مجله حقوقي بينالمللي
(دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي)
بهموجب مجوز شماره  4/838242مورخ  2432/28/82کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
مجله حقوقی بینالمللی از شماره  32با رتبه « علمي ـ پژوهشي» منتشر میشود.
شماره شاپا 416X :ـ ISSN2251
شماره شاپای الکترونيکISSN2465-6454 :
به کليه مقاالت ،شناسه دیجيتال اسناد ) (DOIاختصاص یافته است
این نشریه در ( ISC ، (Directory of Open Access Journals) DOAJپایگاه استنادی علوم جهان اسالم)،
پایگاه نشریات ادواری ایران  magiran, noormags, Ricestنمایه ميشود.

دوره سيوپنجم ،شماره  ،59پایيز ـ زمستان 1991

مدیر مسئول :محسن محبّي
سردبير :سيد قاسم زماني
مدیر اجرایي :حسن قمری
اعضای هيئت تحریریه:
 .1ربيعا اسکيني ،استاد پژوهشگاه علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمي ایران  .2نجادعلي الماسي ،استاد دانشکده
حقوقوعلومسياسي دانشگاه تهران  .9ابراهيم بيگزاده ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  .6سيدجمال سيفي ،دانشيار
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،عضو کميته علمي  .5سيدحسين صفایي ،استاد دانشکده حقوقوعلومسياسي دانشگاه تهران،
عضو کميته علمي  . 4محمدرضا ضيایي بيگدلي ،استاد دانشکده حقوقوعلوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبایي  ،عضو کميته علمي
 .1هدایت اهلل فلسفي ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  . 4محمدجعفر قنبری جهرم ي ،دانشيار دانشکده حقوق
دانشگاه شهيد بهشتي  .9محسن محبـّي ،استادیار دانشکده حقوقوعلومسياسي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوموتحقيقات تهران
 .10سيدفضلاهلل موسوی ،استاد دانشکده حقوقوعلومسياسي دانشگاه تهران  .11حميـدرضا نيکبخت ،استـاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهيد بهشتي ،عضو کميته علمي

صاحب امتياز :مرکز امور حقوقي بينالمللي ریاست جمهوری ـ مدیریت علمي و پژوهشي

داوران این شماره:
 .1هدایتاهلل فل سفی  .2مح سن محبی .3محمود باقری  .4بهزاد ر ضویفرد  .5پوریا ع سکری  .6ح سین پیران
 .7همایون حبیبی  .8محمدجواد شریعت باقری  .9ر ضا اسالمی  .10محمد حبیبی مجنده  .11محمدحسین
رم ضانی قوامآبادی .12مح سن عبداللهی  .13علی اکبر عرب مازار  .14نجادعلی الما سی  .15من صور جباری
 .16اکبر میرزانژاد جویباری  .17سیدحسین صفایی  .18علی اصغر صحراییان  .19ابراهیم بیگزاده  .20سعید حبیبا
 .21هیبتاهلل نژندیمنش  .22علی نواری  .23هادی آذری  .24مهداد فالح اسدی

ویراستار فارسي :مجيد ادیب
ویراستار انگليسي :مرتضي پروانه شمامي
مسئول دفتر مجله :مجيد افراز
حروفنگار :فاطمه ساریخاني

نشاني :تهران ،خيابان آيتاهلل طالقاني ،نبش خيابان شهيد سيدعباس موسوي (فرصت شمالي) ،شماره ،08
كدپستي 63063 :ـ 63063
تلفن 3 :ـ  ، 00053886نمابر 00650053 :ـ 00056065
Email: cilamag@iripo.ir
( & www.cila.irسامانه اختصاصي) Website: www.cilamag.ir
تارنماهاي نمايهكنندهwww.isc.gov.ir; www.ricest.ac.ir; www.magiran.com :
www.noormags.com & https://doaj.org

مركز توزيع :فروشگاه اداره چاپ و انتشار :تهران ،خيابان وليعصر ،بعد از چهارراه جمهوري اسالمي،
شماره  ،6630تلفن ،33325880 :نمابر33325888 :

ليتوگرافي ،چاپ و صحافي :معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري

قيمت 500000 :ریال
شمارگان 1000 :نسخه

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 آن 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 فهرستنمودن مجالت
دسترسی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری ) (peer reviewصحیح ایجاد شد .در بسیاری از ارزیابیهای مقاالت
معتبر منتشرشده در حوزه اعتبارسنجی علمی مجالت ،از نمایه  DOAJبهعنوان لیست سفید " "White Listیا به
تعبیر دقیقتر ،معیاری برای نشریههای دسترسی آزاد یاد میشود.
هماکنون تعداد  22212نشریه از  284کشور عضو سامانه بینالمللی نمایه  DOAJهستند .دسترسی به مقاالت مجله
حقوقی بینالمللی از طریق درج عنوان مجله به فارسی در قسمت جستجوی سایت  DOAJبه نشانی DOAJ.org
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 ضمن ًا 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 فارغالتحصيالن دوره کارشناسي ارشد یا دکتری حقوق ،صرفاً در صورتي برای داوری
پذیرفته مي شود 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  25صفحه  900کلمهای ،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 ،مباحث تفصيلي و نتيجهگيری)؛
 درج چکيدهای به فارسي و ترجمه آن به انگليسي ،حداقل در  100و حداکثر در  150کلمه ،شامل مسئله
تحقيق ،روش و نتایج آن؛
 ذکر واژگان کليدی در دنباله چکيده به فارسي و حسب مورد به انگليسي ،حداقل  5و حداکثر  10کلمه؛
 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 تارنماها بهصورت کلي و بدون تعيين دقيق نام مؤلف یا عنوان کتاب مجاز نيست .ذکر
تاریخ مراجعه به تارنما ضروری است.
درصورت تکرار منبع ،اکتفا به درج کلمه «همان» ،بهصورت ایرانيک ،شماره جلد و صفحه.
د)
هـ) در مورد 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 شيوهنامه این نشریه.
 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 بهوسيله دو داور ارزیابي خواهد شد .چاپ مقاله منوط به پذیرش داوران و تصویب
نهایي هيئت تحریریه خواهد بود.
 مقاله در صورت تصویب برای چاپ ،ویرایش خواهد شد.
 مقاله ارسالي برگردانده نميشود.
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پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بینالملل
عباسعلی کدخدایی





امیر مقامی

شناسه دیجیتال اسناد )10.22066/CILAMAG.2018.31882 : (DOI

تاريخ دريافت0931/00/01 :

تاريخ پذيرش0931/9/01 :

چکیده
اگرچه هنوز نمیتوان با قاطعیت از «قانون اساسی بینالمللی» سخن گفت يا فهرست قواعد دستوری
بینالمللی را احصا کرد ،دستورگرايی بهعنوان يک رويکرد در خوانش و تفسیر حقوق بینالملل ،جايگاه
خود را يافته است .چنین فهمی از حقوق بینالملل که کارکرد اصلیاش ،همچنان تنظیم روابط میان
حاکمیت دولتهای برابر است ،آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک اين نظام حقوقی میشود.
مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان میدهد که خوانش دستورگرايانه ،انگارههای سلسلهمراتبی حقوق
بینالملل را تقويت میکند و ازاينرو ،سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان میشود و تفسیر قواعد
را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .بهعالوه ،هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بینالمللی در پرتو قواعد
دستوری ،با محدوديتهای عملی روبهرو میشوند.
واژگان کلیدی
دستورگرايی ،حقوق بینالملل ،سلسلهمراتب هنجاری ،تفسیر ،حاکمیت ،حکمرانی بینالمللی

 استاد دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران
 نويسنده مسئول ،استاديار دانشکده حقوق و الهیات ،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهان amir.maghami@live.com
kadkhoda@ut.ac.ir
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مقدمه
دستورگرايی يا قانون اساسیگرايی ،نوعی فهم و روش ايجاد و تأويل هنجارهای حقوقی است که
در پی نهضتهای ملی تدوين قانون اساسی معنا يافت .چنین نهضتهايی اغلب به دنبال تضمین
حقوق و آزادیهای اشخاص از طريق محدودکردن حیطه اقتدار حاکم بود .چنین هدفی معموالً از
طريق پیشبینی نهادهای حقوقی چون تفکیک قوا ،درج حقهای اساسی در قوانین اساسی
موضوعه و پذيرش اصل سلسلهمراتب قواعد حقوقی تأمین میشد .درعینحال ،در خوانش
دستورگرايانه حقوق بینالملل نمیتوان همه اين الزامات را از طريق شبیهسازی تطبیقی
بهگونهای مطلق ،به حقوق بینالملل موجود تسری داد بلکه آنچه در رهیافت اين پژوهش
موردنظر است غايات موردنظر دستورگرايی است که بهطور مشخص عبارت است از تضمین
حقها و آزادیهای اساسی آحاد بشر .ممکن است چنین هدفی برای حقوقدان دستورگرا در
حقوق بینالملل که بهطور سنتی ،عهدهدار تنظیم روابط دول با يکديگر است نیز معنادار باشد و
تمامیت سامانه حقوقی را در چارچوب چنین هدفی تأويل و تفسیر کند .عناصر اصلی دستورگرايی
عبارت است از تحديد حاکمیت ملی و حکمرانی بینالمللی و پیشبینی سلسلهمراتب قواعد
حقوقی بینالمللی بهمنظور تضمین حقوق و آزادیهای اساسی بشر.
دستورگرايی بینالمللی ،علیرغم اهمیتی که دارد ،تا کنون به فرجام نرسیده و نظام بینالمللی
قادر به ايجاد اجماع و رضايت حداکثری بر سر قواعد دستوری خويش نیست؛ از تدوين يک
قانون اساسی سرباز میزند و آن را کار ويژه خود نمیداند ،اما همان گونه که کاسکنیمی آن را
يک ساختار خوانده است 0،دستکم میتواند بهمثابه الگوواره تکمیلی برای درک حقوق بینالملل
در مراحل گوناگون ايجاد و شناسايی و تفسیر قواعد آن به کار گرفته شود .در واقع ،میتوان از
نوعی برداشت دستورگرايانه از حقوق بینالملل سخن گفت که «نظام حقوقی» را ورای قواعد
منفرد و ازهمگسیخته بهصورت مجموعهای هدفمند ،روشمند و غايتمدار تلقی میکند؛
درعینحال به همان قواعد منفرد نیز معنايی در چارچوب هدف ،روش و غايت خود میبخشد .در
واقع ،فهم دستوری از حقوق بینالملل ـ بدون آنکه الزاماً به معنای وجود نظام دستوری
بینالمللی از نوع پوزيتويستی آن باشد ـ پیامدهای مشخصی برای حقوقدان بینالمللی به بار
خواهد آورد و بازيگران بینالمللی را که تصور میشد جز بر اساس رضايت ،تعهدی نخواهند
داشت ،به چالش «منطق حقوقی» يعنی محدوديت در اعمال قدرت و حاکمیت دعوت میکند.
1. Martti Koskenniemi, “Constitutionalism as Mindset: Reflections on Kantian Themes about
International Law and Globalization”, Theoretical Inquiries in Law, vol. 8, No. 9, 2007.
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نمیتوان دستورگرايی را به يک استاندارد حقوقی فروکاست که يا وجود دارد يا مفقود است و
تنها در صورت وجود ،با تمام شرايط الزم آن در محیط بینالمللی ـ ازجمله رضايت بازيگران ـ
واجد آثار حقوقی میشود؛ بلکه دستورگرايی میتواند روش شناخت حقوق بینالملل و الگوی
ذهنی و فکری در مواجهه با پديدههای حقوقی بینالمللی باشد؛ يک موتیف برای ارکستر بزرگ
حقوق بینالملل 2،تا جايی که کارگزاران دولتی را بهعنوان بازيگر اين عرصه ،حقوقدانان و قضات
را بهعنوان ناظران و قاضیان اين عرصه ،به شناختی خاص از حقوق بینالملل رهنمون شود.
بدون شک ،دستورگرايی چه بهعنوان روش فهم و شناخت حقوق بینالملل و چه بهعنوان
استاندارد حقوقی که بعضی رگههای آن قابل مشاهده است ،پیامدهايی برای نظام حقوقی خواهد
داشت .دستکم در سه حوزه میتوان اين پیامدها را بازشناخت؛ نخست در انسجام سلسلهمراتبی
و شفافیتی که میتواند به حقوق بینالملل ببخشد ،چنانکه بهمثابه «فراهنجار» عمل کند؛ 9ديگر
آنکه در تفسیر حقوق بینالملل و قواعد آن ،چارههای روشنی به دست میدهد؛ و سوم آنکه بر
مبنای ذات خود( ،چگونه) تحديدکننده هر دو نوع حاکمیت ملی و بینالمللی خواهد بود؟
 .7از سلسلهمراتب تا انسجام حقوق بینالملل
کلسن میگويد حقوق يک نظام است و مجموعه هنجارها وقتی يک واحد منسجم خواهند بود
که بتوان منشأ اعتبار هنجاری آنها را به يک مبنای نهايی اعتبار بازگرداند 4.آنچنانکه
کاسکنیمی و همکارانش در کمیسیون حقوق بینالملل« ،نظام حقوقی» را تعريف میکنند،
«انسجام» ،از ماهیت يک نظام حقوقی غیرقابل تفکیک است 1زيرا موجب میشود قواعد نظام
(سیستم) بهصورت جزاير پراکنده و نامرتبط مشاهده نشوند ،بلکه بههمپیوسته ،فهم ،تفسیر و
تحلیل شوند .دستورگرايی ،نسقی غايتگرايانه و ترتیبی به قواعد حقوقی میبخشد و بهمثابه
نشانه «رأس نظام حقوقی» ،تضمینکننده اين انسجام است و در نتیجه ،شفافیت نظام حقوقی را
نیز ولو با بازسازی حقوق 1،تأمین میکند.
2. Fassbender, Bardo, The United Nations Charter as the Constitution of the International Community,
Martinus Nijhof, 2009, p. 309.

 .9ن.ک :امیر مقامی؛ دستورگرايی در حقوق بینالملل ،رساله دکتری حقوق بینالملل ،دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه
تهران.0934 ،
 .4کلسن ،هانس؛ نظريه حقوقی ناب ،ترجمه :اسماعیل نعمتاللهی ،سمت ،0931 ،ص .31
5. Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties
Arising from the Diversification and Expansion of International Law, 2006.
6. Viellechner, Lars, “Constitutionalism as a Cipher: on the Convergence of Constitutionalist and
Pluralist Approaches to the Globalization of Law”, GJIL, vol. 4, No. 2, 2012, p. 623.
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خوانش دستوری حقوق بینالملل عمومی در تقابل با ازهمگسیختگی آشکار در حقوق
بینالملل نیست بلکه ابزاری برای بررسی نظامهای حقوقی ازهمجداافتاده و يافتن نقطه انسجام
آنهاست .مبدأ بحث نیز فرايند جهانیشدن است که روابط بینالمللی جهانیشده را به يک
چارچوب حقوقی تغییر داده است .قانون اساسی به مشروعیتبخشی میپردازد و همه قدرتهای
عمومی بايد مشروع ،محدود و تحت کنترل باشند که همه اينها کارکردهای ضروری يک قانون
اساسی هستند .از نظر مفهومی ،اساسیکردن روابط در جامعه بینالمللی ،تنها واکنش مناسب و
کافی به نظام پساوستفالیايی در عصر پساملی (به تعبیر هابرماس) است 1که در قالب توجه به
هنجارهای بنیادين ،حقهای اساسی و قواعد آمره ،خألهای مربوط به مشروعیت شناسايی و
گسترش قواعد جهانیشده حقوق بینالملل را رفع میکند3.
چنین دستگاهی بايد بتواند به نیازهای اولیة ناشی از انتظارات مشروع بازيگران بینالمللی نیز
پاسخ دهد .در رأس مطالبات مشروع بازيگران هر نظام حقوقی آن است که آنها بتوانند پیامد
حقوقی رفتار خود را تحت هر شرايطی پیشبینی کنند .در نتیجه بايد قواعد منظورشده در دستگاه
حقوقی ،در زنجیرهای بههمپیوسته و مرتبط با يکديگر تلقی شوند .اين تلقی ،شفافیت و
پیشبینی پذيری نظام حقوقی را به دنبال خواهد داشت و ضوابط و استانداردهای تفسیر قواعد
موجود را نیز انتظام بیشتری میبخشد.
 .7-7شفافیت و قابلیت پیشبینی
در حقوق ،امنیت ،از ثبات و قابلپیشبینیبودن عکسالعملها پديد میآيد و نیاز به امنیت با
ايجاد نظام حقوقی تأمین میشود 3.دستورگرايی بینالمللی سبب میشود احترام به کرامت انسانی
در قالب قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،به اولويت نظام حقوقی تبديل شود؛ وانگهی
قواعد آمره ،نهتنها اراده دولتها را در تنظیم قوانین بینالمللی محدود میکند ،بلکه در يک
الگوی دستوری ،هرگونه ارادهای را اعم از تصمیمات قضايی و تصمیمات سازمانهای بینالمللی
به رعايت الزامات خود وادار میکند .دادگاه کیفری يوگسالوی سابق در قضیه فرونديا تصريح
میکند که « پیامد واضح مرتبه باالتر (يک قاعده آمره) اين است که چنین اصلی از سوی دولتها
از طريق انعقاد معاهدات يا عرفهای محلی يا خاص و حتی قواعد عرفی عام قابل تخطی
7. Kotzur, Markus, “Overcoming Dichotomies: A Functional Approach to the Constitutional Paradigm in
Public International Law”, GJIL, vol. 4, No. 2, 2012.

 .3جاللی ،محمود و امیر مقامی؛ «کارکرد حقوق بینالملل در فرايند جهانیشدن حقوق» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده
حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،دوره چهلويکم ،شماره  ،9پايیز  ،0931ص .011
 .9فلسفی ،هدايتاهلل؛ صلح جاويدان و حکومت قانون ،ديالکتیک همانندی و تفاوت ،فرهنگ نشر نو ،0931 ،ص .402
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بهعالوه ،تأکید بر توسعه آثار قواعد آمره میتواند بر حوزههای صالحیتی و حاکمیتی دولتها
اثر بگذارد و درنتیجه ،همان طور که قواعد ماهوی نظام حقوقی فربه شده است ،قواعد شکلی
برای تضمین رعايت قواعد ماهوی نیز به نحو مؤثرتری مورد بازنگری قرار گیرد .بدين ترتیب،
نظم حقوقی بینالمللی ،بخشی از ضرورتهای سلسلهمراتبی را نظیر نظامهای حقوقی داخلی و
در چارچوب اقتضائات خود پديد میآورد00.
بدين سبب ،حقوق بینالملل میتواند نمای کاريکاتوری خود را که در حوزه ماهیت دچار
فربهی و سترگی است و در مقابل ،در حوزه شکل و ضمانت اجرا ،از سوءتغذيه و فقر منابع حقوقی
رنج میبرد ،بهبود بخشد .در اين صورت ،با بازنمايی ضمانت اجراهای باال به پايین ،در اين
روند 02،شکاف میان شکل و محتوا در حقوق بینالملل ،ترمیم خواهد شد و نهايتاً دستورگرايی
بینالمللی همچون دستورگرايی ملی به کارآمدی و مشروعیتبخشیدن به نظام حقوقی
میانجامد 09.دستورگرايی در واقع سبب يگانگی فرم و معنا میشود و با عذر تفکیک میان اين دو
نمیتوان غايات منصفانه نظام حقوقی را کنار گذاشت .اين در حالی است که رويهقضايی
بینالمللی ،ازجمله در قضايای قرار بازداشت 04و مصونیت صالحیتی 01،چنین عذری را مبنا قرار
داده است.
وضع کنونی و فهم غیردستوری حقوق بینالملل سبب شده انبوهی از قواعد حقوقی ماهوی
در مخاصمات مسلحانه ،حقوق بشر و آزادیها ،محیطزيست ،عدم گسترش و خلع سالح ،حقوق
توسعه ،حريم خصوصی ،مبارزه با تروريسم ،منع تهديد يا توسل به زور و ...اعم از قواعد سخت و
نرم پديد آيد ،بیآنکه اوالً ،ارتباط سازمانی میان آنها روشن باشد و ثانیاً ،تضمینات حقوقی مؤثر
و کافی بهصورت قضايیشده برای حمايت از آنها تمهید شده باشد ،بلکه امکان ازهمگسیختگی
میان آنها نیز وجود دارد 01.اين وضع ،سبب انفکاک حقوق بینالملل ماهوی و حقوق بینالملل
10. Shelton, Dinah, “Normative Hierarchy in International Law”, AJIL, vol. 100, No. 2, 2006, p. 314.
11. Vidmar, Jure, “Norm Conﬂicts and Hierarchy in International Law: Towards a Vertical International
Legal System?”, in: Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights, Erika De Wet, Jure
Vidmar (eds), Oxford University Press, 2012, p. 40.
12. Peters, Anne, “The Merits of Global Constitutionalism”, IJGLS, 16:2, 2009, pp. 405-406.
13. Diggelmann, Oliver and Tilmann Altwicker, “Is There Something Like a Constitution of
International Law? A Critical Analysis of the Debate on World Constitutionalism”, ZaöRV 68, 2008, p.
646.
14. ICJ, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment of
14 February 2002, para. 60.
15. ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervention), Judgment of 3
February 2012, para. 58.
16. Anne Peters, “Global Constitutionalism Revisited”, International Legal Theory, vol. 11, 2005, p. 39.
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شکلی شده ،تا جايی که همین رشد بخش ماهوی و توقف بخش شکلی ،به شکاکیت بیشتر در
مورد حقوقبودن «حقوق بینالملل» منجر شده است .لذا تحوالت حقوق بینالملل ،اين نظام
حقوقی را از شکل افقی آن به شکلی عمودی 01تغییر میدهد 03،يعنی جمع پراکنده قواعد دو يا
چندجانبه ،بهمثابه يک «نظام حقوقی» ،سامان و انسجام میيابد.
بُعد ديگری از انسجام حقوق بینالملل بهعنوان ثمره فهم دستوری حقوق بینالملل ،به مقوله
ازهمگسیختگی يا چندپارگی هنجاری اين نظام مرتبط است 03.ازهمگسیختگی هنجاری به
معنای دورافتادن حقوق بینالملل از وحدت مبنايی خود است که موجب تشويش و زوال قابلیت
پیشبینی برای بازيگران بینالمللی شده و بدين ترتیب ،امنیت حقوقی بینالمللی را تهديد
میکند 21.اگرچه دستورگرايی ملی ،برای ازمیانبردن ازهمگسیختگی نهادی در حقوق داخلی،
يعنی کارکرد موازی نهادهای قدرت ،چاره تفکیک قوا را فراهم آورده است ،به نظر نمیرسد در
دورنمای کنونی بتوان ادعا کرد اين کارکردگرايی که بدل تفکیک قوای داخلی است ،توانسته
است يا خواهد توانست چالش ازهمگسیختگی نهادی را از میان بردارد .باوجود اين ،نگرانی
عمیقتر که بهويژه طی دهه نخست قرن بیستويکم در محافل دانشگاهی حقوق بینالملل
مطرح شد ،ازهمگسیختگی هنجاری بود ،تا جايی که احتماالً همچنان نیز ازهمگسیختگی نظم
حقوقی بینالملل در بخش قابلتوجهی از نظامهای فرعی وجود دارد 20.فهم دستوری حقوق
است22

بینالملل سبب میشود الگوواره وستفالیايی که مسبب نخست اين ازهمگسیختگی
تضعیف و جايگاه هر نهاد و قاعده حقوقی و ارتباط آن با ديگر نهادها در چارچوبی غايتگرايانه
معین شود .در نتیجه نهتنها تمايز اولويتها يا تناقض ظاهری آرای قضايی بینالمللی قابل درک
خواهد شد ،بلکه به سبب تفوق اصول دستوری ،چنین تفاوتهايی موجب نگرانی حاصل از عدم
امکان پیشبینی و در نتیجه ،امتناع امنیت حقوقی بازيگران و شفافیت نظم حقوقی نخواهد شد.
نگرش مرجعی چون دادگاه کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق به مسئله معیار مناسب کنترل
(کلی) ،در جايگاه خاص اين نهاد و هدف آن ،يعنی پاياندادن به مصونیت غیرموجه مرتکبان

17. Galicki, Zdzislaw, “Hierarchy in International Law within the Context of Its Fragmentation”, in:
International Law Between Universalism and Fragmentation, Isabelle Buffard, et al (eds), Leiden,
Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 52.
18. Vicuna, Francisco Orrego, International Dispute Settlement in an Evolving Global Society
Constitutionalization, Accessibility, Privatization, Cambridge University Press, 2009, p. 5.
19. Dunoff, Jeffrey L., “Why Constitutionalism Now? Text, Context and the Historical Contingency of
Ideas”, JILIR, vol. 1, 2004, p. 6.

 .20ن.ک :عبداهلل عابدينی؛ «ماهیت چندپارگی حقوق بینالملل» ،حقوق ملل ،سال اول ،شماره  ،0تابستان .0931
21. Zemanek, Karl, “Can International Law Be ‘Constitutionalized’?”, In: Perspectives of International
Law in 21st Century, Marco Kohen, et al (eds), Leiden, Martinus Nijhof Publishers, 2012, p. 42.
22. Broude, Tomer, “Keep Calm and Carry On: Martti Koskenniemi and the Fragmentation of
International Law”, Temple Int’l & Comp. L .J. , vol. 27, No. 2, 2013, p. 287.
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جنايات شديد بین المللی معنادار خواهد بود و بر معیار کنترل مؤثر در روابط میان دولتها (قضیه
نیکاراگوئه) برای تعیین انتساب عمل بازيگران خارج از دولت به او تأثیری نخواهد گذاشت و به
همین دلیل ،قابل فهم ،عادی و قابلپیشبینی خواهد بود؛ يعنی با خوانش دستوری حقوق
بینالملل ،بازيگران بینالمللی اين انتظار را خواهند داشت که قواعد و هنجارهای حقوق بینالملل
در راستای اهداف دستوری نظام شکل گرفته باشند و برای اين منظور ،پاياندادن به مصونیت
مرتکبان نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،يک غايت متعالی و انسانی است که
معیارهای خاص خود را میطلبد و بازيگران بینالمللی که مرتکب چنین نقضهايی میشوند بايد
انتظار مواجهه با اين رويکردها را داشته باشند .پیش از آنها دادگاههای نظامی در نورنبرگ و
توکیو ،ويژگی های وجدانی اعمال ارتکابی متهمان و ابتنای جرايم موضوع صالحیت دادگاه بر
اصول و موازين برتر اخالقی را برجسته کردند و به طرز ناخودآگاهی ،مسیر آينده حقوق بینالملل
را نمايان ساختند .دادگاه نظامی نورنبرگ ،آن دسته از معاهداتی را که به استفاده از اسرای
فرانسوی در صنايع آلمان ،مشروعیت میبخشید به علت مغايرت با وجدان اخالقی 29،غیرمعتبر
دانست24.
موضوع ديگر آن است که فهم دستوری از حقوق بینالملل در رفع خألهای نظام حقوقی
مؤثر خواهد بود 21.واقعیت آن است که بسیاری از حوزههای حقوق بینالملل ،فاقد حکمی صريح
و فراگیر هستند که بتوان گفت حقوق بینالملل ،قاعدهای مبتنی بر جواز يا منع فعلی خاص در
شرايط خاص دارد .برای نمونه میتوان به موضوعاتی نظیر تحريمهای اقتصادی و استقالل
يکجانبه اشاره کرد که علیرغم غنای نسبی ادبیات حقوقی ،فاقد احکام صريح است .برای مثال،
در مورد مشروعیت استقالل يکجانبه ،رهیافتهای گوناگونی از جواز تا ممنوعیت ،مورد اشاره
حقوقدانان قرار گرفته است .در برخی حوزهها ،فقدان قاعده صريح ،موجب جريان اصولی چون
برائت و اباحه شده که در فضای غیرمتمرکز ايجاد قواعد حقوقی بینالمللی که هر بازيگر در
چنین وضعی میتواند قانون حاکم بر رفتار خود را انتخاب کند ،گزينهای طبیعی و بديهی به نظر
میآيد .در نتیجة چنین اصولی ،هر جا که حقوق بینالملل ،فاقد قاعدهای صريح ،اعم از عام يا
خاص باشد ،دولتها در چارچوب الگوواره حاکمیتمحور کنونی میتوانند رفتار خود را ولو با نقض
حقوق و آزادیهای بنیادين ،تنظیم کنند .بدين ترتیب ،آزادی عمل آنها تا محدوده حاکمیت
23. Contraire aux bonnes moeurs
24. United States v. Krupp, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under
Control Council Law, No. 10, at 1395, 1950.

 .25کاسکنیمی ،مارتی؛ فرجام حقوق بینالملل :نوسان میان تکنیک و تدبیر ،ترجمه :سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی ،شهر
دانش ،0933 ،ص .034
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دولتهای ديگر گسترده خواهد بود .اصل اباحه ،حتی در رفتارهای سازمانهای بینالمللی نسبت
به دولتهای عضو نیز جريان خواهد داشت و آنها جز در چارچوب قیود اساسنامهای( 21مثل بند
 1ماده  2منشور) ،فرصت ديگری برای تأثیرگذاری بر حاکمیت مطلق دولتها ندارند و عیناً جز
قیود دستوری ،قیدی برای تصمیمگیری درباره اشخاص نخواهند داشت .در واقع ،سازمانها حامل
ال
استانداردهای دوگانه در قبال دولتها و اشخاص خواهند بود به نحوی که در برابر دولتها اصو ً
مقیدند و در برابر اشخاص ،اصوالً آزاد .چنین فهمی موجب شد که اشخاص علیه نهادهای
بینالمللی يا دولتهايی که تن به اجرای تصمیمات سازمانها دادهاند ،دعاوی حقوقی متعدد اقامه
کنند .از سوی ديگر ،به اصالح عملکرد سازمانها انجامید 21.ازجمله ،شورای امنیت از کمیته
تحريم میخواهد برای واردکردن افراد يا موجوديتها به فهرست تحريمی ،خالصهای از
«داليل» را ارائه کند 23.همچنین شورا در قطعنامه  2011با ادبیاتی که يادآور مفاد ماده  04میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حق تقاضای رسیدگی (قضايی) است ،بیان میکند
که افرادی که متقاضی حذف نامشان از فهرست تحريمی هستند ،میتوانند از طريق سازوکار
نقطه کانونی 23که در قطعنامه  )2111( 0191مقرر شده است ،درخواست خود را با حمايت يکی از
دولتهای عضو به شورا ارائه کنند 91.مهمتر از اين ،پیشبینی يک نهاد پايش درونی در شورای
امنیت بود که تحت عنوان امبدزپرسن (دادآور) 90همچون نهادهای حامی حقوق عموم مردم در
مجامع پارلمانی ملی (امبدزمن) ،مأموريت حراست از حقوق و آزادیها در مبارزه شورای امنیت
علیه تهديد صلح و امنیت بینالمللی را به عهده گرفت .اين نهاد بهموجب قطعنامه  0314پديد
آمد و سپس مأموريت آن طی قطعنامه  2010تا سی ماه ديگر تمديد شد 92.وظیفه اين نهاد چنین
است که درخواستهای افراد ،گروهها و موجوديتهای مختلف را برای حذف از فهرست تحريم
تروريستی شورای امنیت دريافت و پس از بررسی «مستقل و بیطرفانه» ،توصیههای مقتضی را
جهت تصمیمگیری به شورا ارائه میکند .بدين ترتیب ،شورا تالش کرده است با تعبیه فرايندی
شبهقضايی درون ساختار خود ،از يک سو به شائبه نقض يا بیتفاوتی نسبت به حقوق و
آزادیهای فردی پاسخ دهد و از سوی ديگر ،امکان توسل افراد به نهادهای قضايی ملی و
منطقهای را که احتماالً بهعنوان «تنها چاره احقاق حق» مطرح میشود ،کاهش دهد زيرا امکان
26. Schweigman, David, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter
Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, The Hague, Kluwer Law International,
2001, p. 14.
27. UNSC, Res. 1904 (2009).
28. UNSC, Res. 2160 (2014), para. 20.
29. Focal Point Mechanism
30. Ibid., para. 27.
31. Ombudsperson
32. UNSC, Res. 2161 (2014), para. 41.
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تجديدنظر 99،و به عبارت بهتر ،پیشبینی سازوکار سنجش مطابقت اعمال حاکمیت دولت با
قانون ،يکی از اصول دستورگرايی محسوب میشود94.
فهم دستوری حقوق بینالملل به چنین چالشهايی پايان میدهد و با مطلوبترکردن بازخورد
سیستم ،امکان تداوم و پويايی آن را تضمین میکند 91و به عبارت حقوقی ،تنفس دوزيست حقوق
بینالملل در هوای حاکمیت و بشريت را به نقطه اعتدال میرساند .در واقع ،رويههای
دستورگرايانه بینالمللی« ،نظم حقوقی بینالمللی» را معنادار کرده است 91.چهبسا چنین نگرشی
است که طرح چنین دعاوی را مجاز میشمرد و اصالح عملکرد سازمانها را ضروری میکند.
همچنین ممکن است بحثهای مربوط به توسعه حقوق بینالملل ،اعم از قواعد اولیه و ثانويه،
ازجمله توسعه ق واعد آمره و تعهدات فراگیر در حوزه حقوق مسئولیت ،ناشی از چنین فهمی تلقی
شود .با اين حساب میتوان گفت دستورگرايی بینالمللی بدون آنکه رسماً به پیکره حقوق
بینالملل تزريق شده باشد ،بهعنوان فضای عمومی برای تنفس قواعد حقوقی ،آثار استنشاقی
خود را به سبب فضای پیرامونی حقوق بینالملل (حقوق بشر) بر آن تحمیل کرده است.
در جدال دو الگووارة «دولتمحور» و «انسانمحور» در نظام بینالمللی ،دستورگرايی چنان
نقطه تعادل ناش 91محسوب میشود .اصطالح تعادل نَش«( 93جان نَش» ،رياضیدان و
اقتصاددان امريکايی) در نظريه بازی به اين معناست که بازی در وضعیتی قرار میگیرد که
هیچيک از بازيگران ،انگیزهای برای تغییر راهبرد خود نخواهد داشت و هیچکدام حاضر به تغییر
راهبرد خود نیست مگر آنکه يکی از رقیبان ،دست به تغییر آن بزند 93.پیداست که عمالً در اين
وضع ،هیچ بازيگری راهبرد خود را تغییر نمیدهد و بازی به ثبات میرسد زيرا بهطور همزمان
همه بازيگران در حال انجام بهترين و مناسبترين اقدام ممکن هستند که از ديد خودشان ،منافع
آنها را تأمین خواهد کرد .در نتیجه ،بازی به حالت تعادل رسیده است .دستورگرايی از اين جهت،
تعادل ناش محسوب میشود که همزمان ،دو الگوواره آنینگر و آتینگر ،قدرتمحور و
33. Review
34. Dunoff, Jeffrey L. and Joel P. Trachtman, “A Functional Approach to International
Constitutionalization”, in: Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global
Governance, Jeffrey L. Dunoff and Joel P. Trachtman (Eds), Cambridge University Press, 2009, p. 14.

 .95آزادبخت ،فريد؛ «پارادايم میانرشتهای حقوق بینالملل :يک بررسی سیستمی با روابط بینالملل» ،فصلنامه مطالعات
میانرشتهای در علوم انسانی ،دوره سوم ،شماره  ،0زمستان  ،0933ص .041
36. Grainne de Burca, “The European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi”,
HILJ, vol. 51, No. 1, 2010, p. 48.

 .91رنانی ،محسن؛ «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ايران (درآمدی بر عبور تمدنها)» ،جلد اول ،قابل دسترس در:
(بازديد)0931/1/22 :

https://renani.net/index.php/texts/books/528-book-16.

38. Nash Equilibrium
39. Ohlin, Jens David, “Nash Equilibrium and International Law”, CorLR, vol. 96, 2011, p. 876.
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اخالقمحور ،دولتگرا و بشرگرای حقوق بینالملل را پوشش خواهد داد و بازیهای حقوقی
بینالمللی را در نقطه بهینه قرار میدهد.
همچنین دستورگرايی میتواند وضعیت روابط میان دولتها را حتی از درگیری مطلق به
همکاری مطلق که با منافع آنها تبیین میشود ،تغییر دهد .درگیری مطلق ،وضعیتی است که
موفقیت هر دولت ،به معنای شکست ديگری است و همکاری مطلق به اين معنی است که
موفقیت يکی ،با شکست ديگری مالزمه ندارد ،بلکه هر تغییری در نتیجه کار که به نفع يکی از
دولتها باشد به نفع دولتهای ديگر هم هست .الزمه دستیابی به اين حالت ،اجماع بینالمللی بر
سر ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی است تا حمايت و پايبندی هر عضو به اين ارزشها،
موجب نفع و بهرهبرداری آن عضو و ديگر اعضای جامعه باشد؛ همان حالتی که در رويکرد
ديجیتال به حقوق بینالملل و اجتماعیشدن نهادهای حقوقی آن ،در مقابل ساختار آنالوگ سنتی
موردنظر است 41.از منظر نظريه بازی ،دولتها بازيگرانی خودسر و غیرقابل پیشبینی هستند که
به دنبال منافع خود حرکت میکنند و از نظر خود نبايد تعهدی در برابر ديگران بپذيرند .اما اگر
انسجام ارزشمحور در جامعه بینالمللی پديد آيد ،وضعیت متفاوت خواهد بود و جدايی و تکروی
دولتها نهتنها بیفايده ،بلکه موجب ضرر و انزوای آنها خواهد شد .در مقابل ،اگر منافع دو ملت
(ارزشهای مشترک) ،همگرايی يابند ،اشتراک منافع ،چونان دستی نامرئی آنها را به سوی گزينه
درست راهنمايی میکند .در غیر اين صورت ،وضعیت بازی در بنبست حاصل میشود که هیچ
دولتی حاضر به همکاری نیست زيرا از طريق همکاری ،عايدی به دست نمیآورد .در فهم
دستوری حقوق بینالملل ،همکاری دولتها حاصل همسازی منافع جاری آنهاست ،نه الزاماً
فائقآمدن بر خودخواهی و فردگرايی

آنها40.

 .2-7آثار تفسیری
تفسیر ،آيینی حقوقی است که با روشهای معین ،حدود و دامنه قاعده حقوقی را معین
نمیتوان انکار کرد که هرگونه تحول در هسته فهم حقوق بینالملل ،تحول در تفسیر قواعد را نیز
دستخوش تأثیرات خود میکند .اغلب دستورگرايان بینالمللی مدرن نیز برخالف فردروس

میکند42.

 .40کدخدايی ،عباسعلی و امیر مقامی؛ «ساختار آنالوگ حقوق بینالملل» ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،دوره چهلوششم،
شماره  ،9پايیز  ،0931ص .414
 .47تسون ،فرناندو؛ فلسفه حقوق بینالملل ،ترجمه :محسن محبی ،شهر دانش ،0933 ،صص  019و .014

 .42فلسفی ،هدايتاهلل؛ «روشهای منطقی شناخت حقوق بینالملل :تفسیر و اجرای مقررات حقوق بینالملل» ،مجله
تحقیقات حقوقی ،شماره 02ـ  ،00پايیز ـ زمستان  0910و بهار ـ تابستان  ،0912ص .043
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میگذارد49.

معتقدند که خوانش دستوری از حقوق بینالملل ،بر تفسیر و حتی اجرای آن تأثیر
قواعد کنونی تفسیر بر توجه به ساخت ،سیاق و موضوع هدف معاهده بهمنظور تفسیر آن ،تأکید
دارد .بدين ترتیب ،تفسیر معاهده بايد در چارچوب ارزشهای حاکم بر معاهده 44و منظومة معنادار
آن معاهده به عمل آيد .اما پس از پذيرش گرايش دستوری ،نهتنها معاهده به نحوی منظم ،بلکه
تمامی معاهدات بینالمللی به مثابه اجزای در حرکت دوّار يک منظومه قابل تفسیر خواهند بود که
اصول و قواعد دستوری بینالمللی همچون نقطه و کانون مرکزی (خورشید) آن منظومه عمل
خواهد کرد .بدين ترتیب ،تمامت حقوق بینالملل در چارچوب يک نظم دستوری شامل تخصیص
کارکردها و تضمین حقوق و آزادی های بنیادين در کنار اصل بقا و موجوديت دولت تفسیر خواهد
شد و حقوق بینالملل ،وجهی ارزشمحور نیز خواهد يافت.
همچنین میتوان گفت دستورگرايی ،تفسیر حقوق معاهدات و بلکه کلّ نظام حقوق بینالملل
را دچار دگرگونیهای اساسی میکند 41.برای مثال ،در انديشه دستوری ممکن است برداشت
جديدی از ماده  92کنوانسیون حقوق معاهدات ارائه شود .بهموجب اين ماده ،تفسیر معاهده در
قالبهای لفظی آن (طبق ماده  )90نبايد به نتايجی منجر شود که «آشکارا بیمفهوم و نامعقول
است» .برای دستورگرايان ،هر گونه تفسیری از معاهده که به عدم تحمیل تعهد حقوقی مشخص
به طرفین منجر شود« ،نتیجهای بیمفهوم» است زيرا قصد طرفین از انعقاد معاهده ،ايجاد
تعهدات حقوقی بینالمللی است و نه بیان آرزومندیها و مطلوبهای ذهنی .همچنین اگر تفسیر
معاهده ،با استانداردهای مسلّم حقوق بینالملل عام ،همچون اصل منع توسل به زور يا قواعد
آمره حقوق بینالملل ،در تقابل باشد ،بايد فرض را بر «غیرمعقولبودن» چنین تفسیری گذاشت
زيرا فرض میشود که طرفین با انعقاد معاهده ،قصد نداشتهاند رژيمی مغاير حقوق بینالملل عام
ايجاد کنند و تفسیری که با آن استانداردها موافق است ،بر تفسیر مخالف ،ارجح خواهد بود تا
«لزوم» معاهده نیز دستخوش بطالن نشود.
بدين ترتیب ،برای مثال ،تفسیری دستوری از معاهده مودّت ايران و امريکا چه بسا اقتضای
آن را داشته باشد که ماده  0معاهده 41،نه بهعنوان قید سیاسی و کلّی فاقد معنای حقوقی ،بلکه
بهعنوان تمثیلی از قواعد اساسی حاکم بر روابط بینالملل تلقی شود که همه آثار اصلی و جانبی
ازجمله منع توسل به زور را با خود به نظام خاص قراردادی ناشی از معاهده وارد میکند .در واقع
بهجای آنکه تفسیر معاهده مزبور ،آنچنان که ديوان انجام داده است ،در بند الفاظ و معانی

43. Zemanek, op. cit., p. 26.
 .44همان ،ص .031
45. Peters, op. cit., p. 405.
« .46بین ايران و اياالت متحده امريکا صلح استوار و پايدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود».
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مربوطه ،صرفاً به مثابه نظام خاص دوجانبه تلقی شود 41،کلّ معاهده به مثابه بخشی از نظام
حقوق بینالملل عام قابل تفسیر خواهد بود که از غايات دستوری مشخصی در «هسته مرکزی»
خود بهره میبرد و آن قواعد ،مندرج در «هسته مرکزی» است که هويت حقوق بینالملل را
میسازد؛ لذا خوانش منفرد يک مقرره خاص دوجانبه ،بدون درنظرداشتن چنین هسته هويتی،
«نظم» را از «نظام» میراند.
عالوه بر اين میتوان اصل ديگری را بر مبنای تسرّی قواعد آمره اکتشاف کرد که بر مبنای
آن ،از میان تفاسیری که يکی از آنها به نقض قاعده آمره منجر میشود و ديگری ،چنین نقضی
را در پی ندارد ،تفسیر مرجّح همان است که به نقض قاعده نمیانجامد .بهعالوه ،تفسیر قاعده
عرفی يا قراردادی حقوق بینالملل نبايد موجب مساعدت در ارتکاب نقض قاعده آمره يا بقای آثار
آن شود ،آن گونه که ماده  40طرح مواد راجع به مسئولیت بینالمللی با ايجاد تعهدات ثانويه به
مثابه مسئولیت دولت ثالث در برابر چنین نقضهايی مقرر کرده است ،تا جايی که از بند  9اين
ماده استنباط می شود که ممکن است دولت ثالث نیز به اقدامات متقابلی دست بزند43.
ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه مصونیت صالحیتی چنین دريافت که بقای مصونیت
دولت در قبال اتهامات نقض قواعد آمره ،مصداق مقررات ماده  40طرح مواد مسئولیت
نمیشود 43.بنابراين ديوان تا جايی پیش رفته است که ممکن است بتواند در آينده ،اعمالی را که
ممکن است بهموجب قواعد عادی حقوق بینالملل ،مجاز شمرده شوند ،تنها بهخاطر آنکه
مساعدت در نقض قاعده آمره ،شناسايی وضعیت ناشی از نقض يا عدم همکاری در پاياندادن به
نقض هستند ،غیرقانونی و خالف حقوق بینالملل تلقی کند .با وجود اين ،بار ديگر ممکن است
فهم دستوری از حقوق بینالملل ،مقتضی آن باشد که بقای مصونیت در اين موارد ،به علت نقض
تعهد ثانوی دولت ثالث در خصوص همکاری برای پاياندادن به نقض قاعده آمره ،مردود شمرده
شود .ديوان اروپايی حقوق بشر نیز علیرغم استمرار همین رويکرد دادگاه جهانی ،در آخرين بند
رأی خود در قضیه جونز از طرفهای کنوانسیون اروپايی حقوق بشر میخواهد تا «در پرتو
تحوالت حقوق بینالملل عمومی ،در اين موضوع تجديدنظر

کنند»11.

47. ICJ, Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ
Reports, 2003, para. 41.
48. Hillgruber, Christian, “The Right of Third States to Take Countermeasures”, in: Christian Tomuschat
and Jean-Marc Thouvenin (Eds), The Fundamental Rules of the International Legal Order, Jus Cogens
and Obligations Erga Omnes, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, p. 263.
49. ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervention), ICJ Reports,
2012, para. 93.
50. ECtHR, Case of Jones and Others v. The United Kingdom, Judgement 14 January 2014, para. 215.
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بدون شک ،ديوان بینالمللی دادگستری نیز به علت فاصله زمانی زياد میان وقايع رویداده و
نقضهای فاحش قواعد آمره در خالل جنگ دوم جهانی و رسیدگیهای قضايی ايتالیا
نمیتوانست دريابد که چنین رسیدگیهايی در چارچوب تعهد به همکاری برای پاياندادن به
نقض انجام شدهاند .بنابراين در صورت تقارن يا فاصله زمانی کم میان نقضها و رسیدگی قضايی
دادگاههای داخلی ،اين فرصت وجود خواهد داشت که در فهمی دستوری ،قاعده مصونیت دولت،
بدون وجود استثنايی مصرح در معاهدات يا عرف و صرفاً به علت الزامات ناشی از دستورگرايی
بینالمللی ،مقید شود و از تسرّی قواعد آمره تأثیر پذيرد؛ بهويژه آنکه در نظامهای دستوری
داخلی ،اصل مصونیت بهعنوان پرتو حاکمیت دولت ،از خواست و اراده مردم و به عبارت ديگر ،در
چارچوب مبانی و ارزشهای حقوق بشر معنا میيابد و نه به علت صرف وجود دولت؛ درحالیکه
حقوق بینالملل نتوانسته چنین تغییر گفتمانی را بازتاب دهد 10.چنین استثنايی ،بیش از آنکه
استثنايی ناشی از قانون باشد ،استثنايی ناشی از تفسیر نظام حقوقی بر مبنای يگانگی صورت 12و
معنا 19نیز خواهد بود ،همان گونه که مجلس اعیان در قضیه پینوشه 14و ديوان اروپايی حقوق
بشر در قضیه االدسانی 11،مصونیت رئیس دولت خارجی را در قبال نقض قواعد آمره حقوق
بینالملل مقبول ندانست و برخی محاکم ملی ديگر نیز بهرغم ديدگاه ديوان بینالمللی
دادگستری ،همچنان متمايل به اصرار بر چنین ديدگاهی هستند11.
بنابراين همان گونه که کالبر و همکارانش میگويند ،دستورگرايی میتواند چونان جعبه
ابزاری برای تحلیل حقوق بینالملل موجود به کار گرفته شود که تکنیکها و اصول آن ،مباحث
هنجاری را تحت تأثیر قرار میدهد 11.ممکن است تفسیر دستورگرايان از حقوق بینالملل در
مشروعیتبخشیدن آنها به حق شرط بر معاهدات حقوقبشری ،برداشت آنها از برتری نظام
بینالمللی بر قوانین اساسی ملی ،توجه به ماهیت قواعد بهجای شکل ايجاد قواعد برای
51. Krajewski, Markus and Christopher Singer, “Should Judges Be Front-Runners? The ICJ, State
Immunity and the Protection of Fundamental Human Rights”, Max Planck Yearbook of United Nations
Law, vol. 16, 2012, p. 8.
52. Form
53. Substanse
54. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others, Ex Parte Pinochet; R v. Evans
and Another and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others, Ex Parte Pinochet, R v.
[1999] UKHL 17 (24th March, 1999).
55. ECtHR, Case of Al-Adsani v. The United Kingdom, Judgement 21 November 2001, para 65.
56. Kadelbach, Stefan, “Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and Other Rules – The Identification of
Fundamental Norms”, In: Christian Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin (Eds), The Fundamental Rules
of the International Legal Order, Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden, Martinus Nijhoff
Publishers, 2006, p. 23.
57. Klabbers, Jan, Anne Peters, and Geir Ulfstein, The Constitutionalization of International Law,
Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 31.
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اولويتيافتن قاعده در سلسلهمراتب قواعد حقوقی با برداشتهای غیردستوری مغايرت داشته
باشد13.
ديوان اروپايی حقوق بشر نیز در رويه خود ،گاه با صراحت از تقدّم هنجارهای حقوقبشری در
سلسلهمراتب قواعد حقوقی سخن گفته است و حتی قواعد حقوق بینالملل عرفی مغاير با آن را
غیرقابل قبول دانسته است 13تا نشانههای بیشتری از دستورگرايی در قالب ارزشهای بینالمللی
ظهور يابد 11.ديوان ،در چارچوب نظم دستوری اروپايی ،قائل به آن است که ارزشها و
هنجارهای حقوق بشر در هسته مرکزی نظام اروپايی قرار دارند 10.چنین رويهای را بايد با
غايتمداری نظام حقوقی پیوند زد تا بتوان به نتايج موردنظر دستورگرايی نايل شد .دادگاههای
قانون اساسی کشورهای عضو نیز تحت تأثیر اين روند و رويه 12،توانستهاند حقوق مندرج در اسناد
اروپايی را بهمنزله حقوق اساسی در نظام داخلی وارد کنند 19.سلسلهمراتب قواعد حقوقی و رويکرد
غايتمدار که الزامات تکنیکی دستورگرايی هستند ،صرفاً مبیّن نوعی رتبهبندی جهت تعیین درجه
اعتبار قواعد پايین بر اساس سنجش آنها با قواعد باالدستی نخواهند بود ،بلکه اين
سلسلهمراتب ،متضمّن گزينش در میان تفسیرها و تفسیر بر اساس غايت نظام حقوقی نیز هست.
در نتیجه ،تفسیری که نتواند چنین غايتی را پاسخ گويد ،معتبر تلقی نخواهد شد زيرا آشکارا نظام
حقوقی را از هم گسسته و به حالت قواعد منفرد بازمیگرداند.
يک نمونه از چنین تفسیری را نیز میتوان در برداشتهای جمعی از حقوقدانان در قضیه
صالحیت ديوان کیفری بینالمللی در خصوص جنايات ارتکابی در مخاصمه غزه 14مشاهده کرد.
برابر تفسیر جمعی از حقوقدانان بینالمللی ،نامه يا اعالمیه دولت خودگران فلسطینی مبنی بر
بهرسمیتشناختن صالحیت ديوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنايات ارتکابی در
سرزمین تحت حاکمیت اين دولت ،نبايد در پیچوخم مفهومشناسی و مصداقيابی «دولت» در
«فلسطین» به دام بیفتد .بلکه به اعتقاد اين دسته از حقوقدانان ،ازآنجاکه حکومت خودگردان ـ
58. Peters, op. cit., p. 406.
59. De Wet, Erika, “The International Constitutional Order”, ICLQ, vol. 55, 2006, p. 59.
60. De Wet, Erika, “The Role of European Courts in the Development of a Hierarchy of Norms within
International Law: Evidence of Constitutionalisation?”, ECLR, vol. 5, 2009, p. 287.
61. De Wet, Erika, “The Emergence of International and Regional Value Systems as a Manifestation of
the Emerging International Constitutional Order”, LJIL, vol. 19, 2006, p. 611.

 .62جاللی و مقامی؛ همان ،ص .002
63. Eberhard, Harald, “Rights of the Charter of Fundamental Rights as Constitutionally Guaranteed
Rights”, ICL Journal, vol. 7, No. 1, 2013.
64. Joint Declaration by International Law Experts on Israel's Gaza Offensive, available at:
https://richardfalk.wordpress.com/2014/07/28/joint-declaration-by-international-law-experts-on-israelsgaza-offensive>. (last visited: 2017.05.29).
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علیرغم برخی ترديدها در دولتبودن وی در زمان صدور اعالمیه ـ برابر توافقات فلسطینی ـ
اسرائیلی ،قادر به اعمال صالحیت سرزمینی بوده است ،خود نیز میتواند چنین صالحیتی را به
مرجع بینالمللی اعطا کند؛ همانگونه که دولتهای مستقل میتوانند صالحیت ديوان را در
رسیدگی به وضعیتهای مختلف ،خواستار شوند .ايشان معتقدند چنین تفسیری با هدف اساسنامه
ديوان که پاياندادن به مصونیت و بیکیفرمانی مرتکبان جنايات شديد و نقضهای فاحش حقوق
بشر و حقوق بشردوستانه است ،مطابقت دارد .بهواقع چنین تفسیری ،گرچه مبتنی بر برخی
انگارهها و مفاد اساسنامه رم است ،بیش از آن بازتابدهنده رويکرد دستورگرايانه اين حقوقدانان
در تفسیر اساسنامه است که با کنارزدن نقاب واژه «دولت» ،از آن« ،مقام ذیصالح برای اعمال
حاکمیت و صالحیت کیفری» را استخراج کردهاند ،بیآنکه ضروری بدانند اثبات کنند چنین
مقامی در وضعیت فلسطین از موقعیت «دولت» در نظام بینالمللی برخوردار است .باوجود اين،
دادستان وقت ديوان ،با رويکرد محافظهکارانه و لفظی بیان کرد که زمانی میتواند به درخواست
حکومت خودگردان پاسخ مثبت دهد که وضعیت فلسطین بهعنوان «دولت» در جامعه بینالمللی
تثبیت شده باشد 11.البته اندکی بعد با تصويب مجمع عمومی ملل متحد ،فلسطین موجوديتی از
جنس «دولت»های عضو جامعه بینالمللی شناخته شد 11اما دادستان ديوان نتوانست از فرصتی
که برای تقويت جنبش دستورگرايی بینالمللی در اختیار داشت ،استفاده کند.
 .2تحدید حکمرانی
دستورگرايی ملی طی يک دوره تاريخی طوالنی به عاملی جهت محدودسازی قدرت اعمال
حاکمیت تبديل شده است .اساساً هدف نهايی دستورگرايی آن است که بتواند نهادهای واجد
قدرت را از طريق هدايت قدرت به مسیرهای تأمینکننده حقوق و آزادیهای اساسی و امنیت
شهروندان به اعمال مشروع قدرت سوق دهد .به همین نسبت ،دستورگرايی بینالمللی ،از شدّت و
حدّت بیشتری برای تحديد حاکمیت در قالب دفاع از خیر مشترک و تهديد حاکمیت به عدم
مشروعیت اَعمال و تصمیماتش در صورت عدم رعايت منافع حیاتی انسانی برخوردار است .علت
اين شدّت را بايد در ارتباط همزمان اين رويکرد با هر دو نظام حقوقی داخلی و بینالمللی دانست.
دستورگرايی بینالمللی به مثابه ضرورت عصر جهانیشدن 11،از يک سو بر رفتار و اراده منفرد
يا مشترک دولت(ها) ناظر است و از سوی ديگر ،نهادها و تأسیسات بینالمللی را در محذورات
65. Situation in Palestine, available at: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF)AFA9-836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf (last visited: 2017.05.29
66. UNGA, RES. 67/19, 2012.
67. Jeffrey L. Dunoff and Joel P. Trachtman, op. cit., p. 5.
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ذاتاً اخالقی اما حقوقیشدة خود قرار میدهد تا استانداردهايی را که در کانون ارزشهای جامعه
بینالمللی است ،همواره مدنظر داشته باشند .بدين ترتیب ،حقوق بینالملل حتی اگر به قدر رؤيای
کانتی خويش ،فدرالیسم بینالمللی را محقّق نکرده باشد ،به يُمن رويکرد دستورگرايی همچون
مکمّل دستورگرايی ملی در حقوق داخلی 13،باز هم چتر معیارهای فرارضايی خود را بر سر اراده
بازيگران بینالمللی ـ حتی شبهدولت بینالمللی يعنی سازمان ملل متحد ـ خواهد گسترد.
 .7-2حاکمیت ملی
حکمرانی ملی در هر جامعه ،کموبیش بهسختی و زحمت افتاد تا به قضای دستورگرايی تن داد.
اما همواره پس از آن بر استقالل بیرونی خود پای فشرد تا اصولی نظیر رضايیبودن تعهدات و
دادگستری بینالمللی و منع مداخله در امور داخلی ،در میان ارزشها و باورهای روابط بین دول،
مستقر بماند .باوجود اين ،توسعه قلمرو کیفی و کمّی حقوق بینالملل ،توسعه سازمانهای
بینالمللی ،قرارگرفتن در فرايند جهانیشدن 13و واگذاری برخی اختیارات به آنها که با دلخوشی
نظريه «خودمحدودسازی» توجیه و تشويق میشد ،بهتدريج سبب کاهش دامنه اقتدار خاص
دولت ،تحت تأثیر بینالمللگرايی ضروری برای زيست اجتماعی شد.
همان گونه که کاسکنیمی میگويد ،از اواخر قرن  03میالدی تا کنون ،دولتهای ملی چنین
برداشت کردهاند که حقوق را اراده آنها میسازد 11و يکی از جنبههای حاکمیت آنها اين است
که نظم حقوقی آنها تقدّمی بیقیدوشرط دارد بر هر چیزی که از بیرون به آنها تحمیل شود .اما
نیست10.

رويه بینالمللی ،ديگر مؤيّد چنین برداشتی
در اين چارچوب ،سازمانهای بینالمللی بر اساس اسناد تأسیس ناشی از رضايت دولتها،
اختیاراتی يافتند که عمالً به چالش درونی نظامهای دستوری داخلی انجامید .ادبیات ماده 21
منشور ،به خوشباوری «خودمحدودسازی» دامن میزند ،آنجا که میگويد دولتها «میپذيرند»
تصمیمات شورای امنیت را به اجرا بگذارند.
همچنین در ساختار کنونی اتحاديه اروپا ،همچنان اصل صالحیت ملی و عدم تفويض ،مانعی
در برابر تحقق فدرالیسم اروپايی است .اما اين روند همچنان در چارچوب اتحاديه اروپا،
68. Ibid., p. 14.
 .69ويلیامز ،مارک؛ «بازانديشی در مفهوم حاکمیت :تأثیر جهانیشدن بر حاکمیت دولت» ،ترجمه :اسماعیل مردانی گیوی،
اطالعات سیاسی ـ اقتصادی ،شماره  011و  ،011مرداد و شهريور  ،0913ص .092
 .10فلسفی؛ صلح جاويدان ،ص .132
71. Koskenniemi, Martti, “International Law: Between Fragmentation and Constitutionalism”, European
University Institute, Florence, 2006, p. 1.
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جنجالساز است و هر از گاهی دولتها دستکم به بهانه نارسايی نظام اروپايی در «تضمین»
حقوق بنیادين ،به رويارويی با نهاد اروپايی خودساخته و خودپذيرفته میروند .در چنین فرايندی،
فهم دستورگرايانه ملی ،در چارچوب نظريهای همچون زوالنگ در رويهقضايی آلمان 12،بیش از
آنکه نشاندهنده تفوّق حقوق داخلی باشد ،در واقع طعنهای است به عقبماندن نظام حقوق
بینالملل در رقابت نظامهای حقوقی برای تأمین و تضمین حقوق بنیادين 19و جهانیشدن
ارزشها 14.بدون شک ،دستورگرايی بینالمللی در مفهوم ماهوی خود ،نمیتواند از چنین رويداد و
نظرگاهی ناخشنود باشد .بر همین اساس است که در حلّ تعارض قواعد حقوق بینالملل بشر،
قاعده قانون مطلوبتر جريان میيابد 11و در يک اصل کلی ،همه قواعد حقوقی موجود ،فارغ از
عمومیت و خصوصیت يا تقدّم و تأخّر ،يا داخلی و بینالمللیبودن ،به نفع قاعدهای که حقوق
بیشتری را برای افراد تضمین میکند ،کنار میروند.
چنین رويکردی را میتوان به استناد بند  2ماده  1میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
توجیه کرد .مطابق ماده مزبور ،عدم شناسايی يک حق در میثاق ،مانع آن نیست که حق مزبور ـ
چنانچه در قوانین يا معاهدات از پیش موجود ديگر ،به رسمیت شناخته شده باشد ـ اجرا شود11.
چه بسا مقرره مزبور ،تشويقی است تا دولتها به مقررات «از پیش موجود» اکتفا نکنند و مقررات
آتی را نیز بر مبنای شناسايی حقوق بیشتر و توسعه حقوق به نظام حقوقی وارد کنند.
در چارچوب اين تحلیل ،حاکمیتهای ملی ،هرگونه تفوّقی را «در» نظام حقوقی و «میان»
نظامهای حقوقی ،به آن دسته از قواعدی میبخشند که برای حمايت از حقوق بنیادين انسانی
ضروری است و بدينوسیله ،در يک چارچوب اخالقی 11،محدوديت خود را میپذيرند .بدينسان
دموکراسی ملی نیز تحت تأثیر «حکومت قانون» در سطح بینالمللی قرار میگیرد 13و حتی
72. Case Bverfge 37, 271 2 Bvl 52/71 Solange I-Beschluß, 29 May 1974, And Case Bverfge 73, 339 2
Bvr 197/83 Solange Ii-Decision, 22 October 1986.
73. Lavranos, Nikolaos, “Towards a Solange-Method between International Courts and Tribunals?”, in:
The Shifting Allocation of Authority in International Law Considering Sovereignty, Supremacy and
Subsidiarity, Tomer Broude and Yuval Shany (Eds), Oxford, Hart Publishing, 2008, p. 225.
74. Jeffrey L. Dunoff and Joel P. Trachtman, op. cit., p. 14.

 .15سادات اخوی ،سیدعلی؛ «قاعده «قانون مطلوبتر» بهعنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوقبشری» ،مجله
دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره  ،12تابستان  ،0931ص .211
76. There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights
recognized or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, conventions,
regulations or custom on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it
recognizes them to a lesser extent.
77. Roth, Brad R., “State Sovereignty, International Legality and Moral Disagreement”, in: The Shifting
Allocation of Authority in International Law Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity,
Tomer Broude And Yuval Shany (Eds), Oxford, Hart Publishing, 2008, p. 16.
78. Buchanan, Allen and Russell Powell, “Survey Article: Constitutional Democracy and the Rule of
International Law: Are They Compatible?”, JPP, vol. 16, No. 3, 2008, p. 336.
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تعريفی نو از رابطه حقوق داخلی و حقوق بینالمللی ،ماورای رويکردهای مونیستی و دوآلیستی
الزم خواهد آمد .در نتیجه ،تفوّق اخالقی و اصولی موازين انسانگرايانه بهمنظور تضمین کرامت
انسانی بر هر دو مجموعه حقوق داخلی و حقوق بینالملل ،ولو از طريق محدودکردن اعمال
قوانین ملی منبعث از حاکمیت 13تثبیت میشود.
همچنین با آن که خودياری از طريق رفتار متقابل ،همواره ضمانت اجرای مؤثر حقوق بینالملل
شناخته شده است که البته به عوامل مربوط به قدرت نیز بستگی دارد 31،چنین ارزشهايی در
جايگاه قاعده آمره حقوق بینالملل ،گزينههای مشروع اقدام متقابل و مقابله بهمثل را بهشدّت
میکنند30.

محدود
عالوه بر اين مطلب ،دستورگرايی بینالمللی ،اراده دولت را در شناسايی قواعد حقوقی از طرق
يکجانبه يا چندجانبه مقید میکند تا حقوق بینالملل از رهگذر تالش برای تأمین منافع عمومی
در صحنه بینالمللی و کنارگذاشتن ترجیحات فردی سیاسی تابعان 32،از نظام مبتنی بر همکاری،
به نظام حقوق همبستگی تحول يابد ،چرا که قیود مزبور ،بیش از هر چیز بازتاباننده هستی،
نیازها ،منافع ،باورها و ارزشهای مشترک در میان اعضای «جامعه بینالمللی دولتها در کل»
است و از اين جهت میتوان گفت که حقوق بینالملل نیز در حدود مقدورات خود و در چارچوب
ساختار نامتکامل يا خاص جامعه بینالمللی ،قدری از مفاهیم «خیر مشترک» را که متضمّن منافع
جمعی است ،به مثابه مبنايی برای شناسايی قواعد حقوقی در خود هضم کرده است .لذا ضمن
آنکه مستفاد از رأی ديوان در قضیه تبادل جمعیت يونانی و ترک 39و نظر مشورتی راجع به اجرای
موافقتنامه مقر 34،مقررات داخلی مغاير قواعد آمره و خیر مشترک بینالمللی ،بههیچوجه
نمیتواند در محیط بینالمللی مستند دفاع قرار گیرد ،هرگونه مقرره بینالمللی که در تعارض با
چنین قواعدی باشد نیز پیش از آنکه به دايره اعتبارات حقوقی وارد شود ،از روابط حقوقی حذف
خواهد شد و گويی ضروريات بقای جامعه بینالمللی همچون اصل منع تهديد يا توسل به زور و
ضروريات بقای کرامتمند جامعه بشری ،همچون حق تعیین سرنوشت ،منع بردگی ،منع
79. Cohen, Amichai, “Domestic Courts And Sovereignty”, In: The Shifting Allocation of Authority in
International Law Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity, Tomer Broude and Yuval
Shany (Eds), Oxford, Hart Publishing, 2008, p 282.
80. Byers, Michael, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary
International Law, Cambridge University Press, 2003, p. 88.
81. Kadelbach, p. 34.
82. Koskenniemi, Martti, “The Politics of International Law”, EJIL, vol. 1, No. 4, 1990, p. 8.
83. PCIJ, Exchange of Greek and Turkish Populations, Advisory Opinion, 1925, p. 20: “A State which
has contracted valid international obligations is bound to make in its legislation such modifications as
”may be necessary to ensure the fulfilment of the obligations undertaken.
84. ICJ, Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters
Agreement of 26 June 1947, ICJ Reports, 1988, para. 57.
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نسلکشی و ...برتر از هرگونه نظام حقوقی ملی يا بینالمللی خواهد بود که تا کنون فقط بر
اساس اراده يکجانبه (داخلی) يا رضايت و توافق (بینالمللی) دولتها تعريف میشد.
 .2-2حکمرانی بینالمللی و حکومت قانون
دستورگرايی بینالمللی به اين معنا نیست که يک قانون اساسی بهعنوان قانون برتر ،نظم حقوقی
جديدی را ترسیم کند که هیچ قانون اساسی ديگری ذيل آن قابل تصور نباشد ،بلکه همان طور
که تجربه نظامهای ملی فدرال نشان میدهد ،میتوان يک قانون اساسی باالتر و عالی نسبت به
قوانین اساسی تالی داشت 31که البته همگی ذيل غايات اجتماعی و انسانی مشترکی پديد آمدهاند.
بنابراين حاصل کار ،اضمحالل «حکومت ملی» و تأسیس «حکومت بینالمللی» نخواهد بود و
دولتهای ملی را در خود حل ،و موجوديت آنها را منحل نخواهد کرد .نظام دستوری اروپايی
کنونی نیز تقريباً حاصل چنین برداشتی است 31.بدين ترتیب ،جوامع سیاسی رقیب (ملی) در
چارچوب نظم دستوری فراملی ،قادر به پیشبرد رقابت و تأمین منافع خود خواهند بود و اين نظم
دستوری ،مبنای مشروعیت هرگونه اقدامی در جامعه سیاسی مزبور تلقی میشود.
چنانکه مالحظه شد ،مدل کنونی حکمرانی بینالمللی در چارچوب ملل متحد ،گونهای بسیار
رقیقشده از دولت فدرال پیشنهادی کانت است که آن را میتوان دستورگرايی نهادی نامید31.
اين رقّت ،سبب شده است حاکمیت بینالمللی فینفسه در مواجهه با استقالل دولتهای عضو
جامعه بینالمللی ،عالوه بر چالشهای مربوط به مشروعیت 33،با محدوديتهايی نیز روبهرو باشد؛
هرچند چنین محدوديتهايی بهمرور و به نفع زيست بینالمللی ،کاهش يافته است .پس از آنکه
نهادهای حکمرانی بینالمللی با متحولکردن مفهوم حاکمیت ملی ،ارادههای بینالمللی را در
قالب آرا و تصمیمات سازمانها و محاکم قضايی بر اراده دولتها حاکم کردند ،تدريجاً رويههايی
شکل گرفت که موجب نگرانی نسبت به نقض حقوق و آزادیهای اساسی توسط اين سازمانها
شد .ازجمله میتوان به تصمیمات شورای امنیت در خصوص تحريم مسافرتی و مالی اشخاص
همکار يا حامی گروههای تروريستی اشاره کرد33.
85. De Wet, International Constitutional Order, p. 52.
 .36ن.ک :محسن حسنوند؛ دستورگرايی در عرصه فراملی ،بررسی نمونه اتحاديه اروپا ،شرکت سهامی انتشار .0930 ،نیز:
De Wet, op. cit.
87. Schwöbel, Christine E. J., Global Constitutionalism in International Legal Perspective, Leiden,
Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p. 29.
88. Wheatley, Steven, The Democratic Legitimacy of International Law. Oxford: Hart, 2010.

 .39فهرستی از اين اشخاص و مستندات مربوط به تحريم آنها در صفحه زير در دسترس است:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
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اگرچه اينک با توجه به رويه شورای امنیت ،اعتراضی در خصوص تسرّی صالحیت نهادهای
بینالدولی به بازيگران غیردولتی وجود ندارد و میتوان گفت درباره تعهد بینالمللی چنین
بازيگرانی نسبت به استانداردهای حقوقی بینالمللی نیز اجماع عیان نظری و عملی مشاهده
میشود 31،حساسیت نسبت به پیشرفت دامنه اينگونه تصمیمات به موضوع جدّی تبديل شده
است .چنین تصمیماتی از چند منظر مورد نقد قرار میگیرند؛ ازجمله به اين دلیل که تصمیمات
مزبور در فرايندی سیاسی و نه قضايی ،با رأی دولتها و نه قضات مستقل بینالمللی ،اتخاذ
شدهاند و بالتبع ،بهصورت غیابی و بدون تضمین حق دفاع مؤثر اين اشخاص به آنها تحمیل
میشوند .به نظر میرسد چنین رويههايی خالف ماده  04میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
است که حق هر کس را برای محاکمهشدن در دادگاهی قانونی به رسمیت میشناسد و در نتیجه،
محرومیت از يک حق بشری ،بدون طی چنین تشريفاتی ممکن است «خودسرانه» يا نوعی
«سوءاستفاده از قدرت» تلقی شود .وانگهی با فرض مشروعیت تصمیم نهاد سیاسی 30بهطور
غیابی ،در بسیاری از موارد اين تصمیمات بر مبنای اطالعات ارائهشده از سوی دولتهای بزرگ ـ
بهويژه اعضای دائم شورای امنیت ـ و طبق گزارشهای اطالعاتی آنها اتخاذ میشود که بعد ًا
صحّت اين گزارشها نیز مورد ترديد واقع شده است .ازجمله بعضی از اين اشخاص در دعاوی
مطروحه نظیر قضیه نادا 32،مدعی شدهاند که فاقد هرگونه ارتباط تشکیالتی يا مالی با گروههايی
مثل القاعده هستند39.
همواره اين نگرانی مطرح شده است که تصمیمات سازمانهای بینالمللی تا چه اندازه
قضاوتپذير است و در شرايطی که در اغلب موضوعات ،مرجع قضايی معینی بهمنظور حلوفصل
اختالفات مربوط به سازمانهای بینالمللی وجود ندارد ،نقش نهادهايی چون ديوان بینالمللی
دادگستری در اين میان چه خواهد بود؟ هرچه اختیارات امنیتی ناظر به حفظ يا اعاده صلح در يک
نهاد بینالمللی بیشتر جمع شود ،پرسش مزبور معنادارتر خواهد بود؛ گويی الهام و اقتباسی است از
نظريه منع تجمع قدرت بهمنظور پیشگیری از فساد.
34
اين سؤال مشخصاً پس از طرح دعوای لیبی در قضیه الکربی برجسته شد .اما هنوز ديوان
 .90فلسفی؛ صلح جاويدان ،ص .921
91. Rosenfeld, Michel, “Is Global Constitutionalism Meaningful or Desirable?”, EJIL, vol. 25, No. 1,
2014, p. 196.
92. ECtHR, Nada v. Switzerland, App. No. 10593/08, 12 September 2012, para. 187.

 .99موسوی ،سیدفضلاهلل و وحید بذّار؛ «نظارت قضايی محاکم بینالمللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد» ،مجله
حقوقی بینالمللی ،سال سیوسوم ،شماره  ،14بهار ـ تابستان  ،0931ص .14
94. Martenczuk, Bernd, “The Security Council, the International Court and Judicial Review: What
Lessons from Lockerbie?” EJIL, vol. 10, 1999, p. 519.
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فرصت آن را نیافته است که پاسخی روشن و صريح به آن بدهد .بااينحال ،همان گونه که در
گفتار پیشین اشاره شد ،هم ديوان در خصوص اثبات صالحیت خود برای اين منظور ،ترديدی
ندارد و هم رويه برخی مراجع قضايی داخلی و بینالمللی در خصوص تضمین حقوق بنیادين قابل
اعتناست .دادگاه فدرال سوئیس و ديوان اروپايی حقوق بشر نیز در قضیه نادا چنین دريافتند که
اجرای قطعنامههای تحريمی شورای امنیت ،در صورت مغايرت با قواعد آمره حقوق بینالملل (و
حتی منشور ملل متحد)« ،محدود» میشود 31و گويی شورای امنیت نیز در قبال رعايت چنین
هنجارهايی و «تضمین» آنها «متعهد» است 31.بنابراين تمايلی عمومی در دادگاههای داخلی
وجود دارد که تصمیمات شورای امنیت را با محک الزامات ناشی از قواعد آمره و حقوق بشر به
سنجش بگذارند 31.به همین ترتیب ،دادگاه قانون اساسی آلمان ،با پیشنهاد رويه زوالنگ ،تضمین
حقوق و آزادیهای اساسی را غايت اساسی نظام حقوقی برمیشمارد .نتیجه آن است که دادگاهها
و نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی ،فقط در رابطهای عمودی يا افقی بر مبنای سلسلهمراتب
مونیستی يا جدايی دوآلیستی با يکديگر ظاهر نمیشوند ،بلکه هريک وظیفه و تعهدی تبعی دارند
مبنی بر اينکه «تا جايی که» ديگری در حراست و تضمین حقوق و آزادیها دچار نقصان است ـ
بهويژه نقصانهای شکلی که حقوق بینالملل با آن دستبهگريبان است ـ خود «حتی در برابر
شورای امنیت» نسبت به حفاظت از منافع حقوق بشری اقدام کنند 33ولو چنین اقدامی بهظاهر،
مغاير يک تعهد بینالمللی باشد.
همان طور که اشاره شد ،شايد بتوان چنین رويهای را بر بند  2ماده  1میثاق نیز استوار کرد.
لذا ممکن است نظام ملی نسبت به نظام منطقهای و نظام منطقهای نسبت به نظام جهانی،
بهصورت آلترناتیو عمل کند تا سهلانگاری نظام ديگر در توجه به حقوق و آزادیهای
بینالمللیشده را که به مثابه بخشی از نظام دستوری بینالمللی تلقی میشوند ،جبران کند .بدين
ترتیب ،ممکن است بخشی از شکاف میان ماهیت و شکل در حقوق بینالملل نیز ترمیم شود،
چرا که کاستیها و ضعفهای پیکروار حقوق بینالملل در ساماندهی آيینهای ضروری برای
استقرار حکومت قانون ،از طريق دستورگرايی هنجاری و با برتریبخشیدن به هنجارهای
بنیادين 33که اغلب بهعنوان قواعد آمره يا تعهدات فراگیر شناسايی شدهاند 011،و از طريق احاله
95. ECtHR, Case of Nada, paras. 47-48.
96. Guggisberg, Solène, “The Nada Case before the ECtHR: A New Milestone in the European Debate
on Security Council Targeted Sanctions and Human Rights Obligations”, Croatian Yearbook of European
Law and Policy, vol. 8, 2012, p. 435.
97. Zemanek, op. cit., p. 38.
98. De Wet, op. cit., p. 70.
99. Schwöbel, op. cit., p. 39.
100. Kadelbach, op. cit., p. 21.
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آيینی به حقوق داخلی رفع میشود و حقوق داخلی همچون بازوی مکمّل حقوق بینالملل عمل
میکند.
مجمع عمومی در اعالمیه حکومت قانون در سطح ملی و بینالمللی 010تأکید کرد که هیچ
موجوديتی که دارای قدری از حاکمیت باشد (دولتها يا سازمانهای بینالمللی ازجمله «ملل
متحد و ارکان اصلی آن») ،از التزام به حکومت قانون در داخل يا روابط بینالمللی مستثنا نخواهد
بود .بنابراين «همه اشخاص ،نهادها ،موجوديتها اعم از عمومی يا خصوصی ،ازجمله خود دولت،
نسبت به قوانین عادالنه ،منصفانه و برابر ،مسئول خواهند بود» 012.باوجود اين ،آيا باز هم شورای
امنیت از وضعیت منحصربهفرد بهره میبرد؟
شورای امنیت طی  49سال نخست فعالیت خود (تا  )0333تنها  22قطعنامه ذيل فصل هفتم
منشور صادر کرد اما اين رقم پس از دهه  31رشدی غیرمنتظره داشت و اينک به حدود  111رقم
رسیده است 019.لذا بخشی از افزايش حساسیتها نسبت به عملکرد شورای امنیت ،ناشی از
افزايش قلمرو و تعداد تصمیمات شوراست .تنوع حوزههايی که شورای امنیت نسبت به صدور
قطعنامه اقدام کرده است ،برای حقوقدانان کالسیک حتماً حیرتانگیز به نظر میرسد؛ حوزههايی
مثل ترتیبات اداره سرزمینها مثل کوزوو 014،مسئولیت دولت به سبب نقض اصل منع توسل به
زور 011،تأسیس محاکم کیفری بینالمللی در يوگسالوی سابق و روآندا 011،ملتزمکردن يک دولت
به استرداد اتباعش 011،توقیف دارايی افراد بدون اخطار قبلی يا فرايند قضايی 013،وضع مقررات
برای رفتار بازيگران غیردولتی 013و . ...چنین مجموعهای از تصمیمات نمیتواند بدون توجه به
قواعد آمره حقوق بینالملل اتخاذ شود 001،که خود غالباً ريشه در حمايت از حقوق و آزادیهای
اساسی اشخاص دارند و ويژگی دستوری قواعد حقوق بشر ،ازآنجاکه ارزشهای ماهوی نظام
حقوقی را پوشش میدهند قابل انکار نیست؛ 000ضمن اينکه اگر قواعد حقوق بشر ،ذيل ساير
101. Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National
and International Levels. UNGA, Res. 67/1.
102. UNGA, Res. 67/1, 24 (2012), para. 2.
103. Crawford, op. cit., p. 301.
104. UN SC, Res. 1244 (1999), para. 10; UNSC Res. 1272 (1999), para. 1.
105. UN SC Res. 687 (1991), para. 16; UNSC Res. 692 (1991), para. 3.
106. UN SC Res. 827 (1993), para. 2, UNSC Res. 955 (1994), para. 1.
107. UN SC Res. 748 (1992), para. 1.
108. UN SC Res. 1390 (2002), para. 2.
109. UN SC Res. 942 (1994), para. 3; UNSC Res. 1267 (1999), para. 1.
110. Crawford, James, Chance, Order, Change, the Course of International Law, The Hague, Academy
of International Law, 2013, p. 309.
111. Koji, Teraya, “Multifaceted Conceptions of Implementation and the Human Rights Approach”, in:
Public Interest Rules of International Law Towards Effective Implementation, Teruo Komori and Karel
Wellens (Eds), Surrey, Ahgate, 2009, p. 87.
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قواعد قرار بگیرند ،امکان الغا و نقض آنها بسیار جدّی خواهد بود و تحقق آنها در ابهام ناشی از
تکثّر و تعديل قوانین قرار خواهد گرفت .برخی برای ملتزمکردن شورای امنیت به اين حدود،
چنین استدالل کردهاند که تصمیمات شورا ،بهموجب منشور برای دولتها الزامآور است و هیچ
معاهدهای نمیتواند به نقض قواعد آمره منجر شود 002.اين استدالل ،بهطور غیرمستقیم
تصمیمات شورا را به کنوانسیون وين متصل میکند ،بدون اينکه اعتبار قواعد آمره را تسرّی دهد.
ديوان اروپايی در قضیه کادی نیز رغبت اجزای جامعه بینالمللی به قضاوت نهادهای
بینالمللی بر اساس قواعد آمره را نشان داده 009و بیان کرده بود که تعهدات ناشی از قطعنامههای
شورای امنیت« ،برتر از همه تعهدات بینالمللی هستند ،بهجز قواعد آمره» .بیشک ،بخش عمده
قواعد آمره ،جنبه انسانگرايانه حقوق بینالملل را تقويت کردهاند و در مجموع ،بنیانهای
دستورگرايی بینالمللی هستند.
004
بنابراين اگرچه اختیارات صالحديدی شورای امنیت« ،گسترده» است ،مطلق نیست و
هنجارهای دستوری و برتر حقوق بینالملل ،ازجمله قواعد آمره اين نظام حقوقی ،مستقیماً بر
اعمال قدرت اين نهاد و حتی تفسیر تصمیمات آن حاکم خواهد بود 001.نیز شورای امنیت بهعنوان
رکن ملل متحد و بازيگر فعّال جامعه بین المللی ،موظف به ترويج و رعايت حقوق بنیادين است001
و از اين جهت ممکن است تحت نظارت يک نهاد منطقهای نیز قرار گیرد 001.اگرچه فقدان
نهادی قضايی که توانايی بهچالشکشیدن تصمیمات شورای امنیت را صراحتاً از اساسنامه خود
اخذ کرده باشد ،به معنای اعتبار يا عدم اعتبار ذاتی چنین تصمیماتی نیست 003،به حکومت قانون
در سطح بینالمللی آسیب میرساند 003.اما دستورگرايی بینالمللی با تزريق نهادهای حقوق
طبیعی مبتنی بر اخالق ،ظرفیت حقوق بینالملل را برای محافظت از خیر مشترک برای همه

112. Ibid.
113. Zemanek, op. cit., p. 38.
114. Conforti, Bendicto, The Law and Practice of the United Nations, Boston, Leiden, Martinus
Nijhoff, 2005, pp. 171-172.
115. Orakhelashvil, Alexander, “The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application
of United Nations Security Council Resolutions”, EJIL, vol. 16, No.1, 2005, p. 69.
116. Shraga, Daphna, “The Security Council and Human Rights—From Discretion to Promote to
Obligation to Protect”, In: Securing Human Rights: Achievements and Challenges of the UN Security
Council, Bardo Fassbender (Ed), Oxford University Press, 2011, p. 36.

 .771محبی ،محسن و هادی آذری؛ «پاسخهايی جديد به سؤالهايی قديمی :درسهايی از آرای کادی» ،فصلنامه تحقیقات
حقوقی ،شماره  ،14تابستان  ،0931ص .11
118. Orakhelashvil, op. cit., p. 485.
119. Crawford, op. cit., p. 321.
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آحاد بشر ،پاس

میدارد021

و هريک از ارکان قضايی همچون ديوان بینالمللی دادگستری و

شورای امنیت ،نقشهايی متمايز اما مکمّل يکديگر را برای تأمین ارزشهای دستوری جامعه
بینالمللی ايفا میکنند 020و عالوه بر محدودسازی اعمال اختیارات و صالحیت حاکمان ملی،
حکمرانی بینالمللی را نیز به چالش مشروعیت و رعايت استانداردهای ضامن کرامت انسانی و
بقای جامعه بینالمللی و بشريت دعوت میکنند.
در شرايطی که دولتهای بزرگ ،عمداً نهادهای حکمرانی بینالمللی نظیر ملل متحد را
تضعیف میکنند و دولتهای کوچک ،حاکمیت بینالمللی را ازدستدادن حاکمیت و استقالل
خود تلقی میکنند ،حکومت نسبی قانون ،سلطه قدرتهای بزرگ را کمتر میکند 022.بدينسان،
حکومت قانون ،نقطه توازن و ارتباط میان جامعه سیاسی و جامعه حقوقی بینالمللی در جامعه
جهانی است که استانداردهای دستورگرايی نظیر مشروعیت ،همبستگی ،مشارکت و احترام به
حقوق بنیادين را دربرمیگیرد 029و بنمايه دستورگرايی بینالمللی محسوب میشود.
جامعه بینالمللی با جامعه ملی متفاوت است و نقش دولتها در آن با نقش افراد در نظامهای
ملی تمايزات اساسی دارد؛ 024بدين معنا که دولتها فقط تابعان حقوق بینالملل نیستند ،بلکه خود
مقامات رسمی و کارگزاران اجرای اين حقوق هم هستند و از استقرار «حکومت قانون» در روابط
افقی میان ايشان بهرهمند میشوند؛ 021بهويژه آنکه حکومت قانون ،تأمینکننده بخشی از وظايف
آنها در قبال حمايت از شهروندان نیز هست .اين وظايف ،بخشی بازگشتناپذير از حقوق
بینالملل شده است و طبیعی است که غايت اساسی اين حکومت قانون نیز تضمین بهرهمندی
بشر از آزادیهای بنیادين است .در اين تحلیل است که دستورگرايی بینالمللی ،حاکمیت
بینالمللی را در چارچوبی نظمپذير به سوی پیشبینیپذيرکردن رفتار بازيگران بینالمللی بر
اساس هنجارهای حقوقی فراگیر و تضمین حقوق بشر قرار میدهد.

120. Hall, Stephen, “The Persistent Spectre: Natural Law, International Order and the Limits of Legal
Positivism”, EJIL, vol. 12, No. 2, 2001, p. 307.
121. Capaldo, Giuliana Ziccardi, The Pillars of Global Law, Burlibgton, Ashgate, 2008, p. 115.

 .722فلسفی؛ صلح جاويدان ،ص .011
123. Mattheis, Clemens, “The System Theory of Niklas Luhmann and the Constitutionalization of the
World Society”, GJIL, 4:2, 2012, p. 646.

 .724اساس اين قیاس مورد انتقاد است .ن.ک:
Poole, Thomas, “Sovereign Indignities: International Law as Public Law”, EJIL, vol. 22, No. 2, 2011.
125. Waldron, Jeremy, “Are Sovereigns Entitled to the Benefit of the International Rule of Law?”, EJIL,
vol. 22, No. 2, 2011.
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نتیجه
حقوق بینالملل از ابتدا شبهساختاری آنالوگ داشته است و از اين جهت ،نگاه منسجم به
«مجموعه قواعد»ی که اين «نظام حقوقی» را تشکیل میدادهاند ،مورد شک و ترديد بوده است.
تحوالت پیاپی هفت دهه اخیر ،شاکله و محتوای حقوق بینالملل را دچار تحول و توسعه نموده
است .باوجود اين ،هنوز حقوق بینالملل ،فاقد نظم دستوری يا قانون اساسی است .شايد دلیل
ساده آن ،فقدان همگرايی کافی میان بازيگران بینالمللی برای تحقق جامعه بینالمللی نظیر
جوامع ملی است .در همین حال ،توسعه و تحول رویداده ،فرصتی را فراهم کرده است تا
«نظاموارگی» حقوق بینالملل تقويت شود و از اين جهت ،شبیهسازی میان حقوق داخلی و
بینالمللی رو به تزايد است و بحث و گفتگو درباره انسجام حقوق بینالملل برای بهرهمندی از
نظم میان قواعد و حل تعارض میان قواعد ،مورد اقبال قرار گرفته است .ازجمله موضوعاتی که به
نظر میرسد در تقويت نظاموارگی حقوق بینالملل مؤثر است ،قرائت دستورگرايانه از آن است؛
بدين معنی که در خأل قانون اساسی ،انگارههای دستوری نظیر سلسلهمراتب هنجارها و حمايت از
حقوق بنیادين ،معیاری برای شناسايی و تفسیر قواعد حقوقی قرار گیرد .چنین خوانشی از حقوق
بینالملل ،پیامدهايی برای آن خواهد داشت که در رأس آن ،قائلشدن به سلسلهمراتب قواعد
حقوقی بینالمللی است .چنین سلسلهمراتب نانوشته و پیچیدهای در رجوع به استانداردهايی نظیر
ماده  019منشور و قواعد آمره ادراک میشود و در نتیجه ،شفافیت نظام حقوقی را بیشتر تضمین
کرده و به بازيگران ،فرصت ارزيابی و امکان پیشبینی میدهد تا در خألهای بالحکم حقوق
بینالملل ـ که با توسعه حوزههای روابط بینالمللی رو به تزايد نیز هست ـ و در شرايطی که
«توسعه تدريجی» با چالش رضايتمحوری و دولتگرايی حقوق بینالملل مواجه است ،قواعد
قابل اجرا شناسايی شوند .از اين حیث ،نهادهای بیشتری برای حمايت از حقوق بنیادين پديد
میآيند و تابعیت افراد در حقوق بینالملل ،معنای روشنتری خواهد داشت .لذا دستورگرايی،
تعادلی میان دو رويکرد حاکمیتبنیان و انسانبنیان در عرصه بینالمللی ايجاد میکند .خوانش
دستورگرايانه ،تفسیر قواعد موجود حقوق بینالملل را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .اين تأثیر
مشخصاً شامل تفسیر معاهده در پرتو حقوق بینالملل عام است که تفسیر حافظ قواعد آمره را بر
تفسیر ناقض قاعده ،ترجیح میدهد ،همچنان که حمايت از حقوق بنیادين را به مثابه اصل راهنما
در تفسیر قواعد ،مورد توجه قرار خواهد داد.
تأثیر ديگر قرائت دستورگرايانه ،در تحديد حکمرانی ملی و بینالمللی است ،بهگونهای که
رضايیبودن حقوق بینالملل را تحتالشعاع قرار میدهد و اصل حکومت قانون را به سطح
بینالمللی و عملکرد همه بازيگران ،حتی نهادهای حافظ صلح و امنیت نیز تسرّی خواهد داد.

11



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان 7991

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدين ترتیب اگرچه نظام حقوقی بینالمللی ،فاقد قانون اساسی نظیر اغلب نظامهای داخلی است،
نهتنها خوانش دستوری از آن ممکن و ضروری است ،بلکه پیامدهايی در راستای تحوّالت در
حال گذار حقوق بینالملل نیز خواهد داشت.
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چکیده
پس از بهاجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صالحیت اتحاديه به حوزه سرمايهگذاری خارجی ،به دلیل
تعارض موافقتنامههای سرمايهگذاری با مقررات اتحاديه ،اتحاديه اروپا با مشکالت عديدهای در برابر
دولتهای ثالث و حتی میان اعضا روبهرو شد .اتحاديه تالش کرد مشکالت خود را با دول ثالث از طريق
تصويبنامهای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد .اما در مورد موافقتنامههای میان اعضا،
تأکید اتحاديه عمدتاً بر اختتام اين موافقتنامههاست .در مقابل ،با ارجاع اختالفات به ديوانهای داوری و
صدور رأی اين ديوانها بر مبنای حقوق بینالملل و نه مقررات اتحاديه ،اين امر موجب اعتراض اتحاديه
شد .اوج اين واکنش را میتوان در قضیه میکوال 6مشاهده کرد ،بهگونهای که کمیسیون اروپا معتقد است
اجرای رأی داوری بهخودیخود ،نقض مقررات اتحاديه در قالب کمک دولتی است .اما علیرغم مقاومت
کمیسیون اروپا ،اين رأی در چارچوب نظام ايکسید قابلیت اجرا دارد .در مجموع ،در اين حوزه ،مقررات
اتحاديه با نوعی خأل مواجه است که نوعی بالتکلیفی را در مورد سرانجام برخی از موافقتنامههای
دوجانبه سرمايهگذاری ايجاد کرده است.
واژگان کلیدی
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مقدمه
اتحاديه اروپا بر اساس سازمانهای منطقهای بنا شده است که در دهه پنجاه قرن بیستم تحت
عنوان «جوامع اروپايی» 0ايجاد شدند .اولین جامعه در سال  6396تحت عنوان «جامعه اروپايی
زغال سنگ و فوالد» 9ايجاد شد .سپس «جامعه اروپايی انرژی اتمی» 4و سرانجام« ،بازار
مشترک اروپايی يا جامعه اقتصادی اروپا»( 9)EECدر سال  6391شکل گرفتند .اين سه جامعه در
سال  6330با انعقاد معاهده ماستريخت در يکديگر ادغام شدند و اتحاديه اروپا را ايجاد کردند.
البته اين معاهده نیز چندين بار از طريق معاهدات آمستردام  6331و نیس  0222اصالح شد1.
سپس با عدم تصويب «معاهده قانون اساسی اتحاديه اروپا» 1،اعضا تالش کردند از طريق
تصويب معاهدهای جايگزين ،موسوم به پیمان لیسبون 8،در جهت اصالح ساختار اتحاديه،
کارآمدی بیشتر و پاسخگويی به چالشهای آتی و نیاز شهروندان گام بردارند .يکی از حوزههای
مهمی که پس از پیمان لیسبون تحت صالحیت اتحاديه درآمد ،سرمايهگذاری خارجی است .اين
تغییر صالحیت در حوزه سرمايهگذاری از اعضا به اتحاديه ،خود موجب مشکالت بسیاری برای
اتحاديه شد .تعهدات اعضا در قبال دول ثالث و يکديگر در قالب موافقتنامههای دوجانبة
سرمايهگذاری ،و تعارض آنها با مقررات اتحاديه ،از مهمترين مشکالت پیش روی اتحاديه است.
کمیسیون اروپا که از طرف اتحاديه ،صالحیت فعالیت در اين حوزه را دارد ،با توسل به اصول
اساسی پذيرفتهشده ،ازجمله اجرای واحد مقررات ،وفاداری و مؤثربودن ،تالش دارد اولويت را به
مقررات اتحاديه دهد .اما از سوی ديگر ،ديوانهای داوری بینالمللی و کشورهای ثالث با
رويکردی متفاوت ،مقررات حقوق بینالملل را ارجح میدانند .گرچه صالحیت کمیسیون در کلیه
حوزههای سرمايهگذاری ،خود محل مناقشه است.
در پژوهش حاضر هدف آن است که پیامدهای اين تغییر صالحیت در حوزه سرمايهگذاری
بیان شود .به عبارت ديگر ،پرسش اصلی ،سرانجامِ موافقتنامههای دوجانبه سرمايهگذاری میان
اعضای اتحاديه و با کشورهای ثالث ،و وضعیت اين موافقتنامههاست .ضرورت اين پژوهش،
ضمن اهمیت شناخت مقررات اتحاديه ،از آن جهت است که ممکن است اين تعارض تعهدات ،در
موافقتنامههای ايران با اعضای اتحاديه نیز وجود داشته باشد .ازاينرو آگاهی از نحوه برخورد
اتحاديه در اين زمینه مفید مینمايد .برای پاسخ به پرسش مطروح ،ابتدا دامنه صالحیت اتحاديه
2. European Community
3. European Coal and Steel Community
4. European Atomic Energy Community
5. European Economic Community
 .6بیگزاده ،ابراهیم؛ حقوق سازمانهای بینالمللی ،مجد ،6932 ،صص .809 -801
7. Constitutional Treaty
8. Treaty of Lisbon
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که از طريق کمیسیون اروپا اعمال میشود ،سپس پیامدهای پیمان لیسبون بر موافقتنامههای
دوجانبه اعضا با ثالث و نهايتاً میان اعضا بررسی خواهد شد.
 .7دامنه صالحیت اتحادیه اروپا در حوزه سرمایهگذاری پس از پیمان لیسبون
محدوده صالحیت اتحاديه اروپا ،تابعی از «اصل (صالحیت) اعطايی» 62،3است .اين امر به معنای
آن است که اتحاديه بايد طبق صالحیتهای اعطايی از سوی اعضای اتحاديه که در معاهدات
مربوطه به اتحاديه داده شده ،اقدام کند 66.بايد توجه داشت اعطای صالحیت در حوزه مسائل
تجاری به اتحاديه ،يکباره رخ نداد و بايد ريشههای اين اعطای صالحیت را در گذشته جستجو
کرد .برای اولین بار در سال  6319ديوان اروپايی بر اساس بند  6ماده « 669جامعه اقتصادی
اروپايی» 69(EEC) 60مقرر داشت که سیاست تجاری مشترک 64در صالحیت انحصاری است69.
در اين رأی ،ديوان معتقد بود که اين امر برای دفاع از منافع مشترک جامعه است و اجرای
همزمان اين صالحیت از سوی اعضای اتحاديه و جامعه ،غیرممکن مینمايد .ديوان در اين زمینه
میافزايد« :بايد پذيرفت که اين (دوگانگی صالحیت) ،در رابطه با دولتهای ثالث ،میتواند منجر
به اتخاذ تصمیماتی از سوی اعضا شود که با تصمیمات جامعه مغاير است و اين امر باعث انحراف
در چارچوب نهاد خواهد شد .اعتماد متقابل به جامعه و خودداری (اعضا) از تصمیمگیری در اين
حوزه ،باعث دفاع از منافع جامعه خواهد شد»61.
سپس تالشهايی در قالب معاهده آمستردام  6331و نیس  0229انجام شد ،اما هیچکدام
منجر به نتیجه قطعی در مورد توافق بر سر صالحیتهای اعطايی جامع به اتحاديه در زمینه
مسائل تجاری نشد تا اينکه در پیمان لیسبون اين توافق حاصل شد 61.در نتیجة اجرايیشدن
پیمان لیسبون در سال  0223تغییرات گستردهای در حوزه موضوعات مرتبط با سرمايهگذاری در
اتحاديه اروپا ايجاد شد .يکی از داليل اين تغییرات را میتوان ناشی از ماده  021معاهده کارکرد
9. Principle of Conferral
10. TEU, art. 5(1).
11. ECJ, Opinion 2/00, 2001 E.C.R I-9713, para. 5.
12. European Economic Community
 .79بند  6از ماده  669اين معاهده بیان میدارد سیاست تجاری مشترک بايد بر اصول مشترکی ،بهويژه در زمینههای تغییر
در نرخ تعرفه ،انعقاد موافقتنامههای تجاری و تعرفه ،دستیابی به اقدامات آزادسازی يکدست ،سیاستهای صادراتی و
اقدامات حمايت از تجارت در مقابل مواردی چون دامپینگ يا يارانه بنا شود.
14. Common Commercial Policy
15. ECJ, Opinion 1/75, 1975 E.C.R. 1355, 1365.
16. Ibid., p. 1364.
 .71الزم به ذکر است هرچ ند پیش از اين ديوان اروپايی از صالحیت اتحاديه در حوزه مسائل تجاری سخن گفته بود،
اختالف اصلی بر سر مصاديق و دامنه اين صالحیت همچنان باقی بود.
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اتحاديه اروپا ( 18)TFEUدانست .در بند  6اين ماده آمده است که «سیاست تجاری مشترک بايد
بر اساس اصول واحدی (ازجمله) ، ... ،سرمايهگذاری مستقیم خارجی و  ...باشد» .پیش از اين،
طبق ماده  TFEU 9سیاست تجاری مشترک جزو حوزههای صالحیتی اتحاديه تلقی میشد،
ولی با تغییر ماده  021سرمايهگذاری مستقیم خارجی 63نیز جزو حوزههای سیاست تجاری
مشترک و در نتیجه ،صالحیتهای اتحاديه درآمد .در حقیقت ،معنای اين صالحیت انحصاری آن
خواهد بود که اختیار مذاکره و انعقاد معاهدات سرمايهگذاری با کشورهای ثالث از اعضای اتحاديه
اروپا ،به اتحاديه اروپا بهويژه کمیسیون اروپا منتقل خواهد شد 02و اگر يکی از اعضای اتحايه
خواهان انعقاد موافقتنامه دوجانبه سرمايهگذاری با کشوری ثالث باشد ،نیازمند مجوز کمیسیون
است06.
با وجود استفاده از عبارت سرمايهگذاری مستقیم خارجی در ماده  ،TFEU 021تعريفی از
سرمايهگذاری مستقیم خارجی و وجوه تمايز آن از ساير فعالیتهای اقتصادی يا حتی
سرمايهگذاری غیرمستقیم ارائه نشده است .در نتیجه بايد در ساير اسناد به دنبال تعريفی از اين
مفهوم بود 00.در مکاتبات میان جامعه اروپا و اعضا با کارگروه سرمايهگذاری و تجارت سازمان
تجارت جهانی ،سرمايهگذاری مستقیم خارجی بهعنوان «شاخهای از (حوزه) سرمايهگذاری
بینالمللی ،بیانگر يک نهاد و موجوديت (عینی) مستقر در اقتصاد يک کشور است که موجب
کسب منافع طوالنیمدت از سرمايهگذاری مستقر در کشور ديگر میشود .دو معیار موجود در
مفهوم منافع طوالنیمدت عبارتاند از وجود رابطه طوالنیمدت میان سرمايهگذار و مورد
سرمايهگذاری ،و وجود درجه بااليی از تأثیرگذاری سرمايهگذار که توانايی مديريت مؤثر بر مورد
سرمايهگذاری را دارد»04 ، 09.
18. Treaty on the Functioning of the European Union
19. Foreign Direct Investment
20. Dr. Ahmad Ghouri, Interaction and Conflict of Treaties in Investment Arbitration, International
Arbitration Library, Kluwer Law International, 2015, p. 149.
21. Sahibi T., “The Relation of EU Law and Bilateral Investment Treaties”, UMEA University, Master
Thesis, 2015, p. 14.

 .22الزم به ذکر است بسیاری از موافقتنامههای دوجانبه سرمايهگذاری ،گاه از مفهوم موسع ” “Investmentيا مفاهیم
مضیقتر تحت عنوان ” “Establishmentيا ” “Enterpriseبرای مفهوم سرمايهگذاری استفاده میکنند.
23. Communication from the EC and its Member States to the WTO Working Group on Trade and
 .24تعاريف ديگر را میتوان در دستورالعمل آزادی سرمايه ،تعريف معیار
مشاهده کرد.

Investment, WT/WGTI/W/115, point 8.
 OECDو دستورالعمل تراز پرداختهای IMF

Cf: Schicho L., “Member States BITs after the Treaty of Lisbon: Solid Foundation or First Victims of EU
Investment Policy?”, Research Paper in Law, College of Europe, 2012, pp. 5-6.
همچنین در اين زمینه میتوان به تعريف ديوان اروپايی در مورد سرمايهگذاری مستقیم اشاره داشت:
ECJ, C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, ECR I, 11753, 2006, paras. 181, 182.
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الزم به ذکر است که به دلیل گستردگی و پیچیدگی مفهوم سرمايهگذاری ،در مورد ابعاد و
دامنه صالحیت اتحاديه ،که کمیسیون اروپا از طرف اتحاديه اروپا اين صالحیت را اعمال میکند،
ابهاماتی وجود دارد .يکی از اين موارد ،مربوط به صالحیت کمیسیون بر «سرمايهگذاری
غیرمستقیم» 09است 01.علیرغم آنکه توافقی عمومی میان صاحبنظران در مورد تمايز میان
سرمايهگذاری مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد 01،اتحاديه مدعی است بهمنظور افزايش قدرت
چانهزنی خود در انعقاد موافقتنامههای سرمايهگذاری دوجانبه با ساير کشورها و همچنین
جلوگیری از بروز مشکالت بعدی ناشی از عدم صالحیت در حوزه سرمايهگذاری غیرمستقیم ،در
زمینه سرمايهگذاری غیرمستقیم نیز دارای صالحیت است 08و در نتیجه دارای صالحیت
انحصاری برای انعقاد هرگونه موافقتنامة متضمن کلیه موضوعات مربوط به سرمايهگذاری
خارجی است و اين امر شامل سرمايهگذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی میشود03.
در مجموع بايد گفت با توجه به نص صريح بند  6ماده  021و تمايز میان سرمايهگذاری
25. Portfolio Investment
 .26همان طور که در مورد تعريف سرمايهگذاری تعريف واحدی وجود ندارد ،وجوه تمايز میان سرمايهگذاری مستقیم و
غیرمستقیم نیز بهروشنی تفکیک نشده و بايد از البهالی اسناد و آرای بینالمللی به درکی صحیح از اين مفاهیم رسید .در اين
زمینه ،ديوان اروپايی به اين موضوع توجه داشته و ويژگیهای سرمايهگذاری غیرمستقیم را اعالم کرده است :سرمايهگذاری
غیرمستقیم ،تحصیل سهام در بازار سرمايه ،تنها با هدف انجام سرمايهگذاری مالی و بدون قصد اداره و کنترل ( Joined Cases
 .)C-281/4, C-283/04, Commission v. Netherland, ECR I-9141, Judgment of 2008, para. 19.البته در آرای
ديگر اروپايی نیز با توجه به بند  0ماده  TEC 91يا بند  0ماده  TFEU 14و طبق دستورالعمل Council (EEC 88/916
 )Directive 88/361/EEC, for implementation of article 67 of the treaty, 1988.ديوان اروپايی میان سرمايهگذاری
مستقیم و غیرمستقیم قائل به تمايز شده است ( Case C-112/05, Commission v. Germany, ECR I-08995, 2007,
 .)para. 18. Case C-174/04, Commission v. Italy, ECR I-04933, 2005, para. 28.بر اين اساس میتوان يکسری
از تفاوتها را میان سرمايهگذاری مستقیم و غیرمستقیم برشمرد .در سرمايهگذاری مستقیم ،اين امر متضمن میزان بااليی از
مالکیت ،کنترل و اداره است ،درحالیکه در سرمايهگذاری غیرمستقیم ،اين کنترل و مديريت وجود ندارد ( Maffry A.,
“Direct Versus Portfolio Investment in the Balance of Payment”, The American Economic Review, vol.

 .)44, No. 2, 1954, p. 614.مورد ديگر تمايز ،در انگیزههای اين دو است .در سرمايهگذاری غیرمستقیم ،تنها ارزيابی میزان
سود در مقابل میزان خطر موجود در نظر گرفته میشود ،درحالیکه سرمايهگذاری مستقیم ،کسب سود ،انگیزه جدا و تنها به حساب
نمیآيد بلکه نتیجه و بخشی از مجموعه اقداماتی است که سرمايهگذاری در کشور میزبان تلقی میشود ( .)Ibid., p. 621در
نتیجه میتوان گفت در سرمايهگذاری مستقیم ،رابطه اقتصادی و کسب سود بهصورت درازمدت است درحالیکه در
سرمايهگذاری غیرمستقیم ،اين رابطه عمدتاً کوتاهمدت و بیشتر بهصورت خريد و فروش سهام است.
Fina S. & M. Lenter G., “The Scope of the EU’s Investment Competence after Lisbon”, Santa Clara
Journal of International Law, 419, 2016, p. 428.
27. Dolzer & Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford Public International Law,
2008, p. 64.
28. European Commission, Draft Articles Concerning External Action, CONV 685/03, 2003, Chapter 2,
comment on art. 24.
29. Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council Establishment: A
Framework for Managing Financial Responsibility Linked to Investor-State Dispute Settlement Tribunals
Established by International Agreements to Which the European Union is Party, 21 July, 2012, p. 3.
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مستقیم و غیرمستقیم ،نمیتوان قائل به صالحیت اتحاديه در مورد سرمايهگذاری مستقیم بود و
برای انعقاد موافقتنامههای متضمن سرمايهگذاری مستقیم و غیرمستقیم به مشارکت توأمان
کمیسیون اروپا (که از طرف اتحاديه اقدام میکند) و دولتهای عضو نیاز است .در نتیجه ،چنین
توافقاتی بايد بهصورت «موافقتنامههای مرکب» 92منعقد شود که نیازمند مشارکت اعضا در
فرآيند مذاکرات ،امضا و تصويب چنین موافقتنامههايی است 96.موضع عملی اعضا و بهويژه شورا
بهگونهای است که قائل به مشارکت همزمان کمیسیون و اعضا در انعقاد چنین معاهداتی است.
در اين چارچوب است که شورا از کمیسیون میخواهد که در مذاکرات اتحاديه اروپا با کانادا ،هند
و سنگاپور در زمینه موافقتنامههای سرمايهگذاری ،سرمايهگذاریهای غیرمستقیم را در زمره
صالحیت مرکب قرار دهد 90.در نتیجه ،اتحاديه نیازمند انعقاد موافقتنامههای مرکب خواهد بود
که در آنها مذاکره و انعقاد معاهدات توسط اتحاديه و اعضای اتحاديه بهصورت مشترک انجام
شود .البته بر اساس بند  4ماده  TFEU 021در صورت تصويب موضوعی در شورای اروپا به
اتفاق آرا ،نیازی به انجام فرآيند تصويب در نظامهای داخلی اعضا نخواهد بود ،اما با توجه به
گسترش روزافزون اعضای اتحاديه و امکان وجود اختالف میان اعضا ،همیشه امکان تصويب
بهصورت اتفاق آرا وجود ندارد .در چنین شرايطی تنها راه باقی مانده ،انعقاد موافقتنامههای
مرکب با مشارکت اعضا و اتحاديه است99.
 .2موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری میان اعضای اتحادیه و دولتهای
ثالث
) اعالم میدارد که اجرای
ماده  TEEC 094( TFEU 996يا  921معاهده جامعه اروپا
معاهده (حاضر) بر وظايفی که اعضا نسبت به کشورهای ثالث بر اساس موافقتنامههايی که
پیش از بهاجرادرآمدن معاهده يا الحاق ،تعهد شدهاند ،تأثیری ندارد و نهادهای جامعه موظفاند
که مانع از اجرای اين تعهدات نشوند .از اين ماده که بهعنوان «اصل وفاداری» 99يا «اصل تعهد
به حقوق بینالملل» 91نیز ياد میشود ،چنین برمیآيد که اتحاديه اروپا به تعهداتی که پیش از
94 TEC

30. Mixed Agreement
31. Burgstaller, M., “The EU’s FDI Competence under the Treaty of Lisbon in International Investment
Law and EU Law”, European Yearbook of International Economic Law, Springer Publication, Edited by
Bungerburg, Griebel, Hindelang, 2011, p. 66.
32. EU Negotiating Mandates on Investment, 2011, EU- Canada, India, Singapore FTA’s.
33. Reinisch, A., “The EU on the Investment Path-Quo Vadis Europe? The Future of EU BITs and Other
Investment Agreements”, Santa Clara Journal of International Law, vol. 12, 2014, p. 137.
34. Treaty of European Community
35. Loyalty Principle
36. Principle of Commitment to International Law
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بهاجرادرآمدن معاهده حاضر منعقد شدهاند ،پايبند است .ديوان اروپايی نیز از اين اصل بهعنوان
«قلمرو عمومی» 91که قابلیت اعمال بر کلیه موافقتنامههای بینالمللی دارد ،ياد میکند98.
علیرغم مفاد ماده  ،TFEU 996پس از بهاجرادرآمدن پیمان لیسبون و افزايش
صالحیتهای اتحاديه در زمینه مسائل مربوط به سرمايهگذاری خارجی و همچنین محدوديتهای
ايجادشده ،باعث شد کمیسیون اروپا بهصورت گزينشی ،مفاد برخی از موافقتنامههای دوجانبه را
مغاير با مقررات اتحاديه تشخیص دهد و از کشورهای سوئد ،اتريش ،دانمارک و فنالند خواست
که به موافقتنامههای دوجانبه خود با کشورهای ثالث پايان دهند .به دلیل مخالفت کشورهای
سوئد ،اتريش و فنالند با اين درخواست ،کمیسیون اروپا فرآيند تخطی را علیه اين سه کشور در
ديوان اروپايی آغاز کرد93.
بهواقع در موافقتنامههای اين سه کشور ،همچون بسیاری از موافقتنامههای سرمايهگذاری
دوجانبه ديگر ،جريان آزاد سرمايه ،بدون محدوديت تضمین شده بود .اما طبق مواد  11 ،14و 19
 TFEUيا ( 93 ،91)0و ( ،EC 12)6شورای اروپا اين اختیار را دارد تا در شرايط خاص ،جريان
آزاد سرمايه را میان اعضا و ساير کشورها محدود کند 46 ، 42.با ارجاع اين اختالف به ديوان
اروپايی ،ديوان اعالم داشت به دلیل نبود مقررهای در موافقتنامههای پیش رو برای تضمین و
امکان اجرای مقررات اتحاديه ،در مورد اعمال محدوديت بر جريان سرمايه ،اين موافقتنامهها با
مقررات اتحاديه ناسازگارند 40.جالب آنکه باوجود اعالم ديوان مبنی بر عدم اجرای تعهدات از
سوی کشورهای سوئد و اتريش ،ديوان در رأی خود به آثار و پیامدهای اين نقض تعهد اشارهای
نکرده است درحالیکه طبق ماده  EC 921اعضای اتحاديه موظفاند نسبت به پاياندادن به
نقض تعهدات خود در قبال اتحاديه که در موافقتنامههای بینالمللی آمده ،اقدام کنند؛ 49ضمن
آنکه مقررات تضمین جريان آزاد سرمايه در موافقتنامههای موجود ،تنها خطری بالقوه برای
37. General Scope
38. Case 812/79 Burgoa, 1980 ECR, para. 5.
 .99الزم به ذکر است که دولت دانمارک پس از درخواست کمیسیون اروپا ،به موافقتنامه دوجانبه سرمايهگذاری خود با
اندونزی که در سال  0221به امضای دو کشور رسیده بود ،پايان داد.
 .40در واقع بايد دلیل و منشأ چنین رويکردی را حوادث تروريستی  66سپتامبر و مالحظات امنیتی پس از آن و به بهانه
مبارزه با تروريسم دانست.
 .47ماده  14در بخشهای قبلی بیان شد .ماده  11در مورد امکان وضع اقدامات مراقبتی در مورد جريان سرمايه علیه
کشورهای ثالث در موارد ضروری توسط شورا و به پیشنهاد کمیسیون صحبت میکند .ماده  19نیز نحوه مسدودکردن اموال و
سرمايهها را در مبارزه با تروريسم و موارد مشابه توسط شورا و به پیشنهاد کمیسیون شرح میدهد.
42. ECJ, C-205/06, Commission v. Austria, 2009 ECR I-01301, para. 37. ECJ, C-249/06, Commission v.
Sweden, 2009 ECR I-01335, para. 38.

 .49البته ديوان اروپايی در اين رأی اشاره میکند که در موافقتنامههای دوجانبة کلیه اعضا چنین شروط و تخلفاتی وجود
دارد ولی اين موضوع که چرا تنها علیه اين سه کشور طرح دعوا شده است مشخص نیست.
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مقررات اتحاديه محسوب میشد و هیچگاه جنبه عینی نیافت .باوجود اين ،ديوان اروپايی معتقد
بود صرف وجود مقررهای در موافقتنامههای موجود ،اجرای مؤثر مقررات اتحاديه را تضعیف
میکند و بهخودیخود نقض به شمار میآيد 44.از سوی ديگر ،اعضای اتحاديه ،ضمن مخالفت با
نظر ديوان اعالم داشتند در موارد تعارض واقعی و عملی موافقتنامهها با مقررات اتحاديه،
بهمنظور اصالح موافقتنامههای دوجانبه سرمايهگذاری خود در زمینه انتقال سرمايه و پرداختها
مذاکره خواهند کر د .اما ديوان ضمن رد اين نظر و درخواست ،بر اين باور بود که مذاکرات مورد
ادعا به میزان کافی سريع و قابل اعتماد نیستند تا اجرای مؤثر مقررات اتحاديه را تضمین کنند49.
ذکر اين نکته الزم است که بسیاری از موافقتنامههای دوجانبه متضمن شرطی هستند 41که
در صورت فسخ يکجانبه يا حتی دوجانبه ،همچنان برخی از مفاد موافقتنامه ،همچون برخی از
مقررات ماهوی و شیوه حلو فصل اختالف ،در يک بازه زمانی عمدتاً ده ساله ،پس از پايان
موافقتنامه مجری باشد 41و اين امر ،يکی از موانع جدی برای پاياندادن به موافقتنامههای
اعضای اتحاديه با کشورهای ثالث است .سرانجام به دلیل نارضايتی گسترده اعضا و اينکه در
عمل ،فرآيند تخطی بايد علیه اکثر اعضا آغاز شود (نه فقط علیه برخی از اعضا) و همچنین
پیامدهای احتمالی پس از اختتام موافقتنامهها ،کمیسیون تالش کرد از طريق وضع
تصويبنامهای در سال  0260اين مشکل را تا حدودی برطرف کند .اين مصوبه که به «مقرره
پدربزرگی» 43،48مشهور شده است در اصل تالش دارد اين اجازه را به اعضا بدهد که تا زمانی که
موافقتنامههای مذکور با موافقتنامههای جديد جايگزين نشدهاند ،حفظ شوند 92و زمینه را برای
ضمانت سرمايهگذاریها و شفافیت حقوقی ايجاد کند 96.اما اين مجوز بقای موافقتنامههای
موجود ،به شرطی است که در عمل ،لطمهای به تعهدات اعضا در قبال مقررات اتحاديه وارد نکند
و همچنان اعضا ملزم به رفع ناسازگاریها با مقررات اتحاديه هستند؛ 90ضمن آنکه حق
کمیسیون برای توسل و اجرای رويه تخطی باقی است .بنابراين میتوان اظهار داشت اين
44. Case C-205/06 Commission v. Austria, para. 37. Case C-249/06 Commission v. Sweden, para. 38.
Case C-118/07 Commission v. Finland, 2009 ECR I-10889, para. 49.
45. Case C-205/06 Commission v. Austria, Ibid., para. 40. Case C-249/06 Commission v. Sweden, Ibid.,
para. 41.
46. Survival Clause
47. Dahlquist & Lenk & Ronnelid, “The Infringement Proceeding over Inter-EU Investment Treaties, An
Analysis of the Case against Sweden”, Swedish Institute for European Policy Studies, 2016, p. 9.
48. Grandfathering Regulation
49. Regulation (EU) No. 1219/2012 of European Parliament and Council Establishing Transitional
Arrangement for Bilateral Investment Agreement between Member States and Third Countries, 2012, OJ
L251/40.
50. Kokott J. & Sobotta Ch., “Investment Arbitration and EU Law”, Cambridge Yearbook of European
Legal Studies, vol. 18, 2016, p. 16.
51. Regulation, Ibid., pp. 2-3.
52. Art. 3, Regulation & Rec. 11.
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تصويبنامه تالش دارد به پیامدهای صالحیتهای مضاعفی که اتحاديه پس از پیمان لیسبون
کسب کرده بپردازد ،اما در عمل نتوانسته است راهکاری عملی و جامع برای حل اين تعارضات
ارائه کند 99.به بیان ديگر ،اتحاديه تالش دارد ضمن تأکید بر حقوق خود و تعهدات اعضا نسبت
به مقررات اتحاديه ،با حفظ وضع موجود ،مانع از بروز مشکالت ناشی از لغو موافقتنامههای
دوجانبه با دولتهای ثالث شود94.
در پايان اين بخش ذکر اين نکته ضروری است که به دلیل تغییر در صالحیتهای مربوط به
سیاست تجاری مشترک و به تبع آن ،صالحیتهای انحصاری اتحاديه در زمینه سرمايهگذاری
مستقیم خارجی ،طبق مقررات اتحاديه ،تنها اتحاديه میتواند موافقتنامههای جديد منعقد کند و
شريک دولتهای ثالث به شمار آيد( 99در عمل تا کنون چنین امری محقق نشده است) ،اما در
53. Kokott J. & Sobotta Ch., op. cit., p. 16.
 .54ابتدا بايد متذکر شد که تصويبنامه مذکور ،تنها در ارتباط با موافقتنامههای اعضای اتحاديه اروپا و کشورهای ثالث
است نه میان اعضا ،زيرا سیاست تجاری مشترک( )CCPکه ماده  TFEU 021بهعنوان جزئی از آن محسوب میشود ،تنها
مربوط به مسائل خارجی اتحاديه است و نه مسائل داخلی .طبق مواد  0و  9اين تصويبنامه ،اعضا بايد ظرف مدت  92روز از
زمان بهاجرادرآمدن تصويبنامه ،کلیه موافقتنامههای دوجانبه سرمايهگذاری خود را با کشورهای ثالث ،که تمايل به حفظ
آنها را دارند ،به کمیسیون اعالم کنند و کلیه موافقتنامههای اعالمی بهصورت خودکار اجازه خواهند داشت که به حیات خود
ادامه دهند .البته بر اساس ماده  9تصويب نامه ،کمیسیون اين حق را برای خود محفوظ داشته است که طبق معیارهايی چون
عدم تعارض با مقررات مربوط به تخصیص صالحیت میان اتحاديه و اعضا در حوزه سرمايهگذاری مستقیم خارجی و عدم
ممانعت جدی در راه انعقاد موافقتنامههای آينده اتحاديه با ثالث در حوزه سرمايهگذاری ،موافقتنامههای اعالمی را بررسی
کند .همچنین ماده  9مقرر میدارد که کمیسیون بايد در مدت  9سال نسبت به ارائه گزارش به شورا و پارلمان اروپا در مورد
نحوه اعمال ،ضرورت تداوم و ساير مسائل مرتبط با تصويبنامه گزارش دهد .مواد  1تا  60تصويبنامه به بیان شرايط اصالح
و انعقاد موافقتنامههای جديد میپردازد .برای موافقتنامه جديد ،اعضا موظفاند حداقل پنج ماه پیش از شروع مذاکرات
رسمی به کمیسیون اطالع دهند و اين اطالعرسانی بايد شامل اطالعاتی از قبیل اسناد ،اهداف مذاکره و ساير مسائل مرتبط
باشد .در مورد اصالح نیز مقرراتی که قصد اصالح آنها وجود دارد بايد گزارش داده شوند و درصورتیکه کمیسیون احساس
کند اطالعات ارسالی کافی نیست ،میتواند ارسال موارد مورد نیاز را درخواست کند .کمیسیون نیز موظف است اين
اطالعرسانی را به ساير اعضا ،با درنظرگرفتن موضوعاتی که بايد محرمانه باشند ،انجام دهد .طبق ماده  3پس از دريافت
گزارشها ،کمیسیون میتواند با درنظرگرفتن سه معیار ،مجوز شروع مذاکرات رسمی را صادر کند .اين معیارها عبارتاند از
عدم تعارض با مقررات اتحاديه در زمینه تخصیص صالحیت میان اعضا و اتحاديه ،عدم تضعیف اهداف مذاکرات میان اتحاديه
و کشور ثالث مربوطه ،عدم ممانعت بر سر راه توسعه و اجرای سیاستهای اتحاديه در خصوص سرمايهگذاری بهويژه سیاست
تجاری مشترک .کمیسیون بايد در جريان کلیه مراحل مذاکره باشد و حتی میتواند ورود و شرکت در مذاکرات را درخواست
دهد .البته تالش شده است اين مشارکت کمیسیون بهصورت ناظر باشد تا زمینه شفافیت و هماهنگی مذاکرات با سیاستهای
سرمايهگذاری اتحاديه فراهم شود .البته اين مشارکت تا حد زيادی به رضايت کشور ثالث نیز بستگی دارد .بايد توجه داشت که
از يک سو اين مشارکت کمیسیون میتواند به پیچیدهترشدن موضوعات دامن زند ،اما از طرف ديگر میتواند از بروز مشکالت
بعدی در برخورد موافقتنامهها با مقررات اتحاديه جلوگیری کند ،بهويژه آنکه اين مذاکرات بايد به تأيید نهايی کمیسیون برسد
و کمیسیون در اين راه از اختیارات نسبتاً گستردهای برخوردار است .برای مطالعه بیشتر در اين زمینه ،ن.ک:
Schicho, L., op. cit., pp. 17-34.
55. Reinisch, A., op. cit., p. 119.
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نهايت به دلیل نارضايتی اعضای اتحاديه ،در متن نهايی تصويبنامه بهجای استفاده از عبارت
کسب مجوز از کمیسیون برای تداوم اعتبار موافقتنامههای موجود ،تنها به اختیار کمیسیون برای
ارزيابی موافقتنامهها برای بررسی نب ود مانع جدی بر سر اجرای مقررات اتحاديه بسنده شد91.
 .9موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری میان اعضای اتحادیه اروپا
پیش از گسترش اعضای اتحاديه اروپا در سال  0224تنها دو موافقتنامه دوجانبه سرمايهگذاری
میان اعضای اتحاديه وجود داشت .اما پس از الحاق ده کشور جديد به اتحاديه ،تعداد اين
موافقتنامهها به حدود  692رسید 91.الزم به ذکر است عمده اين موافقتنامهها پیش از سال 0224
وجود داشتهاند و در دهه  6332به امضا رسیده بودند و پس از الحاق اعضای جديد بهصورت
موافقتنامههای میان اعضای اتحاديه جلوه نمود .اين روند صعودی با الحاق کشورهايی چون
رومانی و بلغارستان در سال  0223به  636هم رسید 98.در واقع دلیل انعقاد اين حجم گسترده از
موافقتنامه را میتوان تالش کشورهای جديد (عمدتاً کشورهای شرق اروپا) برای گذار از اقتصاد
دولتی به سمت اقتصاد آزاد از طريق جذب سرمايههای کشورهای قديمی اتحاديه دانست 93.جالب
آنکه انعقاد اين موافقتنامهها با تشويق صريح اتحاديه صورت میگرفته تا زمینه برای الحاق آينده
آنها فراهم شود .اما نهايتاً اين موافقتنامهها پس از الحاق اعضای جديد ،معضلی برای يکپارچگی
بازار داخلی اتحاديه محسوب شده و اتحاديه در چندين پرونده ،درگیر اين موافقتنامهها شده
است 12.در ادامه برای درک بهتر موضوعات ،اختالفات مطروحه در قالب مالحظات کمیسیون در
مورد صالحیت ديوانهای داوری و رسیدگی ماهوی پی گرفته میشود.
16
در مورد صالحیت ديوان داوری سرمايهگذاری در قضیه اِلِکترابِل که دعوايی توسط
سرمايهگذار بلژيکی علیه دولت مجارستان در چارچوب مقررات ايکسید مطرح شده بود ،کمیسیون
اروپا در قالب ايراد صالحیتی معتقد بود «ديوان داوری صالحیت رسیدگی به موضوعاتی را که
تحت صالحیت اتحاديه قرار میگیرند و موجد مسئولیت مغاير با منشور انرژی است ،ندارد» 10.اما
برخالف نظر کمیسیون ،ديوان داوری با تأکید بر ماهیت بینالمللی اختالف اظهار داشت
56. Ibid., p. 120.
57. Wehland, H., “Intra-EU Investment Agreements and Arbitration: Is European Community Law an
Obstacle?”, 58 ICLQ, 2009, p. 297.
58. Ibid.
59. Lenk, H., “Challenging Notion of Coherence in EU Foreign Investment Policy”, European Journal
of Legal Studies, vol. 8, No. 2, 2015, p. 10.
60. Ibid.
61. Electrabel S.A. v. The Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction,
Applicable Law and Liability, 30 November 2012.
62. Ibid., paras. 5-10.
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«داوریهای ايکسید ،شیوهای برای حلوفصل اختالفات است که منحصراً تحت حاکمیت حقوق
بینالملل است و با توجه به وضعیت بینالمللی ديوان داوری طبق منشور انرژی و کنوانسیون
ايکسید ،اظهارات کمیسیون در اينباره نمیتواند مورد توجه قرار گیرد زيرا اين اظهارات ،مبتنی بر
سلسلهمراتب نظام حقوقی است که تنها در نظام حقوقی اروپا وجود دارد و اجرا میشود .اين در
حالی است که ديوان حاضر بايد در چارچوب نظام حقوق بینالملل ،کنوانسیون ايکسید و منشور
انرژی ،که خارج از محدوده اتحاديه اروپا هستند ،عمل کند ... 19.همچنین با توجه به رضايت
طرفین در قبال داوری حاضر ،طبق کنوانسیون ايکسید و اعمال ماده  01ايکسید ،که طرفین را از
توسل به ساير شیوهها (حلوفصل) منع میکند ،بايد گفت برای کمیسیون اروپا در مورد اين ادعا
که مسیر درست برای خواهان ،تنها در دادگاههای جامعه است ،هیچ پاسخی باقی نمیگذارد»14.
در خصوص رسیدگی ماهوی ،يکی از پروندههای مطرح در اين رابطه دعوای Eastern Sugar
علیه جمهوری چک است 19.پس از بروز اختالف ،طبق مفاد موافقتنامه موجود میان دولتهای
هلند و چک ،ديوان داوری تشکیل و ادعای جمهوری چک مبنی بر عدم قابلیت اجرای
موافقتنامه به دلیل الحاق اين دولت به اتحاديه رد شد 11.دولت چک ضمن استناد به بند  6از
ماده  93معاهده وين 11مدعی بود پس از الحاق اين کشور به اتحاديه ،موافقتنامه بین دو کشور
بايد خاتمهيافته تلقی شود و سرمايهگذاریهای صورتگرفته در کشورش بايد تحت قانون
اتحاديه باشد نه مقررات موافقتنامه 18.چک مدعی بود در صورت مجریبودن موافقتنامه پس از
الحاق به اتحاديه ،مقررات موافقتنامه ،ناقض اصل رفتار برابر در جامعه است و خواهان بايد
بهجای رجوع به داوری ،دعوای خود را در دادگاه صالح چک مطرح کند13.
کمیسیون اروپا نیز با ورود به پرونده معتقد بود زمانی که مقررات جامعه و موافقتنامه با
يکديگر تعارض داشته باشند ،مقررات جامعه بهصورت خودکار بر مقررات متعارض اولويت خواهند
داشت و به دلیل آنکه مسائل مطروحه تحت صالحیت جامعه قرار میگیرند ،چنین
موافقتنامههايی بايد خاتمه يابند 12.همچنین کمیسیون در مورد شیوه حلوفصل اختالف مقرر در
63. Ibid., paras. 4-112.
64. Ibid., paras. 5-37.
65. Eastern Sugar B.V. (Netherland) v. The Czech Republic, Partial Awards in March 2007.
66. Ibid., para. 172.
 .61بند  6از ماده  93بیان میدارد که زمانی معاهده مقدّم توسط معاهده مؤخر فسخشده به شمار میآيد که:
الف .طرفین قصد چنین چیزی را داشته باشند
ب .به دلیل عدم انطباق دو معاهده ،اجرای همزمان هر دو ممکن نباشد.
68. Eastern Sugar B.V. (Netherland) v. The Czech Republic, paras. 101-104.
69. Ibid., paras. 106-108.
70. Ibid., para. 119.
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موافقتنامه بر اين باور بود که با توجه به ماده  030جامعه اروپا ) 16 (ECچنین اختالفاتی تحت
صالحیت جامعه قرار میگیرد و امکان رجوع به شیوههای حلوفصل ديگری وجود ندارد.
ديوان داوری در مورد ادعاهای مذکور اعالم داشت که قضاوت در مورد اعتبار يا عدم اعتبار
موافقتنامه حاضر بايد بر اساس حقوق بینالملل و بهويژه ماده  93معاهده وين انجام پذيرد10.
ديوان داوری ضمن رد ادعای اختتام موافقتنامه بیان داشت« :هیچيک از دو دولت چک و هلند،
قصد آن را نداشتهاند که مقررات اتحاديه بر موافقتنامه اولويت داشته باشد 19و در کنار ماده 93
میتوان با استناد به ماده  92معاهده وين نیز به مجریبودن موافقتنامه حکم داد 14.در واقع،
پیش فرض اولیه برای اختتام يک معاهده توسط معاهده بعدی ،آن است که هر دو معاهده دارای
يک موضوع مشابه باشند .ديوان داوری ضمن بررسی اين موضوع معتقد بود اجرای موافقتنامه
حاضر و مقررات جامعه (ماده  TEC 91يا ماده  )TFEU 14دقیقاً موضوعات مشابهی را پوشش
نمیدهند ،گرچه هر دوی آنها به سرمايهگذاری میان اعضای اتحاديه مربوط میشوند19.
همچنین از مواضع میان هلند و جمهوری چک نمیتوان قصد مشترک آنها را برای پاياندادن
به موافقتنامه يا اولويتدادن مقررات جامعه بر موافقتنامه را دريافت» 11.در دعوای مشابهی11
ديوان داوری ضمن رد ادعای عدم صالحیت خود ،اعالم داشت که مقررات اتحاديه طبق ماده 93
و ماده  92معاهده وين 18،جايگزين مقررات موافقتنامه حاضر نشده است و نمیتوان به اختتام
موافقتنامه رأی داد.
از ديدگاه مقررات اتحاديه اروپا ،وجود چنین موافقتنامههايی موجب تبعیضهايی به نفع
برخی از اتباع اتحاديه خواهد شد .برای مثال ،امکان رجوع به شیوههای حلوفصل اختالف برای
برخی از اتباع ،بهجز آنچه در مقررات اتحاديه آمده ،موجب تبعیض است 13.همچنین طبق يکی از
اصول پذيرفتهشده در اتحاديه ،در صورت تعارض میان مقررات اتحاديه و قوانین ملی ،مقررات
71. European Community
ماده  )TFEU 944( 030اعالم میدارد که اعضا متعهد میشوند اختالفات خود را در مورد تفسیر و اجرای معاهدة حاضر ،جز
به شیوه مقرر در معاهده حاضر ،ارجاع ندهند.
72. Eastern Sugar B.V. (Netherland) v. The Czech Republic, paras. 144-158.
73. Ibid., paras. 167- 168.
 .14بند  9اين ماده بیان میدارد در مواردی که همه طرفهای معاهده مقدّم ،طرفهای معاهده مؤ ّخر نیز باشند ولی معاهده
مقدّم فسخ نشده باشد  ...معاهده مقدّم فقط تا حدودی اجرا میشود که مفاد آن با معاهده مؤخّر منطبق باشد.
75. Eastern Sugar B.V. (Netherland) v. The Czech Republic, para. 160.
76. Ibid., para. 167.
77. Eureko BV v. The Slovak Republic, Award on Jurisdiction, Arbitrability and Suspension, Oct. 2010.
78. Ibid., paras. 265, 277.
79. Ibid., para. 183 (European Commission Observation).
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اتحاديه اولويت خواهد داشت 82.از ديد اتحاديه ،اين اولويت مقررات اتحاديه ،بر معاهدات میان
اعضای اتحاديه نیز جاری است 86.از سوی ديگر ،طبق ديدگاه حقوق بینالملل ،هرگونه تعارض
میان موافقتنامه میان اعضای اتحاديه و مقررات اتحاديه بايد بر اساس مقررات حقوق معاهدات
در خصوص تعهدات ناشی از معاهده جانشین ارزيابی شود و در نتیجه ،ديوانهای داوری اين
موضوع را در پرتو مواد  92و  93معاهده وين بررسی میکنند .مضاف بر اين ،از ديد حقوق
بینالملل ،امکان رجوع به داوری با توجه به مقررات مندرج در موافقتنامه يا اعطای يکسری از
حقوق به سرمايهگذاران ،متفاوت از مقررات اتحاديه به معنای تعارض میان مقررات اتحاديه و
موافقتنامه نیست 80.در اين فرآيند ،ديوانهای داوری به اعتبار موافقتنامهها تأکید دارند و از
طرف ديگر ،کمیسیون اروپا برای پاياندادن به اين موافقتنامهها بر اعضا فشار وارد میکند89.
در حقیقت ،اتحاديه اروپا توسل به شیوههای حلوفصل اختالف ،مانند داوری را تهديدی علیه
يکپارچگی و صالحیت انحصاری خود در اين حوزه تلقی میکند 84.ريشه اين رويکرد را میتوان
در رويه ديوان دادگستری اروپا که ناشی از ماده  TFEU 944است ،يافت .در قضیه ماکس
پلنت 89،ايرلند دعوا را علیه بريتانیا بر مبنای کنوانسیون حقوق درياهای سازمان ملل به داوری
ارجاع کرد .با اين اقدام ،کمیسیون فرآيند تخطی را علیه ايرلند در ديوان اروپايی آغاز کرد .ديوان
اروپايی اعالم داشت که اختالف مطروحه تحت صالحیت جامعه است .بنابراين دعوا مربوط به
تفسیر و اجرای مقررات جامعه است و بايد در ديوان حاضر طرح شود 81، 81.اما نکته مهم آن است
که اين صالحیت انحصاری ديوان اروپايی در دعاوی دولتـ دولت جاری است و در دعاوی
دولتـ سرمايهگذار قابل اعمال نیست .اين موضوع از ديد اتحاديه اروپا زمانی حادتر به نظر
میرسد که در موافقتنامههای دوجانبه ،ضمن رجوع به داوری ،قانون حاکم ،مقررات اتحاديه
باشد .در اينجاست که تفسیر و اجرای مقررات اتحاديه که در صالحیت انحصاری ديوان اروپايی
است ،در ديوانهای داوری نیز بررسی میشود.
88
برخی از صاحبنظران ضمن قبول وجود نوعی بالتکلیفی ،راهحل را در امکان استفاده از
«رويه رجوع اولیه» 83به ديوان اروپايی برای ديوانهای داوری میدانند .طبق ماده TFEU 011
80. Case Van Gend en Loos v. Netherlandse Administratie der Belastingen, 26/62, 1963, ECR.1.
81. Eureko BV v. The Slovak Republic, (European Commission Observation), para. 180.
82. Ibid., para. 170.
83. Reinisch A., “The EU on the Investment Path …”, p. 151.
84. Ibid., p. 152.
)85. The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom
86. Case C-459/03, Commission v. Ireland (Mox Plant), 2006 ECR. I-4635 125 -184.
87. See also: Opinion 1/90, European and Community Patents Courts, CJEU, 2011 ECR I-01137.
Opinion 1/91, Economic Area Agreement I, 1991 ECR I-6079.
88. Reinisch, A., “The EU on the Investment Path …”, p. 157.
89. Preliminary Reference Procedure
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دادگاهها و ديوانهای دولتهای عضو میتوانند درخواست رجوع اولیه به ديوان اروپايی را داشته
باشند .اما مشکل آنجاست که طبق نظر ديوان در قضیه نورد سی 32،ديوانهای داوری دولتـ
سرمايهگذار ،ماهیت خصوصی دارند و شیوهای میاندولتی نیستند و نمیتوانند چنین درخواستی
داشته باشند .باوجود اين ،پیشنهاد شده است که داوریهای بر مبنای معاهده بهعنوان داوری بر
اساس قانون داخلی اعضا ديده شود تا زمینه ارتقای داوریهای دولتـ سرمايهگذار به ديوانهايی
که امکان رجوع اولیه به ديوان اروپايی را دارند فراهم شود و نهايتاً زمینه هماهنگی میان آرای
داوری با نظرات ديوان اروپايی ايجاد شود 36.بااينحال در شرايط کنونی برای تحقق اين امر بايد
رويکرد ديوان تغییر کند که تا کنون رخ نداده ،اما شايد در آينده با تشکیل ديوانهای داوری
بیشتر و تفسیر و اجرای مقررات اتحاديه توسط آنها ،ديوان اروپايی و مقررات اتحاديه ،زمینه را
برای رجوع اولیه آنها به ديوان اروپايی فراهم کنند تا مانع از پراکندگی و تشتت آرا در تفسیر و
اجرای مقررات اتحاديه شوند.
 .4قضیه میکوال
در قضیه میکوال سرمايهگذار سوئدی به دلیل وجود يکسری مشوّقهای سرمايهگذاری ازجمله
يارانه ،معافیتهای مالیاتی و  ...به مدت  62سال (تا  6آوريل  )0223در بخش صنايع غذايی ،در
منطقهای محروم در شمال غربی رومانی سرمايهگذاری کرد .اما در سال  0229دولت رومانی به
بهانه امضای معاهده الحاق به اتحاديه اروپا (که نهايتاً در اول ژانويه  0221الزماالجرا شد) و
اينکه مشوّقهای موجود ،مغاير با مقررات اتحاديه است ،آنها را لغو کرد .سرمايهگذار سوئدی نیز
با توجه به موافقتنامه دوجانبه سرمايهگذاری میان سوئد و رومانی که در  6آوريل سال 0229
الزم االجرا شده بود ،شکايت خود را به ديوان داوری مقرر در موافقتنامه اعالم داشت30.
در اين اختالف ،خواهان مدعی بود «هیچگونه تعارض معاهداتی در اختالف مطروحه وجود
ندارد زيرا در زمان الحاق رومانی به موافقتنامه دوجانبه سرمايهگذاری ،مقررات اتحاديه بر
رومانی الزماالجرا نبوده است و نقض تعهدات پیش از الحاق صورت گرفته است  39.» ...از سوی
ديگر ،خوانده دعوا اظهار داشت «طبق بخش سوم از بند  9ماده  96کنوانسیون وين ،در زمان
تفسیر معاهده بايد قواعد حقوق بینالملل حاکم بر روابط میان طرفین را نیز در نظر گرفت  ...و در
اين چارچوب بايد در زمان بررسی موافقتنامه دوجانبه ،موافقتنامه اروپا و معاهده اروپايی را
90. Case 102/81, Nordsee Deutsche Hochseefischrei, 1982 ECR. 1095.
91. Reinisch, A., “The EU on the Investment Path …”, p. 156.
92. Lavranos, N., “Interference of European Commission in the Enforcement of Arbitration Awards: The
Micula v. Romania Case”, Global Investment Protection AG, 2014, p. 1.
93. Micula Case, Micula v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20, Final Award, 2013, para. 292.
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بهعنوان قواعد مرتبط با حقوق بینالملل به شمار آورد؛ بهويژه آنکه موافقتنامه دوجانبه بايد
بهعنوان بخشی از مجموعه تعهدات قراردادی هماهنگ که دو کشور به آنها ملحق شدهاند،
نگريسته شود و در اين صورت ،هیچگونه تعارضی میان آنها وجود نخواهد داشت .خواهان بر اين
عقیده است که اين تفسیر سیستمیک از موافقتنامه دوجانبه ،در اختالف حاضر ،از اهمیت
ويژهای برخوردار است و رفتار با سرمايهگذار خارجی که دو کشور سوئد و رومانی از طريق انعقاد
موافقتنامه دوجانبه ،سعی در تنظیم آن داشتهاند ،نمیتواند جدای از تعهدات رومانی در قبال
موافقتنامه اروپا و معاهده اروپايی درنظر گرفته شود» 34.رومانی در ادامه نظرات خود میافزايد
«حتی درصورتیکه ديوان داوری به اين نتیجه برسد که میان تعهدات ناشی از مقررات اتحاديه و
موافقتنامه دوجانبه تعارض وجود دارد ،هرگونه تعارضی بايد به نفع مقررات اتحاديه حلوفصل
شود .در اين رابطه ،در جايی که تعارض میان قواعد حقوق بینالملل از طريق تفسیر سیستمیک
قابل حل نباشد ،قاعده ارجح قصد طرفین را تعیین میکند .بر اين اساس ،قصد مشترک رومانی و
سوئد کامالً روشن است .قصدشان اين است که موافقتنامه دوجانبه تابع مقررات اتحاديه باشد.
ازآنجاکه مقررات اتحاديه ،قواعد خاصتری را دربرمیگیرد ،قاعده خاص ،مخصص قاعده عام
است 39و مقررات اتحاديه مجری خواهد بود»31.
در اين قضیه کمیسیون اروپا نیز بهعنوان «دوست دادگاه» 31در رسیدگی شرکت کرد و در
حمايت از موضع خوانده مدعی بود «تفسیر موافقتنامههای دوجانبه سرمايهگذاری میان اعضای
اتحاديه بايد در پرتو مقررات اتحاديه انجام گیرد 38و در اين بین ،مقررات مربوط به کمک دولتی
نیز بايد لحاظ شود .همچنین بند سوم ماده  92معاهده وين از ديوان داوری میخواهد که بهجای
مفاد موافقتنامه دوجانبه ،مقررات مربوط به کمک دولتی را اعمال کند» 33.کمیسیون در مورد
غیرقابلاجرابودن رأی احتمالی اظهار میدارد «در صورت صدور رأيی مغاير با تعهدات الزامآور
رومانی ،بهعنوان عضوی از اتحاديه ،به دلیل اولويت مقررات اتحاديه ،چنین رأيی قابلیت اجرايی
نخواهد داشت» 622.کمیسیون در مورد اجرای آرای ايکسید اضافه میکند« :کمیسیون ضمن
اعتقاد به الزماالجرابودن آرای ايکسید ،اعالم میدارد درصورتیکه از يکی از دادگاههای
کشورهای عضو ،اجرای رأيی که مخالف با مقررات اتحاديه و قاعده کمک دولتی است ،خواسته
شود طبق ماده  EC 094اجرای آن منوط به تصمیم ديوان اروپايی خواهد بود .طبق بند  1ماده
94. Ibid., paras. 305-307.
95. Lex specialis derogate generali
96. Micula case, paras. 309, 310.
97. Amicus Curiae
98. ECJ Case 26/62, Van en Loos, 1963, ECR 3.
99. Micula Case, para. 317.
100. Ibid., para. 334.
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 922از  ،ECکنوانسیون ايکسید برای جامعه اروپا الزامی نیست و جامعه نمیتواند به عضويت
ايکسید درآيد و در نتیجه ،کنوانسیون ايکسید نمیتواند بخشی از نظام حقوقی اتحاديه قلمداد
شود» 626.در نتیجه اقدام دولت رومانی مبنی بر لغو مشوّقهای سرمايهگذاری به دلیل مغايرت با
مقررات اتحاديه ،صحیح بوده و در صورت محکومشدن ،هرگونه پرداخت غرامت ،کمک دولتی
محسوب میشود و غیرقانونی است620.
ديوان داوری با درنظرگرفتن اين تقدم و تأخر بیان داشت «در حقیقت هیچگونه تعارض
واقعی میان دو توافق وجود ندارد .در بازه زمانی مرتبط با اختالف حاضر ،قواعد حقوق بینالملل
قابل اعمال بر رومانی و سوئد عبارتاند از موافقتنامه اروپا که در  6فوريه  6339و موافقتنامه
دوجانبه سرمايهگذاری که در  6آوريل  0229الزماالجرا شدند .معاهده متأخر (معاهده الحاق به
اتحاديه اروپا) در سال  0229امضا و در سال  0221الزماالجرا شد .بنابراين از سال  6339تا
 ،0221رومانی در حال انجام مرحله مذاکرات بوده و اينکه اين کشور خود نیز اعالم داشته (در
اين مدت) شرايط الزم (برای الحاق به اتحاديه) را به دست آورده ،اما بهطور کامل مشمول
مقررات اتحاديه نیست  . ...در نتیجه مقررات اتحاديه (در اين مدت) مستقیماً قابلیت اعمال بر
رومانی را نداشته است»629.
ديوان داوری در مورد نحوه تفسیر موافقتنامه موجود اعالم میدارد «در زمان تفسیر
موافقتنامه دوجانبه ،بايد سیاق کلی مربوط به الحاق به اتحاديه نیز لحاظ شود؛ بهويژه آنکه شرايط
کلی الحاق به اتحاديه میتواند نقش مهمی در تعیین نقض تعهدات از سوی خوانده داشته
باشد» 624.همچنین ديوان در مورد موانع احتمالی و مالحظات مربوط به اجرای رأی ،با توجه به مواد
 99و  94ايکسید ،میافزايد« :در پرونده حاضر ،برای ديوان ضروری نمینمايد که مبنای تصمیم
خود را بر مقررات اتحاديه ،که ممکن است پس از صدور رأی اجرا شود ،گذارد و توجهی به اظهارات
طرفین و کمیسیون در زمینه قابلیت اجرای رأی نخواهد داشت» 629.اکنون که مواضع کلی طرفین
شرح داده شد ،در ادامه مطالب به بررسی ماهوی اختالف مطروحه پرداخته میشود.
 .7-4قاعده کلی :اجرای رأی بهخودیخود به معنای کمک دولتی نیست
ماده  TFEU 621بیان میدارد «هر گونه کمک از سوی دولتهای عضو يا از طريق منابع
دولتی ،به هر شکل که باشد ،که به سود متعهدی معین يا تولید کاالی خاصی باشد و باعث
101. Ibid., para. 336.
102. Ibid., para. 330.
103. Ibid., para. 319.
104. Ibid., para. 327.
105. Ibid., para. 340.
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انحراف يا تهديدی علیه انحراف رقابت (میان اعضا) شود و تجارت میان دولتهای عضو را تحت
تأثیر قرار دهد ،در قبال بازار داخلی بهعنوان امری ناسازگار تلقی میشود» 621.در مورد اين ماده،
ديوان اروپايی و کمیسیون اروپا بر اين باورند که برای تحقق کمک دولتی ،اين کمک بايد
بهصورت اختیاری داده شود .درصورتیکه اين پرداخت بهصورت الزامی باشد ،کمک دولتی تلقی
نمیشود 621.در قضیه  ،Denkavitديوان اروپايی اعالم داشت «بازپرداخت مالیاتی که به اشتباه
اخذ شده است ،با توجه به ماده ( EEC 30ماده  )TFEU 621کمک دولتی تلقی نمیشود»628.
در قضیه  ،Asterisديوان اروپايی در مورد جبران خسارات وارده و تلقی آن بهعنوان کمک دولتی
اعالم کرد «ممنوعیت کمک دولتی مقرر در ماده  EEC 30دربرگیرنده کلیه کمکهايی است که
توسط دولتهای عضو يا منابع دولتی به متعهد داده میشود و با دخالت اينچنینی دولت مربوطه،
شرايط عادی تجارت میان اعضای اتحاديه مختل میشود .با توجه به ادامه ماده ،يعنی اقدامات
مقامات دولتی بايد به نفع متعهد خاصی و با تولید کاالی معینی باشد ،از نظر حقوقی دارای
ماهیتی متفاوت با دستور مقامات صالح برای جبران خسارات وارده به افراد متضرر دارد .در نتیجه
پرداخت خسارت به افراد زيانديده جزو قلمرو ماده  EEC 30قرار نمیگیرد و کمک دولتی به
شمار نمیآيد» 623.در قضیه  Thyssen Kruppنیز کمیسیون اروپا بیان داشت غرامت پرداختی
بابت مصادره اموال مزبور ،کمک دولتی محسوب نمیشود662.
اجرای آرای صادره توسط ديوانهای داوری سرمايهگذاری میان اعضای اتحاديه را میتوان
 .706بر اساس ماده  621میتوان چند معیار را برای تحقق کمک دولتی عنوان کرد:
الف .گزينشیبودن؛ که تحقق اين شرط نیز دارای شرايطی است .بهعنوان مثال ،مسئولین تصمیمگیری خود بايد دارای قدرت
انتخاب بوده و انتخاب آنها جنبه الزامآور نداشته باشد .در مجموع ،انتخاب گزينشی بايد در تقابل با اصل رفتار برابر و عادالنه
در نظر گرفته شود ).(Case C- 241/94, France v. Commission, 1996, ECR
ب .کسب منفعت ؛ اين مفهوم به مرور زمان دچار تحول شده و تنها شامل کسب و تزريق سرمايه نمیشود ،بلکه همچون
قضیه  SFEIممکن است نقل و انتقال پو ل میان شرکت مادر و شرکت تابعه نیز مشمول کسب منفعت و نهايتاً کمک دولتی
شود ).(Case C-3994, SFEI v. La Poste, ECR 1996
ج .منشأ و منبع سرمايه؛ در ابتدا تنها سرمايههای با منشأ دولتی ،کمک دولتی تلقی میشدند اما به مرور زمان اين مفهوم دامنه
گستردهتری پیدا کرد و محدود به منشأ دولتی نیست).(Case 57/86, Greece v. Commission, ECR, 1988, at 12, 13
د .اثرگذاری بر رقابت و تجارت؛ برای تحقق اين شرط ،معیار و آستانه مشخصی وجود ندارد که بتوان آن را اندازهگیری کرد و
بر اين اساس گاه ممکن است يک تأثیرگذاری کوچک نیز مُخلّ تجارت و رقابت تلقی شود.
(Case c-280/00 Altmark, 2003, ECR at 81).
See: Lopez, J., “Understanding the Notion of State Aid Through Policy”, European University Institute,
2012.
107. Tietje, Ch., Wackernagel, C., “Outlawing Compliance? The Enforcement of Intra-EU Investment
Awards and EU State Aid Law”, Policy Papers on Transnational Economic Law, No. 41, 2014, p. 3.
108. Case 61/79, ECR 1980, paras. 29, 31, 32.
109. Joint Case 106 to 120/87, ECR 1988, paras. 21- 24.
110. OJ EC No. L 144/37, para. 70.
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بهخوبی با سه رأی ذکرشده مقايسه کرد .در هر سه رأی يادشده ،دولتهای عضو ،در اثر اقدام
غیرقانونی طبق قوانین داخلی خود ،ملزم به پرداخت خسارت شدهاند .تنها تفاوت را میتوان در
اين دانست که آرای ديوانهای داوری بر مبنای موافقتنامه دوجانبه و مقررات بینالمللی است
اما سه رأی مذکور بر اساس مقررات داخلی تصمیمگیری شدهاند .بايد توجه داشت که اين تفاوت
در مبنای رأی (جنبه داخلی و بینالمللی آرا) تأثیری در ماهیت آن و عدم تلقی آنها بهعنوان
کمک دولتی ندارد و اجرای آرای داوری سرمايهگذاری ،عملی غیرقانونی و کمک دولتی طبق
ماده  TFEU 621تلقی نمیشود زيرا چنین پرداختهايی الزامی است 666.چنین وضعیت الزامآور
در پرداخت خسارت را میتوان در آرای ايکسید نیز مشاهده کرد که بر اساس مواد  99و 94
کنوانسیون ايکسید ،هیچيک از اعضای کنوانسیون ،استقاللی در شناسايی و اجرای آرای صادره
ندارند و بايد عیناً آرای صادره را اجرا کنند .پس میتوان چنین نتیجه گرفت اجرای آرای صادره
در چارچوب کنوانسیون ايکسید به دلیل ماهیت الزامآور آنها ،در قلمرو اعضای اتحاديه ،کمک
دولتی و عملی غیرقانونی تلقی نخواهد شد660.
 .2-4استثنای وارد بر قاعده کلی
همان طور که بیان شد ،اجرای آرای داوری در قالب نظام حقوقی اتحاديه اروپا بهخودیخود
عملی غیرقانونی و کمک دولتی به شمار نمیآيد .اما در شرايطی ممکن است اين اجرای رأی در
قالب ماده  TFEU 621کمک دولتی تلقی شود .اين امر زمانی رخ میدهد که مبنای رأی
ديوانهای داوری برای پرداخت غرامت ،منافعی باشد که پرداخت آن متضمن مفهوم کمک
دولتی بر اساس ماده  621است .بنابراين در صورت اجرای رأی داوری بهواقع عملی غیرقانونی
(کمک دولتی) ،قانونی تلقی شده و بايد جبران شود.
در حقیقت ،چنین امری در قضیه میکوال رخ داد .کمیسیون اروپا اعالم داشت هرگونه پرداخت
غرامت در اين قضیه متضمن کمک دولتی است و به دلیل مغايرت با قانون اتحاديه نبايد پرداخت
صورت پذيرد 669.بهواقع در صورت اجرای رأی داوری توسط دولت رومانی ،خواهان از يکسری
مزايای خاص که برای ساير بازيگران اين عرصه اقتصادی در دسترس نیست ،بهرهمند
میشود 664.بنابراين میتوان گفت ،برای تحقق کمک دولتی در چارچوب نظام اتحاديه ،وجود
حکم به پرداخت و ماهیت کمکی پرداخت خسارت نیاز است 669.در قضیه  Thyssen Kruppنیز
111. Tietje, Ch., Wackernagel C., op. cit., pp. 5, 6.
112. Ibid, p. 6.
113. Micula Case, op. cit., para. 335.
114. Commission Decision (EU) 2015/1470 of 30 March 2015, para. 96.
115. Makrygianni, Ch., “EU State Aid Law and the Enforcement of Intra-EU Investment Arbitral
Awards”, Master Thesis at International Hellenic University, 2016, p. 24.
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میتوان ماهیت کمکی پرداخت خسارت را مشاهده کرد که دولت ايتالیا قصد داشت تحت پوشش
پرداخت غرامت ناشی از مصادره ،اقدام به کمک کند661.
به هر رو ،علیرغم تالشهای گسترده رومانی و کمیسیون اروپا ،ديوان داوری ضمن
محکومیت اقدامات دولت رومانی ،اين کشور را به پرداخت غرامت محکوم کرد .خواهانهای
پرونده برای دريافت خسارت با توجه به ماده  94ايکسید با رجوع به دادگاههای داخلی رومانی
موفق شدند بخشی از طلب خود را در سال  0264دريافت کنند 661.به دلیل اين پرداخت،
کمیسیون اروپا در سال  0269ضمن شناسايی اين پرداخت بهعنوان کمک دولتی از سوی دولت
رومانی و بهعنوان عملی غیرقانونی ،دستور عدم پرداخت مابقی خسارت و دريافت وجه پرداختی را
صادر کرد 668.البته خواهان در دادگاه اروپايی به اين حکم کمیسیون اعتراض کرد و پرونده در
حال رسیدگی است 663.در اين بین ،درخواست ابطال رأی داوری بر اساس ماده  90ايکسید توسط
رومانی نیز رد شد و اعتبار رأی داوری به قوت خود باقی ماند .همچنین خواهان توانست با رجوع
به دادگاههای امريکا ،زمینه شناسايی رأی داوری را در مرحله بدوی فراهم آورد ،هرچند در مرحله
تجديدنظر اين رأی در حال رسیدگی است602.
همچنین ،خواهان بهمنظور اجرای رأی به دادگاههای بريتانیا نیز رجوع کرد 606.بدين منظور و
طبق مقررات بريتانیا ،بهمنظور شناسايی و اجرای آرای خارجی اين آرا ابتدا بايد در دادگاه عالی
اين کشور ثبت شود 600.در مقابل ،دولت رومانی و کمیسیون اروپا در قبال ثبت رأی ديوان داوری
از دادگاه خواستند که يا از ثبت رأی خودداری کند 609يا اينکه تا زمان تعیین تکلیف درخواست لغو
تصمیم نهايی کمیسیون در دادگاه اروپا (که از سوی خواهان طرح شده بود) ،از اجرای رأی
خودداری کند 604.دادگاه بريتانیا درخواست اول خوانده را با اين استدالل که ثبت رأی
بهخودیخود موجب تعارض با رأی آينده دادگاه اروپايی نخواهد شد ،رد کرد 609.اما در مورد
درخواست دوم خوانده اعالم داشت که اقدام به ثبت رأی خواهد کرد ،اما از اجرای آن تا زمان
تعیین تکلیف شکايت از تصمیم کمیسیون در دادگاه اروپا خودداری میکند .دادگاه در اين زمینه
116. Ibid., p. 23.
117. Wehland, H., “The Enforcement of Intra-EU BIT Awards: Micula v. Romania and Beyond”, The
Journal of World Investment & Trade, vol. 17, Issue 6, 2016, p. 4.
118. European Commission Decision 2015/1470, Article 2(1).
119. Case T-624/15, European Food and Others v. Commission.
120. Wehland, H., “The Enforcement of Intra-EU BIT Awards: Micula v. Romania and Beyond”, p. 5.
121. Micula v. Romania, In the High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court, Case
No: CL- 2014-000251, 2017.
122. Section 1(2) of the 1966 Arbitration Act.
123. Micula v. Romania, In the High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court, para.
118.
124. Ibid., para. 127.
125. Ibid., para. 126.
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بیان میدارد «در واقع دادگاه نمیتواند نسبت به اجرای رأيی اقدام کند که کمیسیون اروپا دولت
رومانی را از اجرای آن به دلیل ماهیت غیرقانونی آن منع کرده است( .از ديد دادگاه) اين اقدام،
مغايرتی با تعهدات بینالمللی بريتانیا طبق قانون  6311در زمینه اجرای آرای ايکسید ندارد زيرا
رأی صرفاً داخلی دارای محدوديتهايی است» 601.البته دادگاه در اين زمینه میافزايد «اين امر
به معنای بررسی مجدد رأی ديوان داوری نیست ،بلکه صرفاً مربوط به وجود يکسری
محدوديتها در زمینه اجرای رأی است»601و در پايان بیان میدارد «تا زمان تصمیمگیری دادگاه
اروپايی در مورد لغو تصمیم کمیسیون ،الزم است که اجرای رأی متوقف شود زيرا امکان وقوع
تعارض ماهوی با تصمیم دادگاه اروپايی وجود دارد 608.» ...در حقیقت دادگاه بريتانیا با اين
موضعگیری خود میان ثبت رأی و اجرای آن قائل به تفکیک شد و هرچند که ثبت رأی را برای
اجرای آن ضروری میداند ،معتقد است که ثبت ضرورتاً منجر به اجرای آن نخواهد شد.
نکته پايانی در اين بخش که اشاره به آن مفید مینمايد آنکه به نظر میرسد درصورتیکه
داوری انجامشده در رأی میکوال در چارچوب ايکسید شکل نمیگرفت ،امکان عدم اجرای رأی
بهراحتی وجود داشت؛ بدان معنا که نظام اجرايی عمده آرای داوریهای خارج از ايکسید در
چارچوب کنوانسیون نیويورک صورت میپذيرد و با توسل به ماده  9کنوانسیون نیويورک (در
مورد رد شناسايی و اجرای آرای داوری) بخصوص قسمت (ب) از بند دوم اين ماده و مغايرت
شناسايی و اجرا با نظم عمومی اتحاديه ،امکان عدم شناسايی و اجرا وجود داشت ،بهويژه در پرتو
رأی ديوان اروپايی در قضیه  603 Eco Swissکه در آن ديوان اروپايی حکم به حفظ نظم عمومی
در قبال کمک دولتی کرد 692.اما در قضیه حاضر به دلیل ماهیت خاص و خودبسنده 696آرای
صادره ايکسید و در پرتو مواد  94و  ،99امکان عدم اجرا عمالً وجود ندارد.
نتیجه
با بهاجرادرآمدن پیمان لیسبون به نظر میرسید که سرمايهگذاری خارجی بهعنوان يکی از
زيرمجموعههای سیاست تجاری مشترک ،در قالب يک موضوع شفاف و يکدست در چارچوب
مقررات اتحاديه به اجرا درآيد .اما بهمرور ،مشکالت اين حوزه نمايان شد .موضوع مهم اولیه،
صالحیت اتحاديه است که کمیسیون اروپا از طرف اتحاديه آن را اعمال میکند .ماده 021
126. Ibid., para. 132.
127. Ibid., para. 133.
128. Ibid., para. 135.
129. Case C 126/97, ECR I-3055.
130. Tietje, Ch., Wackernagel, C., op. cit., p. 9.
131. Self-contained
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 TFEUتنها از سرمايهگذاری مستقیم سخن به میان آورده و از سرمايهگذاری غیرمستقیم نامی
نبرده است .علیرغم تالش کمیسیون برای گسترش صالحیت خود حتی به سرمايهگذاری
غیرمستقیم ،بهويژه از طريق توسل به اختیار ضمنی خارجی ،در عمل اعضا مخالف اين گسترش
صالحیت هستند و راهحل مناسب را میتوان در انعقاد موافقتنامههای مرکب با مشارکت
کمیسیون و اعضا دانست که دربرگیرنده هر دو نوع سرمايهگذاری است.،
الزم به ذکر است اين مشکالت پیش رو تنها به حوزه صالحیتی محدود نمیشود.
موافقتنامههای دوجانبه میان اعضای اتحاديه و کشورهای ثالث نیز مشکالتی را به دلیل تعارض
مفاد موافقتنامهها با مقررات اتحاديه به وجود آورد که نهايتاً اتحاديه تالش کرد اين مشکل را از
طريق اجازه تداوم اعتبار موافقتنامههای موجود در قالب وضع مصوبهای موسوم به «مقرره
پدربزرگی» ،رفع کند.
همچنین ،موافقتنامههای دوجانبه سرمايهگذاری میان اعضا بر پیچیدگی اين موضوع افزوده
است .به دلیل تعارض میان موافقتنامهها و مقررات اتحاديه ،کمیسیون در تالش است اولويت را به
مقررات اتحاديه دهد و از دولتها میخواهد به اين موافقتنامههای معارض پايان دهند .اما با ارجاع
اختالفات مطروحه به ديوانهای داوری بینالمللی ،ديوانهای داوری ضمن اعالم اعتبار
موافقتنامههای حاضر و اولويت مقررات حقوق بینالملل ،دولتهای عضو را ملزم به جبران خسارات
کردند .اوج اين موضوع را میتوان در قضیه میکوال مشاهده کرد که کمیسیون اروپا به دلیل ماهیت
غیرقانونی جبران خسارت ،تحت عنوان کمک دولتی ،در تالش بود مانع از اجرای رأی شود ،ولی به
دلیل الزماالجرابودن حکم در چارچوب نظام ايکسید اين رأی بهتدريج در حال اجراست.
در پايان بايد عنوان داشت که با توجه به مقررات و رويکرد اتحاديه ،اين نهاد به اهداف خود
در زمینه يکدستی ،انسجام و شفافیت در حوزه سرمايهگذاری دست نیافته و تنها نیمی از راه را
طی کرده است و به نظر نمیرسد با توجه به شرايط کنونی ،نیمه باقیماندة راه بهآسانی هموار و
طی شود و نیل به مقصود ،بازنگری در مقررات و انعطاف بیشتر کمیسیون و اعضای اتحاديه را
میطلبد.

7991  پاییز ـ زمستان/59  شماره/مجله حقوقی بینالمللی



44

ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:منابع
 فارسی.الف

.6932 ، مجد، ابراهیم؛ حقوق سازمانهای بینالمللی، بیگزاده
.6939 ، جنگل، حبیبی مجنده: ترجمه، آندرياس؛ حقوق بینالملل اقتصادی، لونفلد

 انگلیسی.ب
- Books & Articles
 Burgstaller M., “European Law and Investment Treaty”, JIA 181, 2009.
 Denza L., “Bilateral Investment Treaties and EU Rules on Free Transfer:
Comment on Commission v. Austria, Commission v. Sweden,
Commission v. Finland”, 35 EL REW, 2010.
 Ghouri A., Interaction and Conflict of Treaties in Investment Arbitration,
International Arbitration Library, Kluwer Law International, 2015.
 Kokott J. & Sobotta Ch., “Investment Arbitration and EU Law”,
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 18, 2016.
 Lavranos N, “Interference of European Commission in the Enforcement of
Arbitration Awards: The Micula Case”, Global Investment Protection AG.
 Lenk H., “Challenging Notion of Coherence in EU Foreign Investment
Policy”, European Journal of Legal Studies, vol. 8, No. 2, 2015.
 Lopez J., “Understanding the Notion of State Aid through Policy”,
European University Institute, 2012.
 Makrygianni Ch., “EU State Aid Law and the Enforcement of Intra-EU
Investment Arbitral Awards”, Master Thesis at International Hellenic
University, 2016.
 Radu A., “Foreign Investors in the EU- Which Treatment? Interaction
between Bilateral Investment Treaties and EU Law”, 14 ELJ 237, 2008.
 Reinisch A., “The EU on the Investment Path- Quo Vadis Europe? The
Future of EU BITs and Other Investment Agreements”, Santa Clara
Journal of International Law, vol. 12, 2014.
 Sahibi T., “The Relation of EU Law and Bilateral Investment Treaties”,
UMEA University, Master Thesis, 2015.
 Schicho L., “Member States BITs after the Treaty of Lisbon: Solid
Foundation or First Victims of EU Investment Policy?”, Research Paper
in Law, College of Europe, 2012.
 Tietje Ch., Wackernagel C., “Outlawing Compliance? The Enforcement
of Intra-EU Investment Awards and EU State Aid Law”, Policy Papers
on Transnational Economic Law, No. 41, 2014.
 Wehland H., “Intra-EU Investment Agreements and Arbitration: Is
European Community Law an Obstacle?”, 58 ICLQ, 2009.

44 

حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایهگذاری اعضا؛ با تأکید بر پیمان لیسبون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Wehland H., “The Enforcement of Intra-EU BIT Awards: Misula v.
Romania and Beyond”, The Journal of World Investment & Trade, vol.
17, Issue 6, 2016.
- Cases & Documents
 Commission Communication “Towards a Comprehensive European
International Investment Policy”, COM 2010, 343 Final.
 Eastern Sugar B.V. (Netherland) v. The Czech Republic, Partial Awards
in March 2007.
 Misula Case, Misula v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20, Final
Award, 2013.
 German Constitutional Court, Lisbon Treaty, Judgment of 30 June 2009.
 Eureko BV v. The Slovak Republic, Award on Jurisdiction, Arbitrability
and Suspension, Oct. 2010.
 International Labor Organization, Opinion 2/91, Convention No. 170,
1993 E.C.R. I-1061.
 ERTA Case, Case 22/70 Commission of the European Communities v.
Council of the European Communities, 1971 E.C.R. 263.
 Case Van Gend en Loos v. Netherlandse Administratie der Belastingen,
26/62, 1963, ECR.1.
 Case C-205/06 Commission v. Austria, 2009 ECR I-01301.
 Case C-249/06 Commission v. Sweden, 2009 ECR I-01335.
 Case C-118/07 Commission v. Finland, 2009 ECR I-10889
 Case C-459/03, Commission v. Ireland (Mox Plant), 2006 ECR. I-4635
125 -184.
 Case 812/79 Burgoa, 1980 ECR, para 11. Case C-84/98 Commission v.
Portugal, 2000 ECR I-5215,
 Case C-84/98 Commission v. Portugal, 2000 ECR I-5215
 Case 102/81, Nordsee Deutsche Hochseefischrei, 1982 ECR. 1095.
 ECJ Case 26/62, Van en Loos, 1963, ECR 3.
 Micula v. Romania, IN the High Court of Justice Queen’s Bench Division
Commercial Court, Case No: CL- 2014-000251, 2017.

مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان  /7991صفحات  84ـ 39

____________________________________________________________________

رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی روبات
نظامی خودفرمان و مسئولیت ناشی از اقدامات آنها
امیرحسین رنجبریان
وحید بذّار





شناسه دیجیتال اسناد )10.22066/CILAMAG.2018.31884 : (DOI

تاريخ دريافت69/11/72 :

تاريخ پذيرش1369/3/9 :

چکیده
مزايای متعددی که استفاده از روبات نظامی در مقايسه با افراد انسانی رزمنده دارد ،سبب شده است تا اين
روباتها بهطور گسترده در مخاصمات مسلحانه به کار روند .برخی از اين روباتها که میتوانند بدون
هدايت از سوی عامل انسانی عمل کنند ،روبات نظامی خودفرمان هستند .اين روباتها هنوز چنین
قابلیتی پیدا نکردهاند تا بتوانند قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ازجمله اصل تفکیک و اصل تناسب را
بهطور کامل رعايت کنند .با توجه به نقش افراد متعدد ازجمله تولیدکننده ،طراح ،برنامهنويس و فرمانده
جنگی در اقدامات اين روباتها ،نظريههايی در خصوص مسئولیت مطلق آنها ،مسئولیت مشترک آنها
با افراد مزبور و مسئولیت مطلق افراد ارائه شده است .در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل اين روباتها
از برنامهای که برای آنها نوشته میشود ،تنها میتوان مسئولیت انسان را در قبال اعمال آنها پذيرفت.
بااينحال ،علیرغم پذيرش مسئولیت اولیه شخص کاربر اين روباتها ،انتساب رفتار آنها اصوالً بر
اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ايجاد آن ،اعم از برنامهنويسی نادرست يا ويژگی مکانیکی
روبات انجام میگیرد.
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مقدمه
در مخاصمات مسلحانه کنونی به نحو گستردهای از روبات استفاده میشود ،بهطوریکه در حال
حاضر  33کشور از برنامههای نظامی روباتیک بهره میبرند 1.پیشرفتهای تسلیحاتی و فنی
جنگی ازجمله «هواپیمای بدون سرنشین» 7يا «پهباد» 3،روبات شناسايی يا روبات کشف و
خنثی کننده مین ،غالباً با هدف افزايش قدرت نظامی و کاهش خطرات مخاصمه برای رزمندگان
خودی حاصل میشوند 3و «روبات نظامی خودفرمان» 5نیز مانند ساير ابزارهای جنگی تحت
حقوق مخاصمات مسلحانه است و بايد قواعد آن را رعايت کند 9.البته در جريان مخاصمات،
روباتها تنها در راستای اهداف نظامی به کار گرفته نمیشوند و در اين خصوص میتوان به
«روبات پزشکی» 2اشاره کرد که اين قابلیت را دارد تا با رساندن خدمات پزشکی به رزمندگان
مجروح خودی که امکان درمان بهموقع آنها به سبب موقعیت مکانی ايشان وجود ندارد ،تلفات
انسانی را به نحو قابلمالحظهای کاهش دهد.
8
هنگامی که روبات نظامی با «کنترل از راه دور» از سوی انسان عمل میکند ،بدون ترديد
مسئولیت هدايتکننده يا ساير افراد بهراحتی قابل تعیین است 6.تمرکز اين مقاله بر روی روباتهايی
است که در هنگام شرکت در مخاصمه مسلحانه بهوسیله انسان هدايت نمیشوند و بدون دخالت
هیچ عامل انسانی قادرند بهصورت خودفرمان عمل کنند .اين واقعیت که فناوری بسیار سريعتر از
حقوق مخاصمات مسلحانه توسعه پیدا کرده است ،غیر قابل انکار است 10.اين پیشرفت سريع سبب
شده است تا مانند مخاصمات کامالً مجازی که در «فضای سايبری» 11رخ میدهد 17،ابهاماتی در
خصوص قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در رابطه با مشارکت روباتها در جنگ و مسئولیت
1. Singer, Peter W., “Robots at War: The New Battlefield,” 2008 Wilson Q, pp. 30,45.
2. The Unmanned Aerial Vehicle
3. Drone
4. Crootof, Rebecca. “War, Responsibility, and Killer Robots,” N.C. J. INT’L L. & COM. REG, 2015,
vol. XL, p. 920.
5. Autonomous Military Robot
6. Carafano, James Jay. “Autonomous Military Technology: Opportunities and Challenges for Policy and
Law,” Backgrounder No. 2932 on National Security and Defense, Heritage Foundation, 2014, p. 3.
7. Medical Robots
8. Remote Control
9. Alston, Philip. “Lethal Robotic Technologies: The Implications for Human Rights and International
Humanitarian Law,” JLIS Special Edition, 2012, vol. 21(2), p. 51.
10. Singer, op. cit., p. 26.
11. Cyberspace

 .71در خصوص مفهوم و شرايط استناد به مسئولیت بینالمللی دولت ،ن.ک:
همايون حبیبی و وحید بذّار؛ «حمالت سايبری و ممنوعیت توسل به زور» ،فصلنامه تعالی حقوق ،سال نهم ،شماره ،16
تابستان .1369
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ناشی از اقدامات آنها ايجاد شود 13.برای مثال ،هنگامی که روبات نظامی مرتکب «جنايت
جنگی» 13میشود ،چه کسی را بايد مسئول تلقی کرد؟ يا اينکه آيا روبات نظامی میتواند اصول
حقوق بینالملل بشردوستانه را هنگامی که در مقابل انسانها مبارزه میکند ،رعايت کند؟
 .7وضعیت حقوقی روبات نظامی و مزایا و معایب استفاده از آن در مخاصمات مسلحانه
وضعیت حقوقی روبات نظامی بر اساس قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه بهطور واضح مشخص
نیست و اين موضوع سؤالهای متعددی را ايجاد کرده است؛ ازجمله اينکه آيا میتوان اين روباتها
را «رزمنده» 15قلمداد کرد و پس از ساقطشدن و تصاحب آنها بهوسیلۀ نیروهای دشمن ،وضعیت
«اسیر جنگی» 19را در خصوص آنها فرض کرد؟ يا اينکه آيا میتوان آنها را «هدف نظامی»12
مشروع تلقی و به آنها شلیک کرد؟ ماده  33پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو،
در توصیف «رزمنده» و «اسیر جنگی» از واژه  Whoاستفاده کرده است که اين کلمه تنها در
خصوص انسانها استفاده میشود .بنابراين وضعیتهای رزمنده و اسیر جنگی صرفاً در خصوص
انسانها قابل تصور است و روبات نظامی را بايد تنها سالحهای نظامی پیشرفته تلقی کرد18.
بااينحال ،تفسیری که اياالت متحده امريکا در خصوص روباتها ارائه کرده است ،شايد اين شائبه
را ايجاد کند که میتوان آنها را رزمنده تلقی کرد .پنتاگون مدعی شده است که پهبادهای
امريکايی بر اساس «حق دفاع مشروع» 16میتوانند حتی بهطور «پیشگیرانه» 70،تهديدهای بالقوه را
مثل «سامانه رادار ضدهوايی» 71که با نور خود ،پهباد را در آسمان نمايان میکند هدف قرار دهند77.
با توجه به تعريف هدف نظامی در پروتکل اول منضم به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،اهداف
نظامی ،اشیايی هستند که بهواسطه ماهیت ،مکان ،استفاده يا هدفشان ،مشارکت مؤثری در عملیات
نظامی دارند که در آن تحصیل منفعت خاص نظامی دنبال میشود 73.بر اساس اين تعريف ،روبات
نظامی قطعاً هدف نظامی محسوب خواهد شد و در رابطه با موردهدفقرارگرفتن ،مشمول قواعد
13. Geiss, Robin. “The International Law: Dimension of Autonomous Weapons Systems,” Friedrich
Ebert Stiftung, 2015, p. 12.
14. War Crime
15. Combatant
16. Prisoner of War
17. Military Objective
18. Hellstrom, Thomas. “On the Moral Responsibility of Military Robots,” Ethics and Information
Technology, 2013, vol. 15, Issue 2, p. 103.
19. Right to Self-Defense
20. Preemptive
21. Anti-Aircraft Radar System
22. Singer, op. cit., p. 44.
23. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 June 1977, art. 52(2).
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مربوط به اهداف نظامی خواهد بود.
بزرگترين مزيت روبات نظامی در مقايسه با افراد ،کارايی آن است؛ بدين معنا که حالتهای
ترس ،خستگی ،گرسنگی ،عصبانیت و استرس که ممکن است با تأثیرگذاری منفی بر روی
رزمندگان ،موجب عملکرد اشتباه و در نتیجه ،نقض حقوق بشردوستانه از سوی آنان شود ،در روبات
نظامی راه ندارد 73.همچنین روبات میتواند در مناطق جنگی آلوده به مواد شیمیايی و میکروبی يا
در فضای ماورای جو يا اعماق درياها به فعالیت بپردازد 75.بهعالوه ،روبات نظامی برخالف افراد
رزمنده که غريزه «خودمحافظتی» 79دارند ،بیمحابا به مبارزه میپردازد 72.آخرين مورد که میتواند
بهطور همزمان مزايا و معايبی را به دنبال داشته باشد ،کاهش هزينههای مالی و جانی برای
استفادهکنندگان از روبات است .درحالیکه روبات بدون نیاز به مواردی چون غذا ،محل اسکان،
دستمزد و بیمارستان میتواند روزها به مبارزه بپردازد ،رزمندگان عالوه بر موارد مزبور ،هزينههای
گزافی را در طول سالهای متعدد ،برای رسیدن به شرايط جنگیدن تحمیل خواهند کرد 78.بنابراين
کاربرد روبات به لحاظ مالی مقرونبهصرفهتر از افراد است .صدمه جانی نیز در خصوص روباتها
مطرح نمیشود و حتی برخی از آنها ازجمله «روبات زرهپوش» 76میتوانند بدون تحمل کمترين
خسارتی به جنگ ادامه دهند 30.شايد اين جمله معروف يک افسر نیروی دريايی بتواند به بهترين
نحو ،نقش استفاده از روبات در کاهش هزينههای جانی جنگ را نمايان کند« :وقتی روبات میمیرد،
شما ملزم نیستید که به مادر او نامه بنويسید» 31.البته ،کاهش هزينهها ،توسل به مخاصمات
مسلحانه را بسیار آسان میکند و انگیزه دولتها و رهبران نظامی را در خصوص اينکه در هر زمان
و در هر مکان به جنگ بپردازند افزايش خواهد داد 37.همچنین استفاده از روبات به سبب ناتوانی
روبات در تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان ،تلفات افراد غیرنظامی را افزايش خواهد داد33.
24. Geiss, op. cit., p. 14.
25. Singer, op. cit., pp. 29-30.
26. Self-Preservation
27. Royakkers, Lambèr and Olsthoorn, Peter. “Military Robots and the Question of Responsibility,” in
Human Rights and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies,
Tools, and Applications, edited by Management, Association, Information Resources, IGI Global, 2015,
p. 2068.
28. Müller, Vincent C. and Simpson, Thomas W., “Autonomous Killer Robots Are Probably Good
News,” in Sociable Robots and the Future of Social Relations: Proceedings of Robo-Philosophy 2014edited by Johanna Seibt and Raul Hakli and Marco Norskov, IOS Press, 2014, p. 299.
29. Armoured Robots
30. Royakkers and Olsthoorn, op. cit., p. 2068.
31. Singer, op. cit., pp. 30-31.
32. Golebiewski, Daniel. “With Great Power, Comes Great Responsibility: Keeping a Human Finger on
the Killer Robot’s Trigger”, Small Wars Journal, 2013, pp. 2-3.
33. Crootof, op. cit., pp. 920-923.
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 .1مشروعیت کاربرد روبات نظامی در مخاصمات مسلحانه
در رابطه با قانونیبودن کاربرد روبات نظامی در مخاصمات مسلحانه بايد گفت که اين بحث تنها در
خصوص «روبات خودفرمان کشنده» 33مطرح میشود 35و همان گونه که اياالت متحده امريکا در
جنگهای عراق و افغانستان اعالم کرد ،اين مسئله در خصوص روبات نظامی ،اعم از روبات
جستجوگر يا روبات پزشکی که در جهت نجات جان نظامیان اقدام میکنند ،مطرح نمیشود 39.ديدبان
حقوق بشر در گزارش سال  7017خود 32اعالم کرد که روبات خودفرمان عالوه بر اينکه نمیتواند
منطبق با استانداردهای حقوقی عمل کند ،ناامنیهايی را برای افراد غیرنظامی فراهم میآورد 38.در
واقع ،بر اساس يک اصل بنیادين در حقوق بینالملل بشردوستانه ،حق طرفهای متخاصم در انتخاب
شیوهها و ابزارهای جنگی نامحدود نیست 36و استفاده از سالح يا روش جنگی که در مغايرت با اصول
حقوق بینالملل بشردوستانه است ،مجاز نیست .پروتکل اول ،منضم به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو
در اين خصوص اشعار میدارد که طرفهای اين پروتکل بايد پیش از کاربرد اسلحه ،ابزار يا شیوه
جنگی ،بررسی کنند که آيا استفاده از آن بر طبق اين پروتکل يا ساير قواعد حقوق بینالملل
امکانپذير است يا خیر 30.حتی برخی از قدرتهای بزرگ نظامی که به پروتکل مزبور نپیوستهاند نیز
اين قاعده را در حقوق داخلی خود پذيرفتهاند 31.بهعنوان مثال ،اين پیششرط بر اساس دستورالعمل
شماره  5000.01وزارت دفاع اياالت متحده امريکا پذيرفته شده است 37.بااينحال ،تمايز میان
«ابزار» 33و «شیوهها» 33بايد همواره مدنظر قرار گیرد؛ بدين ترتیب که هر سالح (ابزار) که ظاهراً
قانونی است يا سالحی که قبالً بهدرستی از لحاظ حقوقی بررسی شده است ،میتواند با استفاده
غیرقانونی ،مشمول اصل مزبور شود ،اما ممنوعیت استفاده از برخی ابزارها بدون توجه به شیوه استفاده
آنها و صرفاً به دلیل ويژگی ذاتی آنهاست35.
34. Lethal Autonomous Robots or Killer Robots
35. Alston, op. cit., p. 53.
36. Office of the Secretary of Defense, Department of Defense, FY 2009–2034 Unmanned Systems
Integrated Roadmap, 6 April 2009, Annex H, pp. 39-40.
37. Human Rights Watch, “Losing Humanity: The Case against Killer Robots”, Nov. 2012.
38. Schmitt, Michael N. “Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply
to the Critics”, Harvard National Security Journal Feature, 2013, p. 2.
39. Jha, U. C., Killer Robots: Lethal Autonomous Weapon Systems Legal, Ethical and Moral Challenges,
Vij Books India Pvt Ltd., 2016, p. 36.
40. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 June 1977, art. 36.
41. Geiss, op. cit., p. 11.
42. See US Department of Defense Directive 5000.01: The Defense Acquisition System, Defense
Acquisition Guidebook, E1.1.15 (Legal Compliance), 12 May 2003.
43. Means
44. Methods
”45. Liu, Hin-Yan. “Categorization and Legality of Autonomous and Remote Weapons Systems,
International Review of the Red Cross, 2012, vol. 94, Number 886, p. 639.
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بنابراين پاسخ به مسئله مشروعیت استفاده از روبات نظامی خودفرمان ،کامالً وابسته به نتیجۀ
مباحث فصل آينده در خصوص امکان رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی روبات نظامی
است .در گذشته نیز معاهدات چندجانبهای وجود داشته که استفاده از سالحهای خاصی را ممنوع يا
محدود کرده 39که يکی از معروفترين آنها ،کنوانسیون منع يا محدوديت استفاده از سالحهايی
است که موجب صدمات بیش از اندازه میشوند يا در رعايت اصل تفکیک 32،ناتوان هستند38.
 .9روبات نظامی و حقوق بینالملل بشردوستانه
تعهدات حقوق بشردوستانه ،دو ويژگی متمايز از ساير تعهدات بینالمللی دارند .نقض تعهدات
بشردوستانه ،زيانديده را محق به توسل به «اقدامات متقابل» 36نمیکند 50.همچنین مطابق تفسیر
صلیب سرخ از ماده  1مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ( ،)1636تعهد تضمین رعايت حقوق
بشردوستانه نه فقط بر دوش طرفهای درگیر مخاصمه است ،بلکه همه دولتها مکلفاند هر آنچه
در توان دارند به کار بندند تا احترام به حقوق بینالملل بشردوستانه بهگونهای جهانشمول تضمین
شود 51.روبات نظامی بايد مطابق با حقوق بینالملل بشردوستانه اقدام کند و اگر چنین قابلیتی
نداشته باشد ،استفاده از آن در مخاصمات مسلحانه ،جنايت جنگی محسوب خواهد شد 57.ديوان
بینالمللی دادگستری در نظريه مشورتی خود در قضیه مشروعیت تهديد يا توسل به سالح هستهای
( )1669تصريح کرد که اگر نتوان در بهکارگیری يک سالح ،الزامات حقوق بشردوستانه بینالمللی
را رعايت کرد ،کاربرد آن سالح ،مغاير با حقوق خواهد بود 53،حتی اگر دولت استفادهکننده از سالح،
کنوانسیونهای حاوی اين قواعد را تصويب نکرده باشد چون اين قواعد ،اصول غیرقابلتخطی
”46. Evans, Tyler D. “At War with the Robots: Autonomous Weapon Systems and the Martens Clause,
Hofstra Law Review, 2013, vol. 41, Issue. 3, p. 719.
47. The Principle of Discrimination/Distinction
48. The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which
May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW), Opened for
Signature Apr. 10, 1981, 1342 U.N.T.S. 137.
49. Countermeasures
50. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 50.

 .57قطعنامه  981شورای امنیت ملل متحد در سال  1660بر تفسیر مزبور تأکید کرد .امیرحسین رنجبريان و رضوان باقرزاده؛
«بنیان اجرای حقوق بشردوستانه تعهد دولتها به رعايت و تضمین رعايت حقوق بشردوستانه» ،مجله پژوهش حقوق عمومی،
سال شانزدهم ،شماره  ،39بهار  ،1363صص  .130-131اين قطعنامه به استناد ماده  1مشترک ،دول طرف کنوانسیون چهارم
ژنو را به تضمین رعايت تعهدات اسرائیل فرامیخواند.(A/RES/32/90, 1977) .
52. Müller and Simpson, op. cit., p. 300.
 .59ممتاز ،جمشید و امیرحسین رنجبريان؛ حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی ،چاپ سوم ،میزان،1382 ،
ص .153
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حقوق بینالملل عرفی 53هستند 55.الزم به ذکر است که لزوم رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه از
سوی روباتها ،زمانی که آنها در مقابل روبات ديگر مبارزه میکنند ،مطرح نمیشود ،چون قواعد
حقوق بشردوستانه اساساً دو هدف بنیادين حمايت از غیرنظامیان در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه
و حمايت از رزمندگان در خصوص رنج ظالمانه و غیرضروری را دنبال میکنند 59.عالوه بر چهار
اصل مهمی که حقوق بینالملل بشردوستانه بر آنها بنا شده است (اصل تفکیک ،اصل تناسب52،
اصل ضرورت نظامی 58و اصل شأن انسانی) 90،56،موارد ديگری همچون شرط مارتنز 91و اصل
احتیاط 97نیز در رابطه با اقدامات روبات نظامی در ادامه مورد مداقه و بررسی قرار میگیرند.
9ـ .7روبات نظامی و اصل تفکیک
برای اينکه اسلحهای بهخاطر ناتوانی در تفکیک ،نامشروع تلقی شود ،بايد حداقل يکی از دو شرط زير
فراهم شود :ناتوانی تقريباً کامل کنترل سالح در مکان يا ناتوانی کنترل سالح در زمان .ناتوانی کنترل
سالح در مکان بدين معناست که نتوان آثار سالح را به مکان خاصی محدود کرد و از اين طريق ،افراد
يا اشیاء ديگر که مدنظر حملهکننده نبودهاند نیز دچار آسیب شوند .ناتوانی کنترل سالح در زمان به
حالتی اشاره دارد که آثار سالح برای مدتی پس از استفاده از آن همچنان باقی بماند و سبب ورود
صدماتی به افراد حتی پس از پايان مخاصمه شود 93.در مورد روبات نظامی ،تنها مورد نخست ،يعنی
ناتوانی کنترل سالح در مکان مدنظر است .بر اين اساس ،روباتها بايد بتوانند میان افراد رزمنده و
«غیررزمنده» 93و هدفهای نظامی و غیرنظامی تمايز قائل شوند و حتی اگر افراد نظامی در میان
غیرنظامیان پنهان شوند ،نبايد جمعیت غیرنظامی را هدف حمله قرار داد 95.همچنین بايد میان
54. Intransgressible Principles of International Customary Law
55. Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. paras. 78,79.
56. Jha, op. cit., p. 36.
57. The Principle of Proportionality
58. The Principle of Military Necessity
59. Human Dignity
60. Krishnan, Armin. Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons, Ashgate
Publishing Company, 2009, p. 91.
61. Martens Clause
62. Precautions

 .39زمانی ،سیدقاسم و سیدرضا رفیعی؛ «کاربرد سالحهای حاوی اورانیوم ضعیفشده از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی»،
مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیام ،شماره  ،36پايیز ـ زمستان  ،1367ص .35
64. Civilian
 .35بر اساس پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،حتی تهديد به استفاده از زور علیه غیرنظامیان ممنوع است:
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of
Victims of Non-International Armed Conflicts Protocol II), of 8 June 1977, art. 13(2).
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رزمندگان در حال نبرد و رزمندگان مجروح ،بیمار ،تسلیمشده و «دستازجنگکشیده» 99تفکیک
کنند 92.ممنوعیت سالحهای بدون تفکیک همچنین بهواسطه منع کلی حمالت کورکورانه 98تأيید
میشود 96.حال بايد بررسی کرد که آيا حسگرهای روبات نظامی میتوانند اين تفکیک ضروری را با
قابلیت اعتماد کافی ايجاد کنند .اين يک مسئله فنی است که اغلب متخصصان «هوش مصنوعی»20
ازجمله نوئل شارکی آن را غیرممکن میدانند 21و معتقدند که «هوش ديداری يا ادراکی» 27روباتهای
نظامی کنونی قادر به انجام اين تفکیک نیست .اين نتیجهگیری از سوی ديدبان حقوق بشر نیز تأيید
شده است .بنا بر گزارش ديدهبان حقوق بشر ،تسلیحات خودفرمان نمیتوانند میان نظامیان و
غیرنظامیان بهويژه در فضاهای مخاصماتی معاصر تفکیک کنند و همچنین اين ابزار جنگی فاقد
ويژگیهای انسانی برای ارزيابی انگیزههای اشخاص مورد تهاجم هستند 23.البته روباتهای نظامی در
خصوص تشخیص اهداف نظامی به قابلیتهايی دست يافتهاند .فناوری جديد ،آنها را قادر میسازد
تا به کمک حسگرهای خود ،تجهیزات نظامی مانند تجهیزات توپخانهای ،تانکها و رزمندگان
زرهپوش را تشخیص دهند 23.اما اين روباتها در متمايزکردن رزمندگان دشمن از نیروهای خودی،
خبرنگاران ،پرسنل پزشکی و مذهبی و خدمه پرواز کماکان ناتوان هستند 25.اين مسئله در
خصوص روبات نظامی تدافعی مثل نِیْوی فَلَنگس 29مرتفع شده است 22.ازآنجاکه اين روبات تنها
66. Hors de combat
67. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, arts. 48, 51, 52.
اين مواد ،بر اساس ماده ( 85)3همین سند (پروتکل اول) ،نقض فاحش ) (Grave Breachتلقی شده و بر

نقض هريک از
اساس بند الف ماده ( 8)7اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری ،اين دادگاه ،به نقضهای فاحش ،تحت عنوان جرايم جنگی
رسیدگی خواهد کرد:

Hattan, Titus. “Lethal Autonomous Robots: Are They Legal under International Human Rights and
Humanitarian Law?,” Nebraska Law Review, 2015, vol. 93, Issue 4, p. 1041.
68. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 51(4).

 .39تاورنیه ،پُل؛ «اصل تفکیک و کاربرد تسلیحات» ،مجموعه مقاالت همايش حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی ،ويراسته
پوريا عسکری و ژان ماری هنکرتز ،مجد ،1367 ،ص .121
70. Artificial Intelligence
71. Sharkey, Noel E. “The Evitability of Autonomous Robot Warfare,” International Review of the Red
Cross, 2012, vol. 94, pp. 787-788.
72. Visual (Perceptual) Intelligence

 .19تدينی ،عباس و مصطفی کازرونی؛ « بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه
موردی حمالت پهپادهای امريکا)» ،فصلنامه راهبرد ،سال بیستوچهارم ،شماره  ،23بهار  ،1363ص .161
74. Boothby, William. “How Far Will the Law Allow Unmanned Targeting to Go?,” in International
Humanitarian Law and the Changing Technology of War, edited by Dan Saxon, Martinus Nijhoff
Publishers, 2013, p. 55.
75. Pagallo, Ugo. “Robots of Just War: A Legal Perspective,” Philosophy and Technology, 2011, 24 (3),
p. 313.
76. Navy Phalanx
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زمانی اقدام به شلیک میکند که يک فرد يا وسیله جنگی به آن حمله کرده باشد ،تنها هدفهای
نظامیای مورد حمله اين روبات قرار میگیرند که متخاصمبودن خود را از قبل آشکار کردهاند28.
9ـ .1روبات نظامی و اصل تناسب
بر اساس اصل تناسب ،حملهای که در آن احتمال صدمه به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی وجود
دارد و منافع حاصل از آن حمله ،به نسبت «مزيتهای نظامی مورد انتظار» 26بیش از حد باشد،
ممنوع است؛ 80يعنی حتی در برخی مواقع ،رزمندگانی که دارای يونیفورم هستند و سالح حمل
میکنند ،هدف مشروع تلقی نمیشوند و کشتن آنها بهواسطه نامتناسببودن با هدف نظامی جايز
نیست 81.بنابراين بايد بررسی کرد که آيا روبات نظامی خودفرمان قادر است منافع نظامی حاصل از
اقدام خود را بهدرستی برآورد کند؟ اصل تناسب ،قاعده چندان دقیقی نیست و در هر قضیه با بررسی
موشکافانه عوامل مرتبط تعیین میشود 87و حتی ممکن است حملهای که صدمات قابلمالحظهای
را به جمعیت غیرنظامی وارد میآورد ،با توجه به منافع نظامی که به دست میدهد ،نامتناسب
تلقی نشود 83.برخی از متخصصان معتقدند که در آينده نزديک ،روباتها میتوانند برای انجام اين
تخمین برنامهريزی شوند 83،چرا که در حال حاضر ،سامانه تخمین خسارت 85وجود دارد که فرمانده
میتواند با استفاده از آن ،عوامل متعدد را بررسی و خسارتهای حمله را محاسبه کند و به نظر
میرسد که اين سامانه بتواند به الگوريتمی که روبات نظامی بر طبق آن عمل میکند ،افزوده
شود 89.رونالد آرکین معتقد است روباتهايی که در آينده چنین قابلیتی را پیدا میکنند ،در تخمین
بیش ازاندازهبودن نیروی نظامی بههیچوجه اشتباه نخواهند کرد و حتی بهتر از افراد میتوانند اصل

77. Akerson, David. “The Illegality of Offensive Lethal Autonomy,” in International Humanitarian Law
and the Changing Technology of War, edited by Dan Saxon, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, p. 72.
78. Hattan, Titus. “Lethal Autonomous Robots: Are They Legal under International Human Rights and
Humanitarian Law?”, Nebraska Law Review, 2015, vol. 93, Issue 4, p. 1046.
79. Military Advantage Anticipated
80. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 51(5)(b).
81. Sparrow, Robert. “Robotic Weapons and the Future of War”, in New Wars and New Soldiers:
Military Ethics in the Contemporary World, edited by Jessica Wolfendale and Paolo Tripodi, Ashgate
Publishing Company, 2011, p. 8.
82. Akerson, op. cit., p. 62.
83. Hattan, op. cit., p. 1042.
84. Geiss, op. cit., p. 15.
)85. Collateral Damage Estimation Methodology (CDEM
86. Schmitt, Michael N. and Thurnher, Jeffrey S. “‘Out of the Loop’: Autonomous Weapon Systems and
the Law of Armed Conflict”, Harvard National Security Journal, 2013, vol. 4, pp. 254,257.
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تناسب را رعايت کنند 82.بااينحال ،اين اصل از سوی افراد نظامی نیز بهطور تمام و کمال رعايت
نمی شود ،چرا که رعايت کامل اصل تناسب ممکن است منجر به ايجاد خطراتی برای خود رزمنده
شود؛ بدين ترتیب که اگر رزمندگان در تشخیص مشروعبودن هدف دچار ترديد شوند ،تعلل آنها
ممکن است منجر به فرار دشمن يا صدمهديدن خود يا همرزمان او شود 88.البته رعايت اصل تناسب
در خصوص روبات نظامی ،مانند اصل تفکیک ،هنگامی که طرف مبارزه آنها ،ماشین يا روبات
نظامی باشد ،با مشکلی مواجه نمیشود86.
9ـ .9روبات نظامی و اصل ضرورت نظامی
همان طور که از عنوان اصل ضرورت نظامی برمیآيد ،حمله بايد به لحاظ نظامی ضروری باشد
يعنی در عملیات نظامی که طرف متخاصم انجام میدهد ،يا بايد در صدد دفاع از خود باشد يا به
دنبال تضمین امنیت خود در آينده 60.در واقع ،اين اصل مستلزم اين است که هر طرف متخاصم،
میان نگرانیهای انسانی ناشی از مخاصمه و ضرورتهای نظامی تعادل ايجاد کند 61و بر اين
اساس ،نوع و درجه مجاز اعمال زور ،در اوضاعواحوال خاص هر مورد نبايد از آنچه عمالً برای
دستیابی به هدف نظامی مشروع الزم است ،فراتر رود 67.همچنین اگر استفاده از برخی انواع
روباتها باعث ايجاد درد و رنج غیرضروری يا صدمات بیش از حد شود ،کاربرد اين روباتها در
مخاصمات مسلحانه ممنوع است 63و همان طور که ديوان بینالمللی دادگستری در نظريه مشورتی
سال  1669خود تصريح کرد ،اين ممنوعیت تنها در خصوص رزمندگان دشمن وجود دارد63.
همچنین همه رزمندگان دشمن ،ضرورتاً نبايد کشته شوند؛ آنها «حق بر تسلیمشدن» 65دارند و
87. Arkin, Ronald C. “Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid Deliberative/Reactive
Robot Architecture,” Technical Report GIT-GVU-07-11, 2007, p. 58.
88. Sparrow, op. cit., pp. 8-9
)'89. Titiriga, Remus. “Autonomy of Military Robots: Assessing the Technical and Legal ('Jus in Bello
Thresholds,” The John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law, 2016, vol. 32, Issue.
2. pp. 83-84.
90. Kerr, Ian and Szilagyi, Katie. “Asleep at the Switch? How Killer Robots Become a Force Multiplier
of Military Necessity,” in Robot Law, edited by Ryan Calo and A Michael Froomkin and Ian Kerr,
Edward Elgar Publishing, 2016, p. 344.

 .97اوتر ،استفان؛ «کاربرد روشها و ابزارهای نبرد» ،ترجمه :نادر ساعد ،در :حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،
ويراستۀ ديتر فلک ،سیدقاسم زمانی و نادر ساعد ،شهر دانش ،1382 ،ص .190
 .91ملزر ،نیلز؛ «روند شفافسازی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات طبق حقوق
بینالملل بشردوستانه» ،مجموعه مقاالت همايش حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی ،ويراستۀ پوريا عسکری و ژانماری
هنکرتز ،1367 ،ص .191
93. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, arts. 35,36.
94. Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. para. 78.
95. The Right to Surrender
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رزمندگانی که تسلیم میشوند ،ديگر هدف نظامی مشروع تلقی نمیشوند 69.بدون ترديد ،روبات
نظامی در اين مورد نیز مانند تفکیک رزمندگان از غیرنظامیان ،ناتوان خواهد بود.
9ـ .4روبات نظامی و اصل احتیاط
بر اساس اصل احتیاط ،در طول عملیات نظامی ،همواره بايد احتیاط کامل در خصوص جلوگیری از آسیب
به افراد و اهداف غیرنظامی و خودداری از اقدامات بیش از اندازه در مورد اهداف نظامی مورد انتظار مدنظر
قرار گیرد ،مگر اينکه شرايط جنگی امکان رعايت احتیاط را فراهم ننمايد .همچنین هنگامی که چندين
هدف نظامی وجود دارد که حمله علیه هريک از آنها اهداف نظامی مورد انتظار را محقق میکند ،آن
ال کمترين خطر را برای غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی به دنبال دارد62.
هدفی بايد انتخاب شود که احتما ً
اصل احتیاط در بسیاری از ابعاد خود ،منطبق و مشابه ساير قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است .بر
اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،هريک از طرفهای معاهده ،پیش از
پذيرش ،دستیابی ،تولید يا بهکارگیری سالح ،ابزار يا شیوه جنگی ،متعهد است بررسی کند که آيا استفاده
از آن ،کلیه ممنوعیتهای پیشبینیشده در حقوق بینالملل را مدنظر قرار خواهد داد يا خیر 68.بنابراين،
تعهد به بررسی حقوقی سالحهای جديد ،هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ وجود دارد 66.با اينکه
خود اين روباتها چنین قابلیتی ندارند ،کاربران میتوانند قبل از بهکارگیری آنها در يک منطقه يا
مأموريت ،اين احتیاط را رعايت کنند 100.در واقع ،وظیفه احتیاط و مراقبت در خصوص اقدامات روبات
نظامی شامل همه افراد مرتبط با آنها ازجمله تولیدکنندگان و برنامهنويسان سامانههای آنها میشود101.
9ـ .5روبات نظامی و شأن انسانی
ارزش واالی حیات انسان ايجاب میکند که يک میزان حداقلی از «رابطه درونفردی» 107میان
رزمندگان دو طرف متخاصم وجود داشته باشد و هنگامی که روبات در مقابل انسان میجنگد ،هرگز
نمیتوان چنین رابطهای را تصور کرد 103.بنابراين در کشتن انسان بهوسیله ماشین ،شأن انسان
96. Asaro, Peter M. “How Just Could a Robot War Be?”, in Current Issues in Computing and
Philosophy, edited by Adam Briggle and KatinkaWaelbers and Philip Brey, IOS Press, 2008, p. 60.
97. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 57.
98. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 JUNE 1977, art. 36.
99. Melzer, Nils and Kuster, Etienne. International Humanitarian Law: comprehensive introduction,
International Committee of the Red Cross, 2016, p. 122.
100. Boothby, op. cit., p. 52.
101. Boothby, William H. Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 2014, p. 110.
102. Interpersonal Relationship
103. Sparrow, Robert. “Killer Robots”, Journal of Applied Philosophy, 2007, vol. 24, No. 1, p. 68.
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کشتهشده ناديده گرفته میشود 103.همچنین حتی زمانی که رزمنده مطابق حقوق بینالملل
ال شخصی و بر اساس
بشردوستانه ،مجاز به کشتن رزمنده دشمن است ،همواره بر اساس بررسی کام ً
وجدان انسانیاش تصمیم میگیرد و اين قدرت تصمیمگیری و حس نوعدوستی که سبب و انگیزه
ارتکاب عمل انسان میشود در روباتها قابل تصور نیست و آنها نمیتوانند ارزش واقعی زندگی و
جان انسان را درک کنند 105و با وجود محدوديتهايی که امروزه در عرصه هوش مصنوعی وجود دارد،
بسیار بعید است که روباتها در آينده نزديک بتوانند قابلیتهای اخالقی 109را کسب کنند102.
9ـ .3روبات نظامی و شرط مارتنز
بر اساس شرط مارتنز که نامش را از پیشنهادکننده آن (فردريک مارتنز) 108اخذ کرده است ،در
مواردی که رزمندگان و غیرنظامیان تحت پوشش حقوق بینالملل بشردوستانۀ معاهدهای يا عرفی
قرار نمیگیرند ،تحت حمايت «اصول انسانیت و الزامات وجدان عمومی» 106باقی خواهند ماند110.
به اين ترتیب ،کارکرد شرط مارتنز ممانعت از آن است که هر آنچه صريحاً بهموجب حقوق
بینالملل بشردوستانه منع نشده است ،مجاز شمرده شود 111.در واقع ،همین عناصر ،اصول انسانیت
و الزامات وجدان عمومی بودهاند که در عمل ،دولتها را از کاربرد سالحهای هستهای که آشکارا
ناقض حقوق بشردوستانه است ،منع کرده است 117.به اين سبب که از شرط مارتنز غالباً برای
تکمیل ساير استداللهای حقوقی استفاده میشود ،استداللهای محکمی در خصوص ممنوعیت
استفاده از روبات نظامی با توسل به شرط مارتنز ارائه نشده است 113.بااينحال ،ديوان بینالمللی
دادگستری در نظريه مشورتی مشروعیت استفاده از سالحهای هستهای ( )1669اعالم کرد که
104. Roff, Heather M. “The Strategic Robot Problem: Lethal Autonomous Weapons in War,” Journal of
Military Ethics, 2014, vol. 13, No. 3, p. 214.
105. Geiss, op. cit., pp. 17-18.

 .703حقوق بینالملل بشردوستانه بهشدت متأثر از مبانی اخالقی است و اصل لزوم رفتار انسانی بهعنوان بارزترين جلوه
اخالق در اين حوزه ،عالوه بر رزمندگان ،در خصوص مجروحان ،بیماران ،اسرای جنگی ،جاسوسان ،خرابکاران و افراد مظنون
به ارتکاب اقدامات خصمانه علیه دولت اشغالگر نیز الزمالرعايه است .وحید بذّار؛ «جايگاه اخالق در حقوق بینالملل» ،فصلنامه
تحقیقات حقوقی معاهده ،سال دوم ،شماره ( 7پیاپی  ،)3تابستان  ،1362ص .727
107. Titiriga, op. cit., p. 58.
108. Frederic Martens
مارتنز حقوقدان برجستهای بود که بهعنوان نماينده روسیه در هر دو کنفرانس صلح الهه در  1866و  1602شرکت کرد.
109. The Principles of Humanity or the Dictates of the Public Conscience
110. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 1(2).

 .777ممتاز ،جمشید و فريده شايگان؛ حقوق بینالملل بشردوستانه در برابر چالشهای مخاصمات مسلحانه عصر حاضر ،شهر
دانش ،1363 ،صص 101و.103
 .771ساعد ،نادر؛ حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور (جنگهای پسانوين) ،خرسندی ،1382 ،صص .65-69
113. Evans, op. cit., pp. 717-718.
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است113.

شرط مارتنز بهعنوان ابزار مؤثر در پرداختن به رشد سريع فناوری نظامی قابل استفاده
بهعنوان نتیجهگیری بايد اعالم کرد ازآنجاکه روباتهای نظامی خودفرمان کنونی نمیتوانند
تمامی قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را رعايت کنند ،استفاده از آن در مخاصمات مسلحانه
مجاز نیست .البته اين ممنوعیت ،تنها در خصوص روباتهايی متصور است که قابلیت کشتن
انسانها را بهطور مستقیم يا غیرمستقیم دارند .شايد بهترين راهحلی که بتوان در خصوص
جلوگیری از صدمات ناشی از کارکرد اشتباه روبات خودفرمان پیشنهاد کرد اين باشد که عامل
انسانی از طريق دوربینی که در روبات تعبیه شده است ،اعمال آن را دنبال کند و قادر باشد تا در
هنگام نقض قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه ،آن را از کار بیندازد115.
 .4اقدامات روبات نظامی و مسئولیت در قبال آنها
مطابق يک اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه ،اختیار آغاز استفاده از نیروی نظامی را نمیتوان به
فرايند خودکار تفويض کرد ،بلکه صرفاً بايد انسان و با اتخاذ تصمیمی که قبل از گرفتن جان ساير
انسانها آن را بررسی کرده است ،اين مهم را انجام دهد 119.با اينکه روبات نظامی ساخته شده است
تا جايگزين افراد نظامی در مخاصمات مسلحانه شود ،هیچ شاخه نظامی تمايل ندارد که در آينده،
نیروی نظامی خود را بهطور کامل از روباتها تشکیل دهد 112.در واقع اتکای بیش از حد به
سامانههای خودکار میتواند منجر به فجايعی جبرانناپذير شود .بررسیها و گزارشها پس از
سرنگونی ايرباس مسافربری ايرانی بهوسیله ناو جنگی يو.اس.اس .وينسنس 118امريکايی در خلیج
فارس حاکی از آن است که اطمینان بیش از حد فرمانده کشتی به «سامانه نظارت جنگی» 116که
پیچیدهترين و پیشرفتهترين سامانه نظامی دريايی خودکار در زمان خود شناخته میشد ،يکی از
مهمترين عللی بود که موجب شد تا هواپیمای مسافربری بهعنوان جنگنده  F14شناسايی شود و
 760انسان بیدفاع جان خود را از دست بدهند 170.بااينحال ،اين سامانه نظارت ،هنوز هم در
استرالیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،نروژ ،اسپانیا و اياالت متحده امريکا به کار میرود171.
مسئله اساسی که در خصوص روبات نظامی مطرح است ،موضوع مسئولیت ناشی از اقدامات
114. Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. para. 78.
115. Boothby, William H. Weapons and the Law of Armed Conflict, Axford University Press, 2016, p. 257.
116. Asaro, Peter. “On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the
Dehumanization of Lethal Decision-Making”, International Review of the Red Cross, 2012, vol. 94,
Number 886, p. 689.
117. Schmitt, op. cit., pp. 236-237.
118. USS Vincennes
119. Aegis Combat System
120. Galliott, Jai. Military Robots: Mapping the Moral Landscape, Ashgate Publishing Company, 2015,
p. 217.
121. Crootof, op. cit., p. 1882.
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آنهاست .مقايسه رابطه میان روبات و انسان با رابطه میان فرمانده و زيردست که در ماده 78
اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری تبیین شده کامالً اشتباه است زيرا برخالف روبات ،زيردست ،انسان
مختار است و امکان سرپیچی از دستور مافوق را دارد .بهطور کلی ،در خصوص مسئولیت ناشی از
اقدامات روبات نظامی ،چهار نظر ارائه شده است .افرادی همچون ماتیاس 177و اسپارو173معتقدند که
نمیتوان انسان را بهواسطه اعمال روبات خودفرمان مسئول قلمداد کرد173.بر اساس نظريه دوم که
افرادی چون هلستروم 175،آسارو 179و واالچ 172بر آن پافشاری میکنند ،روباتها ممکن است يک
روزی ،آنهم تنها در خصوص برخی اعمال خود مسئول تلقی شوند .کرن کوويچ 178،پرسون 176و
کوروکلو 130معتقد به «مسئولیت مشترک» 131میان روباتها و انسانها هستند و نظريه چهارم که
حمايت صاحبنظرانی همچون ناگن بورگ 137،مارينو 133،تامبورينی 133،چوپرا 135و وايت 139را به دنبال
دنبال داشته است ،همواره انسانها را در قبال رفتار روباتها مسئول قلمداد میکند 132.به نظر میرسد
که رويکرد چهارم که اکثريت حقوقدانان از آن پیروی میکنند ،آسانتر قابل پذيرش باشد .در واقع،
حتی اگر اين فرض پذيرفته شود که روباتهای جنگی اصوالً موجودات بسیار باهوشی هستند ،به اين
سبب که نمیتوان «قصد درونی» 138آنها را فرض کرد 136،تلقی هر نوع مسئولیت که متضمن نوعی
122. Matthias
123. Sparrow
 .714طرفداران اين نظريه با اين استدالل که مسئولیت حقوقی برای موجوديتهای غیرانسانی مثل شرکتها ،پیش از اين
شناسايی شده بود ،معتقدند که ممکن است روبات نظامی هم بهعنوان شخص حقوقی در خصوص اقداماتش مسئول تلقی شود
.(Sudia, Frank W. “A Jurisprudence of Artilects: A Blueprint for a Synthetic Citizen,” Journal of Future

) Studies, 2001, vol. 6, p. 77بااينحال ،پذيرش مسئولیت روباتها میتواند منجر به نابودکردن روباتی شود که حقوق
بینالملل را نقض کرده است).(Krishnan, op. cit., p. 105
125. Hellstrom
126. Asaro
127. Wallach
128. Crnkovic
129. Persson
130. Curuklu
131. Shared Responsibility
132. Nagenborg
133. Marino
134. Tamburrini
135. Chopra
136. White
137. Noorman, Merel E. and Johnson, Deborah G. “Negotiating Autonomy and Responsibility in
Military Robots”, Ethics and Information Technology, 2014, vol. 16, Issue 1, p. 52.
)138. Mental Intention (Mensrea
139. O'Connell, Mary Ellen. “Banning Autonomous Killing: The Legal and Ethical Requirement That
Humans Make Near-Time Lethal Decisions”, in The American Way of Bombing: Changing Ethical and
Legal Norms, from Flying Fortresses to Drones, edited by Matthew Evangelista and Henry Shue, Cornell
University Press, 2014, p. 232.
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مجازات برای آنها باشد ،اشتباه است 130و اين اساساً به اين دلیل است که نمیتوان روباتها را با
توسل به قوانینی که برای انسانها وضع شده ،مورد رسیدگی و مجازات قرار داد 131.همان طور که در
بخش نخست اين مقاله ذکر شد ،روبات نظامی ،ابزار و اسلحه جنگی تلقی میشود و شايد اين شعار
«انجمن تفنگداران ملی» 137به بهترين نحو اين استدالل را تأيید کند« :تفنگها انسانها را
نمیکشند ،بلکه انسانها هستند که انسانها را میکشند»133.
4ـ .7مسئولیت کیفری در قبال اقدامات روبات نظامی
در پاسخ به اين مسئله که اگر روبات نظامی حقوق بینالملل را نقض کند ،بر اساس حقوق کیفری،
چه کسی مسئولیت خواهد داشت ،شايد در نگاه اول ،صفت «خودفرمان» اين را به ذهن متبادر کند
که نتوان ديگری را در قبال اعمال اين روباتها مسئول تلقی کرد 133.اما ازآنجاکه در حال حاضر135،
اين روباتها صرفاً بر اساس فناوری که انسان برای آنها طراحی کرده است و برنامهای که انسان
برای آنها نوشته است ،اقدام میکنند ،اين استدالل را نمیتوان پذيرفت .بهطور کلی میتوان
طراحان ،برنامهنويسان و تولیدکنندگان اين روباتها را از يک سو و فرماندهان جنگی و
تصمیمگیرندگان سیاسی را از سوی ديگر ،مسئول اعمال روبات نظامی دانست 139.نخستین
قاعدهای که در اين رابطه بايد مدنظر داشت اين است که فارغ از وجود برنامهنويس ،تولیدکننده و
طراح روبات نظامی ،شخص حقیقی يا حقوقی که آن روبات را با اطالع از قابلیتهای آن در اختیار
میگیرد ،مسئول رفتار آن است 132.در واقع« ،اطالع» 138مرتکب در خصوص نتايج اقدام روبات
140. UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitral
executions, Christof Heyns, A/HRC/23/47, 9 April 2013, marginal number 76.
141. Springer, Paul J. Military Robots and Drones: A Reference Handbook, ABC-CLIO, LLC, 2013, p. 58.

لوخوس و ون درهاون با اعالم اينکه ممنوعیت از انجام کاری ،نوعی مجازات تلقی میشود ،مدعی هستند که روباتهای
نظامی نیز میتوانند مجازات شوند:
Lokhorst, Gert-jan and Van Der Haven, Jeroen. “Responsibility for Military Robots,” in Robot Ethics:
The Ethical and Social Implications of Robotics, edited by Patrick Lin and Keith Abney and George A.
Bekey, Massachusette Institute of Technology (MIT) Press, 2012, p. 149.
)142. The National Rifle Association (NRA
143. Hellstrom, op. cit., p. 103.
144. Johnson, Deborah G. and Noorman, Merel E. “Responsibility Practices in Robotic Warfare”,
Military Review, 2014, vol. 92, Issue 3, p. 13.

 .745برخی افراد ازجمله مارک اندرسون معتقدند که روباتهای نظامی در آينده قادر خواهند بود که خود فکر و درک کنند و
حتی تصمیمهای اخالقی بگیرند و بهطور کلی به ابتکار خود عمل کنند ).(Ibid., p. 13
146. UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitral
executions, ChristofHeyns, A/HRC/23/47, 9 April 2013, marginal number 77.
147. Harbers, Maaike and Baar, Thomas and Peeters, Marieke. “Designing for Responsibility - Five
Desiderata of Military Robots”, in Responsible Innovation: Values and Valorisation (21 – 22 May 2014),
2014, p. 1.
148. Knowingly
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بسیار حائز اهمیت است و اين اطالع اعم است از آنچه عادتاً افراد میدانند و آنچه انتظار میرود که
ال
مرتکب از آن مطلع باشد 136.در برخی وضعیتها نیز فرد مسئول کامالً قابل تشخیص است .مث ً
هنگامی که برنامهنويس بهطور ارادی «الگوريتم»150هايی مینويسد که به روبات نظامی اجازه
حمله به افراد غیرنظامی را میدهد ،مسئولیت کیفری برنامهنويس بهآسانی قابل احراز است يا
هنگامی که فرمانده با آگاهی از ناتوانی و نواقص روبات نظامی در اجرای اصل تفکیک ،آن را در
منطقهای که جمعیت غیرنظامی کثیری در آن ساکن هستند و احتمال ورود صدمه به آنها وجود
دارد ،به کار میبرد ،مسئولیت کیفری خواهد داشت .اما هنگامی که افراد مزبور ،قصد ورود زيان
ندارند ،تعقیب آنها دشوار خواهد بود 151.در واقع ،زمانی که برای مثال ،برنامهنويس ،تمامی شرايط
معمول را برای روبات تعريف میکند ،اما شرايط غیرقابلپیشبینی مانند تغییرات زيستمحیطی
سبب رفتار متخلفانه روبات میشود ،تأثیر چنین عواملی در مسئولیت فردی برنامهنويس لحاظ
میشود زيرا «قابلیت پیشبینی» 157،پیششرط مجرمیت است 153.اين شرايط غیرقابلپیشبینی را
نبايد با اختالالت مکانیکی روبات که سبب اشتباه در تصمیمگیری آن میشود ،خلط کرد.
بنابراين ،علت و سبب سوءرفتار روبات نظامی ،در تعیین فرد مسئول اين رفتار بسیار کمک خواهد
کرد 153.بدون شک ،اختالالت فنی و مکانیکی قابل انتساب به تولیدکننده ،استفاده نادرست از روبات
مربوط به فرمانده و برنامه نادرستی که به روبات داده میشود ،موجب مسئولیت برنامهنويس خواهد
بود .دقیقاً بهخاطر اهمیت تعیین سبب رفتار روبات بود که رونالد آرکین در حال تولید نرمافزاری با نام
«مشاور مسئولیت» 155است که بهطور تخصصی تعیین میکند که آيا روبات نظامی بهطور غیرقابل
انتظار رفتار کرده يا فرمانده نظامی برخالف حقوق مخاصمات مسلحانه از آن استفاده کرده است159.
4ـ .1مسئولیت بینالمللی دولتهای استفادهکننده از روبات نظامی
بر اساس طرح مسئولیت بینالمللی دولتها ( ،)7001در قبال اقدامات ارگان دولت ،میتوان به
مسئولیت بینالمللی آن دولت «استناد» 152کرد 158.بهعالوه مطابق ماده  61پروتکل اول الحاقی
149. Kerr, op. cit., p. 2069.
150. Algorithm
151. Springer, op. cit., p. 57.
152. Predictability
153. Geiss, op. cit., p. 20.
154. Royakkers and Olsthoorn, op. cit., p. 2070.
155. Responsibility Advisor
156. Arkin, op. cit., pp. 76-77.
 .751برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم و شرايط استناد به مسئولیت بین المللی دولت ،ن.ک:
محبی ،محسن و وحید بذّار؛ «مفهوم استناد به مسئولیت بینالمللی با تأکید بر طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (،»)7001
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،دوره چهلوهشتم ،شماره  ،1بهار .1362
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به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،دولت متخاصم بهواسطه اعمال ارتکابی «افراد» 156متعلق به
نیروی نظامی خود مسئول است .بنابراين ،علیرغم اينکه روباتهای نظامی خودفرمان ،افراد
نظامی دولت استفادهکننده تلقی نمیشوند ،اقدامات اين روباتها به دولتی که نیروهای مسلح آن،
از روباتها استفاده کردهاند« ،قابل انتساب» 190است .همچنین بر اساس ماده  1کنوانسیونهای
چهارگانه ژنو ( ،)1636دولتهای عضو متعهد هستند تحت هر شرايطی عالوه بر رعايت مقررات
اين کنوانسیونها ،در جهت تضمین رعايت اين مقررات از سوی ساير دولتها تالش کنند .اين
تعهد به تالش در جهت تضمین رعايت مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه ،نظارت مستمر بر
عملکرد روباتهای نظامی را میطلبد 191.بااينحال ،نبود سازوکار شکايت در موارد نقض حقوق
بشردوستانه از سوی روبات نظامی به مانند آنچه در خصوص سالحهای شیمیايی يا بیولوژيکی
پیشبینی شده است ،يکی از عواملی است که سبب میشود تا اين روباتها بهطور گسترده در
مخاصمات مورد استفاده قرار بگیرند197.
نتیجه
روبات خودفرمان بهلحاظ ماهیت ،سالح جنگی محسوب میشود .ازآنجاکه استفاده از سالحهايی
که نمیتوانند قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را رعايت کنند ،ممنوع و جنايت جنگی تلقی
میشود ،استفاده از روبات خودفرمان کشنده نیز به سبب آنکه نمیتواند برخی از اين قواعد
ازجمله اصل تفکیک ،اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی را بهطور کامل رعايت کند ،ممنوع و
جنايت جنگی محسوب میشود .اما استفاده از روبات خودفرمان کشنده در مقابل روبات نظامی
دشمن ،چنین ممنوعیتی را به همراه ندارد ،به اين دلیل که قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه که
بهمنظور حمايت از انسانها در مخاصمات مسلحانه وضع شده است ،در جنگ میان روباتها
158. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 4.
159. Persons
160. Attributable
161. Barnidge, Robert P. “The Due Diligence Principle under International Law,” International
Community Law Review, 2006, vol. 8, Issue 1, p. 81.

 .731در  13دسامبر  ، 1687مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دبیرکل اجازه داد تا با تعیین تعدادی کارشناس ذیصالح،
هرگونه شکايت نسبت به کاربرد تسلیحات شیمیايی يا بیولوژيک را بررسی کند

.(UNGA Res 37/98 D ‘Provisional

) Procedures to Uphold the Authority of the 1925 Geneva Protocol’ [13 December 1982], pp. 2-6با استفاده
از همین شیوه بود که دبیرکل بر اساس درخواست دولت ايران در سال  1683در خصوص استفاده دولت عراق از تسلیحات
شیمیايی ،کمیسیون حقیقتياب ) (Fact-Finding Commissionتشکیل داد .تدينی ،عباس و مصطفی کازرونی؛ «کاربردهای
نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه» ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوسوم ،شماره  ،53بهار ـ تابستان
 ،1365ص .763
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محلی از اجرا نمیيابد .همچنین ،کاربرد ساير روباتهای خودفرمان مثل روبات شناسايی و
پزشکی که برای کشتن و آسیبرساندن به افراد به کار نمیروند ،منعی ندارد.
نظريههای متعددی در خصوص مسئولیت ناشی از اقدامات روبات نظامی مطرح شده است .اما
ازآنجاکه در حال حاضر روباتها صرفاً بر اساس برنامهای که انسانها برای آنها مینويسند ،اقدام
میکنند ،اکثريت حقوقدانان بر اين نظرند که تنها میتوان افراد انسانی را در قبال اعمال روباتها
مسئول تلقی کرد .فرد مسئول بنا به اوضاعواحوال هر قضیه میتواند متفاوت باشد .پیش از هر چیز،
شخصی که با اطالع از ناتوانی روبات نظامی در رعايت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ،از آن
استفاده میکند ،مسئول اقدامات آن خواهد بود .در مرحله بعد ممکن است هريک از تولیدکننده ،طراح،
برنامهنويس و فرمانده نظامی ،بر اساس رابطه «سببیت يا علیت» 193میان عمل هريک از آنها و اقدام
روبات نظامی مسئول قلمداد شوند .همچنین ،امکان طرح مسئولیت بینالمللی دولت نیز بهواسطه
استفاده از روبات نظامی در نیروهای مسلح خود وجود دارد.
فناوری روبات نظامی بهسرعت در حال پیشرفت است .بديهی است که اگر روباتهای
خودفرمان کشنده به همین ترتیب ،سیر سعودی پیشرفت خود را طی کنند ،در آينده قادر خواهند
بود تا با رعايت اصول حقوق بینالملل بشردوستانه ،در کنار ساير روباتهای نظامی بهطور قانونی
در مخاصمات مسلحانه وارد شوند .همچنین راهکاری که در حال حاضر پیشنهاد میشود اين
است که روباتهايی طراحی شوند که تنها افراد نظامی را خلع سالح و دستگیر کنند يا با خلع
سالحکردن آنها ،شرايط دستگیری را فراهم کنند .در واقع ،با کاهش قدرت کشتار روباتهای
نظامی میتوان روباتهای جنگی را به خدمت گرفت که قابلیت کشتن افراد و ايراد آسیب به
آنها را ندارند و ضمن ايجاد منافع نظامی برای استفادهکنندگان ،قواعد حقوق بینالملل
بشردوستانه را رعايت خواهند کرد.

163. Causality
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چکیده
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمايهگذاری معموالً معاهده دوجانبه ،چندجانبه يا قرارداد سرمايهگذاری
است .برخی از اين معاهدات ،تنها اختالفاتی را دربرمیگیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده
باشد ،يعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامهای .اما برخی ديگر از معاهدات سرمايهگذاری با ايجاد
تعهد در سطح حقوق بینالملل ،سعی دارند دولت میزبان را به رعايت هرگونه تعهد الزماالجرا در رابطه با
سرمايهگذاریهای خارجی ملزم کنند .چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطالح« ،شرط فراگیر» نامیده
میشود ،هرچند با نامهای ديگری نیز بهکار رفته است .شروطی از اين دست بهمنظور حمايت مضاعف از
سرمايهگذار و پوشش قراردادهای سرمايهگذاری میان کشورهای میزبان و سرمايهگذاران خارجی ،در
معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری با عبارات مختلفی گنجانده میشوند .ازاينرو مراجع داوری در برخورد با
اين شروط ،تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتايج متعارضی دست يافتهاند .اين مطالعه ،مروری بر
خاستگاه و اهمیت عبارتپردازی اين شرط در معاهدات سرمايهگذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به
اثر ،قلمرو و شرايط اعمال آن در رويه تفسیری داوری ايکسید میپردازد و در صدد است تا بر مبنای
تفسیر مضیق يا موسع از شرط فراگیر ،رويه داوری ايکسید را تحلیل کند.
واژگان کلیدی
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مقدمه
در سالهای گذشته ،محاکم ايکسید در تالش بودند تا قلمرو مطلوب شروط معاهدهای را
بهمنظور گنجاندن د عاوی قراردادی در محدوده چتر حمايتی معاهده دوجانبه سرمايهگذاری3
تعیین کنند .اين هدف از طريق تفسیر شرطی محقق میشود که در حال حاضر از میان بیش از
 1333معاهده سرمايهگذاری منعقدشده در سراسر جهان 2،در بیش از  03درصد معاهدات دوجانبه
و چندجانبه سرمايهگذاری درج شده است 1تا سرمايهگذار خارجی بتواند نقض قرارداد را نقض
معاهده معرفی کرده و از سازوکار حل اختالف معاهده برای احقاق حقوقش استفاده کند .در
عبارتپردازی معمول ،شروط فراگیر متضمن تعهد دولت میزبان مبنی بر رعايت تمامی تعهداتی
است که در برابر سرمايهگذاران تبعه دولت مقابل بر عهده گرفته است 0.نکته اينجاست که آيا
تجويز شروط فراگیر با انحراف از حقوق بینالملل عرفی موجود ،مراجع حل اختالف داوری
بهويژه ايکسید را با مشکل روبهرو نمیکند؟
درگیرشدن نظام حل اختالف ايکسید با اختالفات فرعی و ثانوی سرمايهگذاران موجب شد
نسبت به کاربرد اين شرط ابراز ترديد و موضعگیری شود .همچنین ظرفیت بالقوه اين شروط
باعث شده که برخی محاکم از اعطای هرگونه اثر و خاصیت ماهوی به آن امتناع ورزند .باوجود
اين ،برخی ديگر به گسترش قلمرو اين شروط ،فرای چارچوب سنتی تمايل نشان دادهاند.
بااينحال ،جالب است که در تفسیرهای اين دو دسته از محاکم ،يک سری نقاط مشترک ،هرچند
اندک وجود دارد .بهعالوه علیرغم بی میلی و مخالفت اولیه برخی مراجع داوری با تفسیر موسع
اين شروط ،پیشینه تاريخی آن نشاندهنده عزم و اراده صريح و آشکار جهت تجزيه و تحلیل
ماهوی آنهاست.
 .7کاربرد شرط فراگیر
تا قبل از ظهور معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری ،سرمايهگذاران با موانع زيادی در جريان پیگیری
و تعقیب دعاوی خود علیه دولتهای خارجی روبهرو بودند .ازآنجاکه بهموجب حقوق بینالملل
عرفی ،دولتهای حاکم در برابر دعاوی مستقیم شرکتها و اشخاص حقیقی از مصونیت برخوردار
)1. Bilateral Investment Treaty (BIT
2. UNCTAD, Investment Policy Monitor, Issue 17, March 2017, available at: http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/webdiaepcb2017d1_en.pdf
3. Crawford, James, “Treaty and Contract in Investment Arbitration”, The 22nd Fresh Fields Lecture on
International Arbitration, London, 29 November 2007, p. 18.

 .4برای اطالعات بیشتر ،ن.ک:
Moses, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge
University Press, New York, 2008.
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بودند ،و پیگیری جبران خسارت و مطالبه غرامت از سوی سرمايهگذار به رضايت دولت میزبان
بستگی داشت ،سرمايهگذار زيانديده به دولت متبوع خود متوسل میشد تا از دعاویاش حمايت
کند .مکاتبات سیاسی ،مراجعه به ديوان بینالمللی دادگستری ،و گزينه نظامی از شیوههای
معمول حمايتی بودند 5.بااينحال ،چون حمايت ديپلماتیک از اتباع ،حق دولتها محسوب شده و
به اراده سیاسی آنها بستگی داشت ،روشهای قراردادی جديدی متناسب با اقتضائات و تحوالت
سیاسی داخلی و بینالمللی ابداع شد .از سوی ديگر ،احراز عدم صالحیت ديوان بینالمللی
دادگستری در رسیدگی به اختالفات ناشی از ملیکردن صنعت نفت از سوی ايران در قضیه
شرکت نفت ايران ـ انگلیس ،زمینه و بهانه الزم را فراهم کرد تا بهمنظور توسعه و ارتقای حمايت
بینالمللی از سرمايهگذاری خارجی ،ابزارهای بینالمللی جديدی جهت استقرار چارچوب منسجم و
جهانی بهکار گرفته شود.
روند اين تحوالت و پیشرفتها با امضای اولین معاهده دوجانبه سرمايهگذاری توسط آلمان و
پاکستان در  3353و تأسیس ايکسید در  3315به اوج خود رسید .به مرور زمان ،معاهدات دوجانبه
سرمايهگذاری بهعنوان ابزار مطلوب و مفید از سوی کشورها بهمنظور جذب سرمايهگذاری خارجی
و نیز حصول اطمینان از حمايت از شهروندانشان در قلمرو سرزمینی طرف مقابل ،مورد استفاده
قرار گرفت .میتوان گفت مهمترين بخش معاهده دوجانبه سرمايهگذاری ،مقررات مربوط به
حلوفصل اختالفات سرمايهگذاری است ،چرا که ضمانت اجرای بخشهای ديگر و تجسم عینی
ساير مقررات حمايتی آن است.
رشد و توسعه شروط فراگیر ،همزمان با ساير تحوالت حقوق سرمايهگذاری ادامه يافت .منشأ
مقررات فعلی مربوط به شرط فراگیر از پیشنويس موافقتنامه حلوفصل اختالفات میان شرکت
نفت انگلیس ـ ايران 1و دولت ايران ،راجع به حل اختالفات ناشی از ملیسازی نفت ايران
سرچشمه میگیرد 7.تالشهای دولت انگلستان برای داوری اين دعوا طبق شرط ناقص مندرج در
موافقتنامه و همچنین حمايت از دعوای آن شرکت نزد ديوان بینالمللی دادگستری ،ناکام ماند8.
در آن زمان پروفسور الترپاخت 3،مشاور شرکت نفت انگلیس ـ ايران پیشنهاد کرد ازآنجاکه
5. Bishop, R. Doak, Crawford, James, Reisman, William Michael, Foreign Investment Disputes: Cases,
Materials and Commentary, Kluwer Law International, Huge, 2005, pp. 1-2.
6. Anglo-Persian Oil Company

 .1برای اطالع بیشتر از خاستگاه و پیشینه مقررات شرط فراگیر ،ن.ک:
Sinclair, Anthony C., “The Origins of the Umbrella Clause in the International Law of Investment
Protection”, Arbitration International, vol. 20, Issue 4, 2004.
8. Wong, Jarrod, “Umbrella Clauses in Bilateral Investment Treaties: of Breaches of Contract, Treaty
Violations, and the Divide between Developing and Developed Countries in Foreign Investment
Disputes”, George Mason Law Review, vol. 14, No. 1, 2006, pp. 141-145.
9. Elihu Lauterpacht
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حقوق داخلی ايران و انگلستان نمیتواند تراضی و توافق بالقوهای میان طرفین ايجاد کند ،اين
شرکت تمام سعی خود را برای حصول توافق نسبت به انعقاد معاهده تحت حکومت حقوق
بینالملل بهکار بندد .الترپاخت اين مقرره را بهعنوان ايجاد سیستم توصیف کرد که در آن همه
قراردادها میان بريتیش پترولیوم 33از يک طرف و شرکت تازهتأسیس ملی نفت ايران يا دولت
ايران از طرف ديگر منعقد شود يا به معاهده میان ايران و انگلستان که مطابق آن ،هر نقض
قراردادی يا توافقی ،نقض معاهدهای فرض میشود ،ارجاع داده شود33.
با اين پیشنهاد ،دو هدف اصلی تعقیب میشد :نخست اينکه حلوفصل اختالفات از حیطه
نظام حقوقی ايران خارج میشد .بدين ترتیب ،قراردادهای منعقده از گزند تغییرات يکجانبه دور
میماند .هدف دوم ،افزودن سازوکار جبران خسارت بینالدولی در برابر نقض سازوکار قراردادی
حلوفصل ،در راستای بینالمللیکردن قراردادها بود که سابق بر اين از مجرای انتخاب قانون
حاکم و شرط داوری مندرج در قرارداد صورت میگرفت 32.در کل ،اثری که اين پیشنهاد بر مفاد
قرارداد داشت ،ثباتی بود که بهواسطه معاهده میان دولتها تضمین میشد 31.بدين ترتیب،
سرمايهگذاری خارجی از يک طرف ،بهواسطه قرارداد سرمايهگذار با دولت میزبان ،و از طرف
ديگر ،از طريق معاهده دوجانبه سرمايهگذاری منعقده بین دولت میزبان و دولت متبوع
سرمايهگذار مورد حمايت قرار میگیرد و شرط فراگیر ،حلقه وصل اين دو نوع موافقتنامه
محسوب میشود.
در  ،3353هرمان آبس و هارتلی شوکراس در طرح خود ،به نام آبس ـ شوکراس در مورد
سرمايهگذاریهای خارجی ،پیشنويس کنوانسیونی را ارائه دادند که فرمول جديدی از شرط
فراگیر را ارائه میکرد 30.ماده  2اين طرح چنین مقرر میداشت« :طرفین رعايت هر تعهدی که
 .70الزم به توضیح است که پس از کودتای  28مرداد ،شرکت نفت انگلیس ـ ايران در سال  3350نام خود را به بريتیش
پترولیوم ( )British Petroleumتغییر داد و نهايتاً تحت فشارهای اياالت متحده امريکا ،يک کنسرسیوم بینالمللی متشکل از
هفت شرکت مهم نفتی ،موسوم به «هفت خواهران نفتی» استخراج و مديريت نفت ايران را بر عهده گرفت.
11. Yannaca-Small, Katia, “What About This ‘Umbrella Clause’”, in: Arbitration under International
Investment Agreements, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 481-483.
12. Wong, Jarrod, op. cit., p. 145.
13. Lauterpacht, Elihu, C.B.E., Q.C, “International Law and Private Foreign Investment”, Indiana
Journal of Global Legal Studies, vol. 4, Issue 2, 4-1-1997, pp. 259, 271, 272.

الزم به ذکر است دعاوی شرکت نفت انگلیس ـ ايران نمیتوانست در مراجع بینالمللی پیگیری شود ،در عوض ،حق انگلستان
در حمايت ديپلوماتیک از شرکتهای سرمايهگذار تبعهاش به رسمیت شناخته میشد .بهعبارت ديگر ،میبايست اختالف
بینالمللی را خود دولتها نزد ديوان بینالمللی دادگستری پیگیری میکردند.
14 . Sinclair, Anthony C., “The Origin of Umbrella Clauses in International Law of Investment
Protection”, Arbitration International, vol. 20, No. 4, 2004, p. 418.

در سال  3353انجمن آلمانی توسعه حمايت از سرمايهگذاری خارجی که دکتر هرمان آبس آن را رهبری میکرد ،پیشنويس
کنوانسیون بین المللی در حمايت متقابل از حقوق اموال خصوصی در کشورهای خارجی را منتشر کرد .لرد شوکراس نیز در
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در ارتباط با سرمايهگذاریهای صورت گرفته توسط اتباع طرف ديگر را بر عهده گرفته ،مستمراً
تضمین مینمايند» 35.بهکاربردن عبارت «هر تعهدی» ،بیدرنگ شمول تعهدات قراردادی میان
دولتها و سرمايهگذاران خارجی را نیز به ذهن متبادر میکرد 31.بهعالوه ،تفسیر اين شرط
بهگونهای بود که تعهدات موردنظر را به سطح حقوق بینالملل ارتقا دهد 37.ازاينرو اثر اصلی اين
ماده ،تبديل تعهدات قراردادی خارج از قلمرو حقوق بینالملل ،به تعهدات بینالمللی بود .اين
شرط ،سرمايهگذار را از مطالبه اولیه و مقدماتی حقوقش در سطوح داخلی بینیاز میکرد38.
بدينترتیب ،طراحان آن از طريق بازشناسی ماهیت الزامآور تعهدات مورد بحث ،قصد تأيید اصل
کلی «وفای به عهد» را داشتهاند .بنابراين ،شرط فراگیر در طرح آبس ـ شوکراس ،انحراف
گسترده از حقوق موجود تلقی شد33.
سه سال بعد ،هنگامی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 23،پیشنويس کنوانسیون خود
را در حمايت از اموال خارجیان منتشر کرد ،شروط فراگیر ،دوباره محل بحث واقع شد .طرح
پیشنويس اين کنوانسیون مقرر میداشت که «هريک از اطراف ،مستمراً رعايت تعهدات
برعهدهگرفته در ارتباط با دارايی و اموال اتباع ساير اطراف را تضمین خواهد کرد» .اين بار اموال،
همه دارايیها ،حقوق و منافع مستقیم و غیرمستقیم را شامل میشد .هدف از اين طرح ،تفسیر
عبارات به موسعترين مفهوم ممکن بود .عالوه بر اين ،طراحان اين پیشنويس« ،تعهدات» را
شامل قراردادها و توافقات و همچنین تضمینهای يکجانبه از سوی دولت میزبان در نظر
گرفتند 23.بنابراين ،علیرغم عبارتپردازی مضیق ظاهری ،شرط فراگیر مندرج در پیشنويس اين
کنوانسیون ،از تفسیری موسع ،مشابه با فرمولهای قبلی آن برخوردار بود .با اينکه اين طرح هیچ
وقت برای امضا مفتوح نشد ،طراحان آن ،پیشنويس را به دول عضو ،بهعنوان کنوانسیون نمونه
پیشنهاد و توصیه کردند.
سال  3358طرح خود را در دستیابی به دو هدف تقويت احترام به مال و دارايی خصوصی و سوقدادن سرمايهگذاریها به
اقتصادهايی که به آن نیاز داشتند ارائه داد .بعد از آن ،آبس و شوکراس يکديگر را مالقات کرده و در سال  3353پیشنويس
مشترک خود را درباره کنوانسیون حمايت از سرمايهگذاری خارجی ارائه دادند.
 .78علومی يزدی ،حمیدرضا و سمیه محمدی؛ «شرط التزام عام در معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری» ،فصلنامه پژوهش
حقوق عمومی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،01تابستان  ،3131ص .11
16. B. Potts, Jonathan, “Stabilizing the Role of Umbrella Clauses in Bilateral Investment Treaties: Intent,
Reliance, and Internationalization”, Virginia Journal of International Law, vol. 51, No. 4, 2011, p. 1010.
17. Voss, Jan Ole, The Impact of Investment Treaties on Contracts between Host States and Foreign
Investors, Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p. 226.
18. B. Potts, Jonathan, op. cit.
19. Wong, Jarrod, op. cit., p. 147.
)20. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD
21. Draft Convention on the Protection of Foreign Property, OECD, O.E.C.D Publications 2, Rue André
Pascal, Paris-16, No. 15637, December 1962, pp. 13, 41-14.
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 .2رویه تفسیری مراجع داوری ایکسید
با اينکه شرط فراگیر ،در دهه  3353ظهور کرد ،هیچ ديوان داوری تا سال  2331درگیر تحلیل و
تفسیر آن نشده بود .پس از بروز تعارض اساسی ،شکاف برجستهای میان دو مکتب فکری عمده
ايجاد شد .نخستین ديوان داوری و اخالفش ،نسبت به دفاع از تفسیر موسع شرط فراگیر ،قائل به
ترديد شدند .اين مراجع بهمنظور پرهیز از انحراف از انتظارات سنتی حقوق بینالملل،
استداللهايی را برای تحديد آثار شرط فراگیر ارائه دادند .در مقابل ،چندين ديوان داوری به ارائه
تفسیری مشابه با ديدگاه اولیه الترپاخت از قلمرو شرط فراگیر متمايل بودند 22،هرچند هیچکدام
از آنها صريحاً بر ديگری برتری پیدا نکرده و دو مسیر کلی تفسیر ،حاکی از تعارض درونیاند21.
2ـ .7تحدید قلمرو شرط فراگیر
رويه تفسیر مضیق ديوانهای داوری از شرط فراگیر ،با داوری پرونده شرکت سوئیسی SGS
علیه پاکستان 20آغاز شد و در قضايای ديگر ادامه يافت .از اين میان ،تصمیم ديوانهای داوری
در سه پرونده بعدی از اهمیت برخوردار است .آرای صادره در اين موارد از تحلیل يکسانی
برخوردار نیست اما به نتیجه مشابهی ختم میشود.
 .22همچنین ،ن.ک:
Reinisch, August, “How Narrow Are Narrow Dispute Settlement Clauses in Investment Treaties?”, Journal
of International Dispute Settlement, vol. 2, No. 1, 2011, pp. 131-188.

 .29پیران ،حسین؛ «شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری» ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال بیستوششم ،شماره ،03
بهار ـ تابستان  ،3188صص .213-215
24 . SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No.
ARB/01/13, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, August 6, 2003.
به قرارداد بازرسی محموله باری ( )PSIمربوط میشد که بهموجب آن ،شرکت سوئیسی  ،SGSارائه

پرونده  SGSعلیه پاکستان،
يک سری خدمات در رابطه با واردات کشور پاکستان را به عهده گرفت و در موارد نقض تعهدات قراردادی ،موافقتنامه  PSIشرط
داوری داخلی در نظام حقوقی پاکستان را مقرر کرده بود .با بروز اختالف قراردادی و مراجعه آن شرکت به ايکسید ،دولت پاکستان
مدعی شد که طبق کنوانسیون واشنگتن و اصل وفای به عهد ،ديوان داوری ايکسید فاقد صالحیت است و اختالف موردنظر بايد
از طريق داوری داخلی مقرر در قرارداد ،رسیدگی شود .حسین پیران؛ مسائل حقوقی سرمايهگذاری بینالمللی ،گنج دانش،3183 ،
ص  257و پوريا عسکری؛ حقوق سرمايهگذاری خارجی در رويه داوری بینالمللی ،شهر دانش ،3133 ،ص .33
شرکت سوئیسی در مقام پاسخ به ماده  33معاهده سوئیس ـ پاکستان اشاره و ادعا میکرد که عبارات و مفاد شرط فراگیر،
تمامی دعاوی قراردادی را به سطح تعهدات معاهدهای ارتقا میدهد.

(SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., paras. 1, 11,15, 48, 51, 2, 97-99).
سرمايهگذاران بتوانند آزادانه شروط حلوفصل اختالف قراردادی مثل شرط داوری در موافقتنامه PSI

ديوان ترديد داشت که
را ناديده بگیرند .اگر سرمايهگذاران بهراحتی بتوانند شرط حلوفصل اختالف را در انحصار خود درآورده و اختیار انتخاب میان
داوری بینالمللی و مرجع توافقی در قرارداد با آن ها باشد ،دولت میزبان از اعمال حقش مبنی بر دفاع از دعوا نزد مرجع حل
اختالف قراردادی محروم خواهد شد.

(SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., para. 168).
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الف .شرط فراگیر و شرط انتخاب محکمه قراردادی
يکی از موضوعات اصلی در حقوق سرمايهگذاری خارجی ،مرجع حل اختالفات ناشی از نحوه
ال
اجرای تعهدات مندرج در قرارداد دولت ـ سرمايهگذار است .در قرارداد سرمايهگذاری معمو ً
مرجع صالح برای حل اختالفات قراردادی مشخص میشود.
پیشنهاد الترپاخت در دهه پنجاه میالدی اين بود که شرکتهای سرمايهگذار در امر پیگیری
دعاوی خود ،بین سازوکار حل اختالفات قراردادی و عهدنامهای ،امکان انتخاب داشته باشند.
علیرغم احتمال تعارض بین اين دو سازوکار ،آنها بهترين راههای جايگزين تصور میشدند25.
در آن زمان از شرط فراگیر برای ارتقای سطح اختالف به دعوای بینالمللی استفاده شد و اين
باعث شد تمام تخلفات قراردادی در معرض چنین تغییر وضعیتی قرار گیرند.
منتهی رويه داوری حاکی از آن است که اختالفات قراردادی بايد در مرجع حل اختالف
پیشبینیشده در خود قرارداد حلوفصل شود .حکم ابطال رأی ويواندی 21که کمی قبل از داوری
پرونده  SGSعلیه پاکستان صادر شد ،نمونه خوبی است .در اين پرونده با توجه به عدم پیشبینی
شرط فراگیر در معاهده ،خواهان مجبور بود دعاوی قراردادی و معاهدهای را با هم ترکیب کند .اما
همانند اکثر قراردادهای سرمايهگذاری ،قرارداد مربوط ،حاوی شرط انتخاب محکمه بود که باعث
شد ديوان داوری ،پرونده را به دادگاه محلی ارجاع دهد .کمیته ابطال با ذکر اينکه دولت ممکن
است بدون نقض قرارداد ،معاهدهای را نقض کند و بالعکس ،کار خود را آغاز کرد 27.پس از اشاره
به ماده  1طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولتها 28،ديوان داوری بیان
داشت که به هريک از اين دعاوی بايد با توسل به حقوق حاکم بر آنها رسیدگی شود؛ يعنی
اختالفات معاهدهای بر اساس حقوق بینالملل و اختالفات مربوط به قرارداد امتیاز بر مبنای
حقوق داخلی حاکم بر قرارداد.
بنابراين ،جايی که مبنای اصلی دعوای مطروحه نزد ديوان داوری ،نقض قرارداد باشد ،ديوان
به هر شرط انتخاب محکمه معتبر مندرج در همان قرارداد ،ترتیب اثر خواهد داد 23.اما زمانی که
منشأ اصلی اختالف ،نقض معاهده باشد ،پیشبینی مرجع حل اختالف در قرارداد نمیتواند مانعی
بر سر راه اعمال سازوکار حل اختالف خود معاهده باشد13.
25. B. Potts, Jonathan, op. cit., pp. 1039, 1040.
26. Vivendi
27. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, ICSID
Case No. ARB/97/3, Decision on Application for Annulment, July 3, 2002, para. 95.
28. Article 3: “Characterization of an act of a State as internationally wrongful, the characterization of an
act of a State as internationally wrongful is governed by international law. Such characterization is not
affected by the characterization of the same act as lawful by internal law”.
29. Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, op. cit., paras. 96, 98.
30. Ibid., para. 101.
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اين استدالل به فهم رابطه شرط انتخاب محکمه و شرط فراگیر کمک میکند .مخصوصاً در
مواردی که احتمال میرود شرط فراگیر ،تخلفات قراردادی را به سطح معاهده ارتقا دهد ،موضوع
اهمیت دوچندان میيابد .در اين روش ،قرارداد نقضشده میتواند با تبديلشدن به بخشی از
معاهده ،در کنار مقررات معاهده دوجانبه سرمايهگذاری موجود بررسی شود .مقررات متعارض ،به
نفع قرارداد جمع میشوند و قرارداد بهعنوان ابزار خاصتر نسبت به مقررات عام معاهده و نیز
سازوکارهای حل اختالف قراردادی بر شیوههای فهرستشده در معاهده دوجانبه سرمايهگذاری
اولويت میيابند .اين همان رويهای بود که در ديوان داوری  SGSعلیه فیلیپین اتخاذ شد 13.در
مقابل ،اگر در قرارداد ،مرجع حل اختالف پیشبینی نشود ،نقض قرارداد ،شرط فراگیر را وارد عمل
کرده و محکمه مقرر در معاهده ،صالحیت رسیدگی پیدا میکند.
در اين وضعیت ،تأثیر قرارداد بر شرط فراگیر تبیین میشود و مقررات قراردادی بدون ايجاد
ابهام ،فضاهای خالی معاهده را پر میکند .اما زمانی که اين دو با هم اصطکاک پیدا کنند ،فقط
مقررات قراردادی که موضوع حقوق داخلی است ،عمالً اعمال میشود .هدف از اين شیوه،
محترمشمردن قراردادهايی است که آزادانه بین سرمايهگذاران و دولتهای میزبان مذاکره شده
است .بايد توجه داشت که هدف از انعقاد معاهده دوجانبه سرمايهگذاری ،حمايت از سرمايهگذار
خارجی است؛ حال اگر همین سرمايهگذار در مقابل برخی منافع آتی خود از حقوقش اعراض
نمايد ،حق دارد آزادانه عمل کند .مفاهیمی چون استقالل و حاکمیت اراده طرفین و اصل وفای
به عهد ،چنین اقتضايی دارد.
اين ديدگاه با معیار کشورهای توسعهيافته در مقابل کشورهای درحالتوسعه متناسب و
هماهنگ است .ملتهای درحالتوسعه ،نیاز مبرمی به سرمايههای خارجی دارند و در نهايت ،تسلیم
خواستههای سرمايهگذاران ،مبنی بر دسترسی به ايکسید میشوند .در کشورهای توسعهيافته و با
نظام حقوق داخلی منسجمتر ،تهديد کمتری برای سرمايهگذاران خارجی احساس میشود .از طرفی
دولت میزبان توسعهيافته ،نیاز کمتری به سرمايهگذاری خارجی دارد؛ بدين ترتیب میتواند
پیشنهادهای متعادلتری در قراردادهای سرمايهگذاری بگنجاند و سرمايهگذار با اطمینانخاطر
بهمنظور افزايش میزان سوددهی قرارداد از دسترسی به ايکسید صرفنظر میکند.
رويکرد ديگر ،علت تعارض میان شرط فراگیر در معاهده دوجانبه سرمايهگذاری و شرط
انتخاب محکمه در قرارداد را ابهامی میداند که نهايتاً به ضرر دولت میزبان تمام میشود که
طرف قرارداد و نیز معاهده است .طبق اين نظر ،دولتی که تعهدات متعارضی پذيرفته ،بايد آثار و
عواقب آن را نیز بپذيرد؛ 12خصوص ًا اينکه دولتها میتوانند با افزودن قیودی در قراردادهای
31 . SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Repablic of Philippines, ICSID Case
No.ARB/02/6, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, January 29, 2004, para. 134.
32. Wong, Jarrod, op. cit., pp. 173, 172.
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حاوی شرط انتخاب محکمه ،اثر شرط فراگیر را محدود کنند .اين روش ،هم میتواند در
قراردادهای قبل از معاهده دوجانبه سرمايهگذاری و هم در قراردادهای سرمايهگذاری بعد از
معاهده با استثنای اختالفات قراردادی از شمول مقررات معاهده دوجانبه سرمايهگذاریهای
مربوط بهکار رود .به عبارت ديگر ،طرفین قرارداد میتوانند اختالفات فیمابین را از شمول
حمايتهای معاهده دوجانبه سرمايهگذاری مستثنا کنند.
تفاوت اين دو شرط ،در حقوق حاکم بر آنهاست؛ شرط انتخاب محکمه ،تحت حقوق داخلی
و مقررات معاهده در تعیین مرجع حل اختالف ،در حوزه حقوق بینالملل است .باوجود اين ،در
مرحله صالحیتی ،پیش از ورود به ماهیت دعوا ،ديوان داوری که طبق حقوق بینالملل تشکیل
شده ،ادعای نقض قرارداد را نیز بررسی میکند .به اين ترتیب ،مرجع بینالمللی بهواسطه قبول
دعوای قراردادی سرمايهگذار ،علیالظاهر حقوق داخلی را بهصورت صريح نقض میکند زيرا
اختالفات قراردادی معموالً تحت حکومت حقوق داخلی دولت میزبان است.
اهمیت اين تمايز در قضیه بیواک 11علیه پاراگوئه توسط ديوان داوری آشکار شد .ديوان بهسختی
از پس توجیه اعمال شرط انتخاب محکمه توسط طرفین در قرارداد برآمد 10.ازآنجاکه شرط فراگیر،
مستلزم رعايت تعهدات از سوی دولت میزبان است ،ديوان میبايست شرط انتخاب محکمه را نیز
بهعنوان يکی از آن تعهدات در نظر بگیرد .علیرغم اينکه هدف از داوری ايکسید ،تجويز پیگیری
دعاوی در مرجع بیطرف توسط سرمايهگذار است ،ديوان معتقد بود شرط انتخاب محکمهای که مرجع
حل اختالف را دادگاههای دولت میزبان مشخصکرده هم ،تعهدی است که دولت میزبان بر عهده
گرفته است 15.به همین دلیل ،ديوان برای اطمینان از اينکه مراجع محلی صالح ،در دسترس
سرمايهگذار زيانديده قرار گیرد ،شرط مذکور را در قالب «تعهد ضمنی» در قرارداد شناسايی کرد.
در پرونده  SGSعلیه پاکستان نیز ديوان داوری ،شرط انتخاب محکمه مندرج در قرارداد را
معتبر دانسته و ازاينرو ادعاهای قراردادی سرمايهگذاران را معاهدهای تلقی نکرد 11.به عبارت ديگر،
تا زمانی که تخلفات قراردادی در چارچوب حمايتهای اضافی مندرج در معاهده دوجانبه
سرمايهگذاری قابل طرح نباشد ،سرمايهگذار نمیتواند جبران خساراتش را از طريق ديوان داوری
ايکسید پیگیری کند .برای پذيرش رسیدگی به اختالفات قراردادی ،ديوان داوری نیازمند توافقنامه
خاص جدای از قرارداد سرمايهگذاری از سوی طرفین است و چنین توافقی در اين پرونده از نظر
ديوان وجود نداشت .ديوان در اين خصوص اظهار داشت که حتی در صورت وجود توافقنامه خاص،
33. BIVAC
34. Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control, BIVAC B.V. v. Republic of Paraguay,
(ICSID Case No ARB/07/9), Decision on Objection to Jurisdiction, May 29, 2009, paras. 128-161.
35. Ibid., para. 141.
36. SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., para. 161.
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صالحیت ديوان بر توافق مذکور و نه معاهده دوجانبه سرمايهگذاری سوئیس ـ پاکستان مبتنی

است17.

ب .قلمرو «تعهدات» مشمول شرط فراگیر
به دلیل آثار و عواقب حقوقی که ممکن بود از گسترش نامحدود و ناخواسته قلمرو شرط فراگیر
ناشی شود و تبعات سنگینی برای طرفین قرارداد داشته باشد ،الزم بود طراحان و تنظیمکنندگان
معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری ،مسیر روشنتری پیش روی مراجع حل اختالف قرار میدادند18.
در پرونده  SGSعلیه پاکستان که از مصاديق مهم تفسیر مضیق و محدود شرط فراگیر به شمار
میآيد ،ادعای اين شرکت ،مبنی بر اينکه شرط فراگیر مندرج در معاهده دوجانبه سرمايهگذاری
سوئیس ـ پاکستان ،تمامی دعاوی قراردادی را به دعاوی معاهدهای ارتقا میدهد ،رد شد .ديوان
داوری ايکسید معتقد بود که عبارت «تعهدات» در اين مقرره جهت دربرگرفتن اقدامات اداری،
قانونگذاری و تعهدات قراردادی دولت میزبان به حد کافی موسع نیست 13.بنا به تفسیر ديوان از
عبارتپردازی شرط فراگیر جهت «تضمین مستمر رعايت  »...اين تعهدات ،شرط مزبور توافقی
بهمنظور تضمین مستمر برخی الزامات قانونی و اداری حقوق موضوعه يا قراردادی است که لزوم ًا
نشانه ايجاد و پذيرش حقوق بینالملل جديد نیست .مضافاً ممکن است واژه «تعهدات» ،تمام
موضوعات مرتبط با نهادهای فرعی دولتی را دربرگیرد ،که شامل تعهدات هر شخص حقوقی
مثل ادارات ،بخشهای فرعی يا مؤسسات قانونی است که اقدامات و اعمالشان قابلیت انتساب به
دولت را دارد .برای ديوان ممکن نبود که چنین تعهدی را قابل بسط و توسعه نامحدود بداند .به
عقیده ديوان ،شرط فراگیر موردنظر در بیان صريح ارتقای تخلفات قراردادی به سطح تخلف از
حقوق بینالملل معاهدات ،ناکام مانده است03.
باوجود اين ،ديوان شرط فراگیر را ماده بیاثر و بیاعتبار قلمداد نکرد .محتوای اين ماده،
حاوی دو مطلب است :نخست ،اين شرط میتواند مؤيد قرينهای بر وجود تعهد ضمنی دولت در
رابطه با تصويب قواعد اجرايی و دستورالعملهای الزم و مناسب جهت اثربخشیدن به تعهدات
قراردادی و قانونی باشد ،که در غیر اين صورت ،به کاغذی منسوخ و متروک تبديل میشود .دوم،
«ديوان اين احتمال را میپذيرد که در موقعیتهای خاص ،تخلف از مقررات معین قرارداد بین
دولت با سرمايهگذار طرف ديگر معاهده ،منجر به تخلف از مقررات معاهده شود  ...و يک طرف
قرارداد را مستمراً به تضمین رعايت قرادادهايش با سرمايهگذاران طرف مقابل ملزم کند»03.
37. Ibid.
38. Ibid., 167.
39. Ibid., paras. 165, 166.
40. Ibid., paras. 165, 166.
41. Ibid., para. 172.
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از سوی ديگر ،علیرغم لسان موسع معاهده دوجانبه سرمايهگذاری ،ديوان تحلیل ماهوی از
شرط را نپذيرفت و در فقدان شواهد و مدارک روشن و متقاعدکننده ،مانند قصد و اراده مشترک،
نتوانست شرط مذکور را مؤيد تجويز چنان ادعايی بداند 02چرا که چنان تفسیری میتوانست مراجعه
به تعداد نامحدودی از قراردادهای دولتی و ساير ابزارهای داخلی متضمن تعهدات يکجانبه دولت را
در برابر سرمايهگذار تبعه طرف ديگر معاهده در پی داشته باشد 01.از همه مهمتر ،ساير مقررات
معاهده دوجانبه سرمايهگذاری را که مستلزم تخلف از استانداردهای ماهوی معاهده بود ،زائد و
بیفايده جلوه میداد .بدين ترتیب اگر از آستانه ضعیف نقض صرف قرارداد ،نقض تعهد معاهدهای
نتیجهگیری شود ،اصول کلی معاهده دوجانبه سرمايهگذاری ،فرعی به نظر خواهد رسید.
اصوالً معاهده دوجانبه سرمايهگذاری صرفاً متضمن شرط فراگیر و سازوکار حلوفصل اختالف
است و هیچ حمايت ماهوی ديگری ضرورت ندارد 00.معیارهايی مثل رفتار عادالنه و منصفانه و
حمايت و امنیت کامل نیز میتوانند بهواسطه شمول عبارت «هر الزام قانونی» مدنظر باشند05.
از همان ابتدای ظهور اين شرط ،برخی مفسران معتقد بودند قلمرو اصلی شرط فراگیر صرفاً
به موارد نقض قرارداد سرمايهگذاری با اعمال حاکمیت توسط کشور میزبان در پروژههای در
مقیاس بزرگ ملی محدود میشود01.
ج .قصور در رعایت تعهدات مندرج در شرط فراگیر
يکی از مواردی که سرمايهگذاران خارجی میتوانند بهموجب شرط فراگیر ،دعاوی خود را نزد
ديوان بینالمللی داوری اقامه کنند ،قصور دولت میزبان در رعايت تعهدات موردنظر در آن شرط
است .در پرونده  SGSعلیه پاکستان ،ديوان دو وضعیت را از مصاديق قصور در رعايت تعهدات
مذکور اعالم کرد :حالتی که يک دولت بهطور عملی مانع میشود که سرمايهگذار دعاویاش را
نزد مرجع داوری تعقیب کند و زمانی که دولت میزبان از شناسايی اعتبار شرط داوری امتناع
میورزد و سرمايهگذار را وادار به مراجعه به دادگاههای محلی میکند 07.بنابراين ديوان بدون
ناديدهگرفتن کامل مفهوم و محتوای شرط فراگیر ،سوئیس را از اعمال کلی اين مقرره محروم
42 . Ibid., para. 167; D. Franck, Susan, “The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration:
Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions”, Fordham Law Review, vol. 73,
2005, pp. 1521, 1572.
43. SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., para. 168; BIVACB.V v. Republic of Paraguay, op. cit.,
para. 151.
44. W. Schill, Stephan, “Enabling Private Ordering: Function, Scope and Effect of Umbrella Clauses in
International Investment Treaties”, Minnesota Journal of International Law, vol. 18, 2009, pp. 1-41.
45 . El Paso Energy International Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/15),
Decision on Jurisdiction, April 27, 2006, 21 ICSID Rev. 488, para. 76.
46. B. Potts, Jonathan, op. cit., p. 1036.
47. SGS v. Islamic Republic of Pakistan. para. 172.
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کرد .همین تلقی ديوان باعث شد در کل ،وجود شرط فراگیر ،بیاثر و بیفايده به نظر برسد.
د .تفکیک بین اقدامات تصدیگری و حاکمیتی
چنانچه قرارداد سرمايهگذاری بین شرکت خارجی سرمايهگذار و شرکت غیردولتی يا نهاد دولتی
دارای شخصیت حقوقی مستقل منعقد شود ،تعهدات قراردادی نمیتواند مشمول تعهدات موردنظر
در شروط فراگیر باشد.
اين موضوع در رأی سال  2333ديوان داوری ايکسید در دعوايی که شرکت سرمايهگذار
آلمانی 08طرف قرارداد مشارکت 03با هیئتمديره شرکت کاکائوی غنا 53علیه دولت غنا اقامه کرده
بود ،بهخوبی منعکس شده است 53.در اين قضیه ،پس از حدوث اختالف نسبت به نرخها و
تحويلهای ناقص ،شرکت آلمانی ،دادخواست داوری با موضوع نقض قرارداد با استناد به شرط
فراگیر علیه دولت غنا تسلیم ايکسید کرد 52.دولت غنا در مقام دفاع مدعی شد که حتی اگر شرط
فراگیر نسبت به تعهدات قراردادی محض قابل اعمال بود ،صرفاً میتوانست قراردادهای انعقادی
توسط جمهوری غنا را پوشش دهد .اما شرکت کاکائوی غنا در موقعیت مستقلی از دولت
غناست 51.ديوان داوری موضع دولت غنا را تفسیری مستدل و منطقی از شرط فراگیر دانست و
اظهار داشت که قرارداد مشارکت بین دو شرکت غنايی و آلمانی بدون هیچ وساطتی از طرف
دولت غنا امضا شده و اين دولت هیچگاه قصد ورود به اين رابطه قراردادی را نداشته است.
بدين ترتیب ،تعهدات معین و صريح دولت میزبان ،اجازه توسعه قلمرو شرط فراگیر برای
پوشش تعهدات قراردادی نهادهای مستقل دولتی را نمیدهد 50زيرا تفسیر موسع اين شرط ،منجر
به دگرگونی ماهیت و قلمرو آن تعهدات و حقوق حاکم بر آن میشود .از طرفی طبق قواعد
مسئولیت بینالمللی دولتها ،هیچ دلیلی برای انتساب اقدامات شرکت دارای شخصیت حقوقی
مستقل به دولت وجود ندارد55.
48. Gustav F W Hamester GmbH & Co KG
49. Joint Venture
 .80شرکت کاکائوی غنا شرکت عمومی است که مقامات دولت غنا ،بهمنظور تهیه دانههای کاکائوی داخلی تأسیس کردند.
51. Gustav FW Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana, (ICSID Case No.ARB/07/24), Award
of June 18, 2010, paras. 22, 23, 82.

 .82طبق ماده ( 3)2معاهده دوجانبه سرمايهگذاری آلمان ـ غنا مقرر میداشت« :هر طرف توافق ،هرگونه تعهد احتمالی در
ارتباط با سرمايهگذاری در سرزمیناش توسط اتباع و شرکتهای طرف ديگر توافق را رعايت خواهد کرد» .موافقتنامه درباره
تشويق و حمايت دوجانبه از سرمايهگذاری آلمان ـ غنا 25 ،فوريه .3335
53. Gustav FW Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana, op. cit., paras. 340-342.
54. Ibid., paras. 343, 347.
 .88با استناد به مواد  5و  8طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل راجع به مسئولیت بینالمللی دولت.
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در قضیه شرکت آلمانی يادشده ،استدالل ديوان دارای دو بخش است :با توجه به
اوضاعواحوال قضیه ،ديوان شرکت کاکائوی غنا را مستقل از اين دولت دانست و در اين حالت
(عدم ارتباط شرکت با دولت) ،شرط فراگیر را برای تبديل تعهدات قراردادی به تعهدات
عهدنامهای بسیار ضعیف ارزيابی کرد51.
در قضیه شرکت بینالمللی انرژی اِل پاسو 57علیه آرژانتین نیز ديوان داوری بهمنظور حمايت
توأمان از منافع سرمايهگذار و منافع دولت میزبان 58،شرط فراگیر مندرج در معاهده دوجانبه
اياالت متحده ـ آرژانتین را بررسی کرده و به اين نتیجه میرسد که اين شرط ،هیچ دعوای
قراردادی را به معاهدهای تبديل نمیکند53.
ديوان در اين پرونده میان عمل و رفتار دولت بهعنوان تاجر و اقدام دولت در مقام حاکمیت،
قائل به تفکیک شده و اظهار میدارد که زمانی که دولت ،اقتدار حکومتی اعمال میکند ،در
مقابل آن بايد از سرمايهگذار خارجی حمايت شود؛ اما نه در مواقعی که دولت در قالب مجموعه
تجاری رفتار میکند 13.به عبارت ديگر ،شرط فراگیر صرفاً بايد حمايتهای اضافی را که ضمن
موافقتنامه سرمايهگذاری از طرف دولت بهعنوان حاکمیت پذيرفته شده پوشش دهد .در کل،
اين ديوان نمیخواست که بهموجب شروط فراگیر ،تعهداتی بهمراتب فراتر از رعايت استانداردهای
حمايت از سرمايهگذاری خارجی ضمن معاهده تصور شود و دولتها بهخاطر نقض هر تعهد
مرتبط با سرمايهگذاری در حقوق داخلی يا بینالمللی مسئول شناخته شوند .ديوان بیم آن داشت
که سرمايهگذاران ،ديگر خود را به هیچ قیدی محدود نکنند و برای هر امر جزئی قراردادی ،به
شرط فراگیر استناد کنند13.
هـ  .جایگاه شرط فراگیر در معاهده دوجانبه سرمایهگذاری
ديوانهای داوری از نظر ساختاری ،به محل قرارگرفتن شرط فراگیر در معاهده دوجانبه
سرمايهگذاری اشاره کردهاند و حتی جهت پیبردن به قصد و نیت طرفین معاهده ،بعضاً به بررسی
ساختار کلی معاهده میپردازند .در برخی از اين معاهدات ،شرط فراگیر بهجای اينکه در کنار
تعهدات ماهوی قرار گیرد در اعماق معاهده دفن شده است ،درحالیکه اگر طراحان قصد داشتند
شرط فراگیر دربردارنده حمايتی مهم و قابل توجه باشد ،اين مقرره میبايست در کنار تعهدات
56. Gustav FW Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana, op. cit., para. 348.
57. El Paso
58. El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, op. cit., para. 23.
59. Ibid., paras. 70, 82; SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., para. 166.
60. El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, op. cit., paras. 79-81.
61. Ibid., para. 82.
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اولیه معاهده دوجانبه قرار میگرفت 12.در چنین شرايطی ،برخی محاکم از جدیگرفتن مفاد آن
اکراه دارند .همان طور که ديوان داوری در قضیه  SGSعلیه پاکستان اظهار داشت« :اگر طرفین
قصد داشتند که اين شرط متضمن تعهد استاندارد ماهوی اصلی باشد ،میتوانستند آن را در زمره
تعهدات ماهوی اصلی در صدر سند جای دهند»11.
ديوان داوری در قضیه جوی ماينینگ 10علیه مصر معتقد بود که مانند پرونده  SGSعلیه
پاکستان ،شرط فراگیر بهطور برجسته در معاهده ظاهر نشده است 15.شرطهای فراگیری که
موقعیت مناسبی در معاهده ندارند نمیتوانند کلیه اختالفات قراردادی ،ازجمله اختالفات تجاری را
به اختالفات سرمايهگذاری معاهدهای ارتقا دهند ،مگر در صورت وجود تخلف آشکار از حقوق و
تعهدات معاهده ،يا چنان تخلفی از حقوق قراردادی که حمايت معاهده را برانگیزد .اين ديوان
عدم پیوند و ارتباط میان قرارداد و معاهده را به ضرر خواهان پرونده ارزيابی کرد11.
فقط يک ديوان از اين نوع موضعگیری و تفسیر عقبنشینی کرد؛ با تذکر اين موضوع که
برای موقعیت مکانی مقررات در متن ،تا حدی میتوان اهمیت قائل شد و محاکم در تفسیر
شروط فراگیر بايد هوشیارانه اقدام کنند17.
موضعگیری اخیر ،منطقی به نظر میرسد ،چرا که متن و مفاد شرط فراگیر که ريشه در تکامل
تاريخی آن دارد ،قانعکنندهتر از استداللهای ساختاری است .مسلماً ديوان  SGSعلیه پاکستان هم
موقعیت شرط را بهعنوان عامل قطعی لحاظ نکرده اما برای اين عامل در تحلیلاش اهمیت بیش از
اندازه قائل شده است .نتیجه آنکه زمانی که مراجع حل اختالف ،شرط فراگیر را صرفاً تفسیر
تحتاللفظی میکنند ،بررسی موقعیت آن در معاهده بايد بهکلی از موضوعات مربوط به قصد و اراده
کنار گذاشته شود .اين معیار فقط در صورت عبارتپردازیهای ضعیف و نابهجا میتواند مالک
حاشیهای در نظر گرفته شود .در اين موارد ،ممکن است جايگاه و موقعیت شرط به تبیین قلمرو آن
کمک کند ،منتهی نمیتواند در عمل معیاری برای احراز قلمرو ماهوی آن شناخته شود.
2ـ .2توسعه قلمرو شرط فراگیر
رويه تفسیر موسع ديوانهای داوری از شرط فراگیر با داوری پرونده  SGSعلیه فیلیپین آغاز و در
62. SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., paras. 169, 170.
63. Ibid., para. 170.
64. Joy Mining
 .68اين قضیه علیه مصر بهموجب معاهده انگلستان ـ مصر به اختالفات ناشی از ضمانت بانکی تجهیزات مستقر در يک
سايت معدنکاری صحرايی در مصر مربوط بود.
Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, (ICSID Case No. ARB/03/11), Award of
Jurisdiction of 6 August, 2004, 19 ICSID Review.486. paras. 15-25.
66. Ibid., paras. 78, 79, 81, 82.
67. SGS v. Islamic Republic of Philippines, Objection to Jurisdiction, op. cit., para. 124.
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ساير پروندهها تکرار شد .شايد بتوان گفت رويکرد موسع مراجع مذکور ،واکنشی در برابر
محدوديتهای اعمالشده در رسیدگیهای سابق بود .اولین مورد مربوط به ديوان داوری ،پرونده
 SGSعلیه فیلیپین بود و پس از آن در آرای ديگر ،برخورد اينچنینی مراجع رسیدگی به چشم
میخورد.
الف .تفسیر شرط فراگیر با توجه به عنصر قصد و اراده
برخورد مراجع داوری ايکسید با قصد و اراده مشترک طرفین در گنجاندن «شرط فراگیر» در
معاهده دوجانبه سرمايهگذاری متشتت بوده است .در برخی از پروندهها ،ديوانهای داوری اين
شرط را بهقدری مضیق تفسیر کردهاند که عمالً به بیاثرشدن آن منجر شده ،درحالیکه در برخی
ديگر ،اين شرط بسیار موسع تفسیر شده است.
در پرونده  SGSعلیه پاکستان ،ديوان داوری بهجای تفسیر معاهده دوجانبه بر مبنای متن
آن ،قاعده جديدی برای تفسیر معاهدات دوجانبه اعالم کرده و خواهان ارائه «شواهد و مدارک
صريح و متقاعدکننده» ،دال بر اراده و قصد مشترک طرفین مبنی بر تفسیر موسع شرط فراگیر از
سوی شاکی و تبديل ادعاهای قراردادی به ادعاهای معاهدهای شد 18.اين ديوان با اعالم عدم
تمايل خود به انحراف از اصول حقوق بینالملل مبنی بر اينکه نقض تعهدات قراردادی فینفسه
نقض حقوق بینالملل محسوب نمیشود و صرفاً تعهداتی مشمول معاهده دوجانبه است که
بهموجب حقوق مسئولیت بینالمللی قابل انتساب به دولت باشد ،نهتنها ضابطه شکلی جديد
بهعنوان دلیل اثبات در داوری مبتنی بر معاهده سرمايهگذاری معرفی کرد که در خود معاهده
دوجانبه وجود نداشت ،بلکه استنباط ديوان اين بود که «شرط فراگیر» اساساً بیاثر و بیاعتبار
است حتی اگر هر دو حاکمیت مخصوصاً برای درج آن تالش کرده باشند 13.با بیاثرتلقیکردن
شرط فراگیر ،پايه و اساس قاعده تفسیری اثر مفید که بهموجب آن مقررات ماهوی معاهده بايد
دارای اثر تلقی شوند 73،سست و تضعیف شد.
همین رويکرد تفسیری در پرونده شرکت ال پاسو علیه آرژانتین نیز مشاهده میشود .ديوان
داوری در اين قضیه با مرور رويه داوری ،به اين نتیجه رسید که تفاوت در عبارات معاهده دوجانبه
سرمايهگذاری منجر به نتايج متفاوت نمیشود .به نظر ديوان ،نه عبارت «قرارداد» و نه «الزام
قراردادی» ،هیچ يک مشمول شرط فراگیر نیستند و بدون قرائن و داليل روشن مبنی بر قصد و
نیت دولتها ،ديوان تفسیر موسع آن شرط را نمیپذيرد .ديوان صريحاً اظهار میدارد که تجويز
68. SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., para. 167.
69. D. Franck, Susan, op. cit., p. 1572.
70. Crawford, James, op. cit., p. 4.

999



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان 7991

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسیر موسع (همانند رأی  SGSعلیه فیلیپین) قرارداد سرمايهگذاری را در کل ،بیهوده و
کانلميکن میکند .تفسیری که نهتنها نقض هر تعهد قراردادی بلکه نقض هر تعهد قانونی
مرتبط با سرمايهگذاری دولت را تخلف از معاهده بداند ،خطرناک و فاجعهآمیز است73.
اگرچه اين حمله مستقیم به کانون اراده مشترک طرفهای معاهده ،خالف قاعده مینمايد،
رويه داوری در اين خصوص چندان روشن نیست .ازآنجاکه طی  53سال هیچ مرجعی درگیر
تفسیر و اعمال شرط فراگیر نشده بود ،زمانی که يک شرکت ناگهان خواستار حمايت بهموجب آن
میشود ،سطح بیاعتمادی باال میگیرد .اما اگر شروط فراگیر بهواقع بهمنظور برخورداری از چنان
ظرفیت و محدوده قابلتوجهی در حمايت از سرمايهگذاران اراده شده بودند ،چرا هیچ
سرمايهگذاری در طول پنج دهه به دنبال بهرهمندی از حمايتهای آن نبوده است؟ هرچند اين
سؤال ايجاد ترديد میکند ،بررسی رشد و توسعه شروط مذکور نشان میدهد که از ابتدا هدف از
پیشبینی آن ،تدارک برخی حمايتهای ماهوی برای سرمايهگذاران بوده است.
اين شرط ،آن طور که ديوان داوری در قضیه  SGSعلیه پاکستان اظهار داشت 72،صرفاً برای
ايجاد رشته باريک از امنیت در قالب يادآوری دوستانه ساير تعهدات دولت میزبان ضمن معاهده،
طراحی نشده است بلکه هدف از آن ايجاد سیستمی بود که امکان جبران نقضهای صريح و قطعی
قرارداد را در مرجع بینالمللی فراهم کند .ازآنجاکه حدومرزها ذيل طرح آبس ـ شوکراس و سپس
پیشنويس کنوانسیون  OECDروشن و شفاف شد ،تفسیرکنندگان اولیه با اشاره به ماهیت بديع و
مفهوم موسع اين شرط ،آن را نوعی انحراف گسترده از حقوق بینالملل سنتی قلمداد کردند71.
در آن دسته از معاهدات دوجانبهای که در سالهای اول تنظیم شدهاند ،بهسادگی میتوان
آگاهی تدوينکنندگان از وسعت بالقوه شرط فراگیر را توجیه کرد .در آن زمان ،شرط فراگیر،
رويکرد تازه در خصوص حمايت از سرمايهگذاران بود .اتفاقاً علیرغم وجود پیچیدگیهايی که از
لحاظ اراده مشترک وجود دارد ،تشابه شروط فراگیر کنونی با آنهايی که پیش از دهه 3313
تدوين شدهاند ،مراجع را به قبول مفهوم موسع آن ترغیب میکند .برای مثال ،استفاده از لفظ «هر
الزامی» مسلماً به حد کافی موسع است که به فکر تدوينکنندگان بیندازد که تعهدات قراردادی را
نیز مدنظر داشته باشند 70.چنین عبارتپردازیهای گستردهای بهصورت يکنواخت میتواند حاوی
حمايت ماهوی گسترده باشد.
در مسیر توسعه شروط فراگیر ،چیزی که القاکننده تفسیر مضیقتر باشد بهچشم نمیخورد .تصور
اولیه الترپاخت هم از شرط فراگیر اين بود که بهويژه برای اختالفات مهم ،يا جايی که رسیدگیهای
71. El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, op. cit., paras. 74, 76.
72. SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., para. 172.
73. B. Potts, Jonathan, op. cit., p. 1033.
74. Wong, Jarrod, op. cit., p. 164.
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قراردادی ناکام میماند ،ذخیره شود .اگرچه وی در صدد استفاده از هنجارهای بینالمللی بهمنظور
دفاع از موکلش يعنی شرکت نفت انگلیس ـ ايران بود ،از نظر وی دولتها ملزم نیستند مستقیم ًا
درگیر هر اختالف کوچک فرعی احتمالی شوند که از ارتباط با قرارداد ناشی شده باشد75.
با توجه به شواهد و مدارک موجود ،تصور قلمرو موسع ،موجّه به نظر میرسد .درصورتیکه
تدوين کنندگان تمايل داشته باشند از ويژگی تاريخی شرط فراگیر بکاهند ،اين قصد و نیت
میتواند بهراحتی در مقرره منعکس شود .برای نمونه ،ديوان داوری در قضیه بیواک علیه پاراگوئه
به دادخواست سرمايهگذار اشاره کرد که مستند به يکی از معاهدات دوجانبه سرمايهگذاریهای
مستقل هلند بود و مفادش صراحتاً شرط فراگیر را به موقعیتهايی که در آن از جبران خسارت
داخلی خبری نیست ،محدود کرده بود 71.در نتیجه در آينده وظیفه تعیین و تبیین چگونگی تغییر
مسیر شرط فراگیر در قالب عبارات صريح و روشن ،بر عهده تدوينکنندگان خواهد بود.
ب .صراحت شرط فراگیر
چنانچه شرط فراگیر بهگونهای تنظیم شود که بهصورت صريح و واضح ،تعهدات قراردادی را نیز
شامل شود ،طرفین ملزم به رعايت تعهدات خود خواهند بود.
در پرونده  SGSعلیه فیلیپین که اولین و مؤثرترين رأی مدافع تفسیر موسع از شرط فراگیر
است ،مقامات اين دولت تالش میکردند الزامات ناشی از قراردادهای دولت و سرمايهگذاران را از
شمول شرط فراگیر مستثنا کنند اما ديوان داوری دفاعیات اين دولت را رد کرد .به نظر ديوان،
درصورتیکه طرفین چنین قصدی داشتند ،میبايست در معاهده دوجانبه سرمايهگذاری تصريح
میشد 77.پس از بررسی شرط فراگیر در پرونده  SGSعلیه پاکستان ،ديوان به اين نتیجه رسید
که اين شرط بسیار صريح و واضح تنظیم شده است .درحالیکه معاهده سوئیس ـ پاکستان از
عبارت «تعهدات ... 78الزماالجرا راجع به سرمايهگذاریها» استفاده کرده بود ،معاهده سوئیس ـ
فیلیپین به «هرگونه الزام ... 73پذيرفتهشده راجع به سرمايهگذاریهای خاص» اشاره میکرد .به
عقیده ديوان ،استعمال واژه «الزام» با صراحت بیشتری متضمن آن است که هر طرف ملزم به
رعايت تمام تعهدات قانونی خود خواهد بود ،چه ضمن قرارداد و چه تعهداتی که در آينده
میپذيرد83.
75. B. Potts, Jonathan, op. cit., p. 1033.
76. BIVACB.V v. Republic of Paraguay, op. cit., para. 141.
77. SGS v. Republic of Philippines, op. cit., paras. 12, 15, 118.
78. Commitments
79. Any Obligation
80. SGS v. Republic of Philippines, op. cit., paras. 119, 115; BIVACB.V v. Republic of Paraguay, op. cit.,
para. 141.
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البته اين ديوان با تجزيه و تحلیل رأی صادره در پرونده  SGSعلیه پاکستان 83بیان داشت که
تفسیر موسع لزوماً به معنای بسط و تعمیم نامحدود نیست و با اينکه شرط فراگیر به الزامات
قراردادی محدود نمیشود ،صرفاً به آن دست تعهداتی که در ارتباط با سرمايهگذاریهای خاص
به عهده گرفته شده ،و نه هر تعهد قانونی کلی ،محدود میشود 82.در مرحله بعد ،ديوان همه
ايرادات علیه تفسیر موسع شروط فراگیر در حقوق بینالملل را رد کرد و به اين نتیجه رسید که
ديوان داوری  SGSعلیه پاکستان با شرط فراگیر همهجانبه روبهرو نبوده ،و بهجای آنکه مورد
تجزيه و تحلیل موردی قرار گیرد ،تصور کلی نسبت به آن به وجود آمده است81.
در دعوای شرکت انتقال گاز  CMSعلیه آرژانتین ،اين شرکت مدعی نقض الزامات ناشی از
شرط فراگیر در خصوص تعهدات مربوط به وضع قوانین و توافقات قراردادی بود 80.در ابتدا ديوان
با آرژانتین موافق بود که همه نقضهای قراردادی منتهی به نقض معاهده نمیشود؛ اما چنین
نتیجه گرفت که فقط زمانی که نقض حقوق و تعهدات معاهدهای احصا شده يا تخلف از حقوق
قراردادی مشخصاً مورد حمايت قرار گرفته باشد ،حمايتهای معاهده وارد عمل میشود85.
ج .آزادی طرفین بر توافق خارج از چارچوب حقوق بینالملل سنتی
در قضیه  ،Noble Ventures, Inc.ديوان داوری با احترام به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی
طرفین معاهده دوجانبه ،توافق خارج از چارچوب حقوق بینالملل را به رسمیت شناخته و با اين مبنا
شرط فراگیر را تفسیر کرد .موضوع اين پرونده ،خصوصیسازی کارخانه فوالد بود که از جانب
شرکت تبعه اياالت متحده علیه رومانی اقامه شد 81.رومانی در اليحه تقديمی به اينکه شرط فراگیر،
نقضهای قراردادی را به دعاوی معاهدهای ارتقا دهد ،معترض بود و ادعا میکرد شروط فراگیر
صرفاً موجد الزامات معاهدهای برای دولتها هستند ،آنهم بهمنظور جلوگیری از اعمال اقتدارات
حاکمیتی که سبب مداخله در تعهدات قراردادی و ساير الزامات قانونی مرتبط با سرمايهگذاری
باشد 87.ديوان داوری با رد اين ادعا و پس از بازبینی رويه موجود ،اظهار داشت که شرط فراگیر در
مادهای درج شده که شامل الزامات اولیه و کلی طرفین است 88.اين تغییر موقعیت نشانه اين است
81. SGS v. Islamic Republic of Pakistan, op. cit., para. 166.
82. Ibid., para. 121.
83. Ibid., para. 122.
84. CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, (ICSID Case No. ARB/01/8), Award
of April 25, 2005, para. 297.
85. Ibid., paras. 298-300.
86. Noble Ventures, Inc. v. Romania, (ICSID Case No.ARB/01/11), Award of October 12, 2005, IIC 179
(2005), para. 2.
87. Ibid., para. 44.
88. Ibid., para. 51; BIVACB.V v. Republic of Paraguay, op. cit., para. 141.
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که شرط مذکور با هدف ايجاد الزامات مستقل از الزامات احصاشده در معاهده پیشبینی شده است.
ديوان اين نظر را که شرط فراگیر ،تنها تعهدات ناشی از معاهدات سرمايهگذاری را
دربرمیگیرد ،نپذيرفت ،چرا که اينگونه تعهدات ،مورد حمايت «اصل وفای به عهد» هستند و
نیازی به اين شرط ندارند .با مشاهده عبارتپردازی دقیق شرط فراگیر ،بهويژه بهکارگیری
اصطالح «الزماالجرا» که به سرمايهگذاریها اشاره داشت ،ديوان معتقد بود که شرط فراگیر بايد
قراردادهای سرمايهگذاری را (که از آن ،شرط فراگیر صحیح و موجه میساخت) نیز شامل شود83.
هر تفسیر ديگری به نظر اين ديوان داوری ،محتوا و مضمون عملی شرط را از بین خواهد
برد .ازآنجاکه معاهدات سرمايهگذاری در صدد چارهجويی مشکالتی از اين دست نیستند ،شرط
فراگیر قابل تفسیر ،طبعاً در راستای حمايت از سرمايهگذاران بايد تعهدات ناشی از قراردادهای
سرمايهگذاری را نیز شامل شود وگرنه امکان دارد قابلیت اجرای خود را از دست دهد .به اعتقاد
ديوان داوری ،اين موضوع که در حقوق بینالملل ،نقض قرارداد موجب مسئولیت بینالمللی
نمیباشد ،قاعده آمره نیست و طرفهای توافق حق دارند آزادانه خارج از چنین محدوديتی مذاکره
کنند 33.در کل ،اين ديوان برای اثربخشیدن به مقررات قراردادی با بینالمللیکردن قرارداد
مشکلی نداشت.
بااينحال ،ديوان داوری مأموريت خود در تفسیر دقیق الفاظ و عبارات خاص شرط فراگیر و
قصد صريح طرفین در انعقاد قرارداد خارج از حوزه حقوق بینالملل را يادآور شد 33.در واقع شکاف
میان آرای ساير مراجع به تفاوتهايی که در جريان تدوين شرط فراگیر وجود دارد مربوط میشود
و ديوان داوری در قضیه پیش رو ،شرط را بسیار جامعتر و سرراستتر از شرط مندرج در معاهده
 SGSعلیه فیلیپین دانست .در پايان مقرر شد که مطابق واقعیتها و محتويات پرونده ،شرط
فراگیر ،ارتقای تخلفات قراردادی به معاهدهای را تجويز کند ،هرچند ديوان از پاسخ به اين سؤال
که آيا شرط مذکور ،نقض هر نوع تعهد قراردادی را همانگونه که حقوق داخلی مقرر داشته ارتقا
میدهد و آيا عبارت «هرگونه تعهد» بايد به اهداف معاهده محدود شود يا خیر ،سر باز زد32.
د .شرط فراگیر مبنای احراز صالحیت و نه استماع دعوا
در پرونده شرکت سوئیسی  SGSعلیه فیلیپین ،شرط فراگیر درعینحال که در مقايسه با پرونده
همین شرکت علیه پاکستان بهطور موسع تفسیر شد ،اما ديوان داوری هدف از درج اين شرط در
معاهده دوجانبه سوئیس ـ فیلیپین را اطمینانبخشی به سرمايهگذاران در خصوص ايفای تعهدات
89. Noble Ventures, Inc. v. Romania, op. cit., para. 32.
90. Ibid., paras. 52-54.
91. Ibid., paras. 55, 56.
92. Ibid., paras. 61, 62.
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دولت میزبان طبق حقوق داخلی اعالم کرد .اين ديوان با رويکرد انتقادی ،داليل ديوان داوری در
پرونده همین شرکت علیه پاکستان در تفسیر مضیق از شرط فراگیر ،ازجمله محل قرارگرفتن
شرط در معاهده دوجانبه ،توسعه نامحدود قلمرو تعهدات موردنظر از شرط فراگیر ،و بیاثرشدن
شرط حل اختالف توافقشده در قرارداد سرمايهگذاری را قانعکننده ندانست و رأی صادره در آن
پرونده را از جهت عدم ارائه معنا و مفهوم واضح از شرط فراگیر و نیز اظهارات آن را مبنی بر
اينکه مؤثردانستن شرط فراگیر موجب بینالمللیکردن قراردادهای داخلی و تبديل آنها به
معاهده خواهد شد ،مورد انتقاد قرار داد31.
اين ديوان معتقد بود که شرط فراگیر ،امتیازات داخلی اختیاری را به تعهدات بینالمللی
الزامآور ،مسائل حقوق قراردادی را به مسائل معاهدهای و حقوق حاکم بر قرارداد را از حقوق
فیلیپین به حقوق بینالملل تبديل نمیکند .در نتیجه ،شرط فراگیر به قلمرو تعهدات مربوط
نمیشود بلکه به اجرای آنها می پردازد و اين يکی از کارکردهای شرط فراگیر با هدف جلب
اطمینانخاطر سرمايهگذاران از اجرای تعهدات دولت میزبان طبق حقوق داخلی راجع به
سرمايهگذاریهای خاص است .به عبارت ديگر ،نقش شرط فراگیر ،حفظ حاکمیت قانون در رابطه
با حمايت از سرمايهگذاری است 30.قلمرو الزامات ،همچنان تحت حکومت قرارداد بوده و فقط از
طريق مراجعه به مفاد قرارداد مشخص میشود .پس درصورتی که دولت از رعايت تعهدات
الزامآورش سرباززند ،ممکن است تخلف معاهدهای مرتکب شود .منتهی بهموجب شرط فراگیر،
حدود و محتوای آن تعهدات به موضوع حقوق بینالملل تبديل نمیشود35.
بدين ترتیب ،ديوان داوری بر مبنای شرط فراگیر و با استناد به بند  3ماده  25کنوانسیون
ايکسید حکم داد که اگرچه ادعاهای صرفاً قراردادی نیز تحت صالحیت مرکز داوری ايکسید قرار
میگیرد ،ديوان همچنان از ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم در خصوص اختالفات قراردادی
امتناع میورزد .ديوان شرط فراگیر را فقط به لحاظ احراز صالحیت قابل استناد دانست ولی دعوا
را مسموع تشخیص نداد زيرا صالحیت ديوان داوری از کنوانسیون ايکسید و نیز معاهده دوجانبه
سرمايهگذاری ناشی میشود ،اما درباره مسموعبودن دعوا نزد ايکسید ،سؤال اساسی اين است که
که آيا باوجود پیشبینی مرجعی در خود قرارداد سرمايهگذاری برای حل اختالفات قراردادی،
میتوان نزد ديوان داوری ايکسید به همان قراداد استناد کرد؟ ديوان داوری در اين موضوع با نظر
ديوان داوری در قضیه  SGSعلیه پاکستان همصدا شد که تفسیر موسع و آزادانه از شرط فراگیر،
ظرفیت بیاثرکردن شروط حل اختالف قراردادی را خواهد داشت 31و چون قرارداد خدمات ،خود
93. SGS v. Republic of Philippines, op. cit., paras. 120-126.
94. Ibid., para.126.
95. Ibid., paras. 127, 128.
96. Ibid., paras. 155, 123.
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حاوی شرط خاص ارجاع اختالفات به دادگاه محل بود ،دعوا را از نظر شکلی مسموع تشخیص
نداد .ديوان داوری با توجه به ضرورت احترام به تعهدات خاص طرفین در قرارداد ،اظهار داشت
که مقررات کلی معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری نمیتوانند ترتیبات مقرر در قرارداد را بیاثر
سازند مگر اينکه بهصورت صريح در معاهده دوجانبه پیشبینی شده باشد 37.ديوان با اعالم اينکه
شرکت ملزم به محترمشمردن ترتیبات توافقی در قرارداد سرمايهگذاری است ،بهنوعی شروط و
مفاد قرارداد را مقدم بر مقررات معاهده دانست و اظهار داشت که شرط فراگیر ،هیچ تعهد اضافی
در چارچوب معاهده دوجانبه بر دولت میزبان تحمیل نمیکند38.
بدين ترتیب ،شرط فراگیر فقط در دو وضعیت مؤثر است :الف .جايی که شرط انتخاب
محکمه در قرارداد ،مرجعی مشابه مرجع پیشبینیشده در معاهده مقرر کرده باشد .ب .زمانی که
قرارداد حاوی شرط انتخاب محکمه نباشد33.
در دعوای بیواک علیه پاراگوئه ،ديوان داوری آگاهانه و تنگاتنگ از رأی ديوان داوری در
دعوای  SGSعلیه فیلیپین پیروی کرد 333.اين قضیه راجع به اختالف بر سر صورتحسابهای
پرداختنشدة قرارداد میان شرکت هلندی ارائه خدمات بازرسی محموله کاال و وزارت دارايی
پاراگوئه بود 333.ديوان داوری در اين پرونده از مشروعیت کامل شرط فراگیر مندرج در معاهده
هلند ـ پاراگوئه بهعنوان مقررهای که الزامات قراردادی را با معاهده دوجانبه سرمايهگذاری ترکیب
میکند ،دفاع کرد 332.دولت میزبان نیز پذيرفت که اختالفی حاصل شده است.
هـ  .الزامات قراردادی به مثابه استانداردهای حمایتی عهدنامهای
ديوان داوری ايکسید در دعوای شرکت انتقال گاز  CMSعلیه آرژانتین 331با تفسیر موسع از شرط
فراگیر حکم داد که نقض تعهدات قراردادی و قانونی مربوط به سرمايهگذاری ،منجر به تخلف از
97. Ibid., para. 134.
98. Ibid., para. 114.
99. B. Potts, Jonathan, op. cit., p. 1022.
100. BIVACB v. Republic of Paraguay, op. cit., para. 58.
101. Ibid., paras. 7, 9.
102. Ibid., paras.128, 129: “Each Contracting Party shall observe any obligation it may have interred
into with regard to investments of the other Contracting Party”.
103. CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, (ICSID Case No. ARB/01/8),
Award of April 25, 2005.

در اين پرونده ،يک شرکت انتقال گاز خصوصیشده ،به اقدامات قانونی تعديلی دولت آرژانتین در نظام تعرفهای مربوط به نرخ
ارز در جريان بحران اقتصادی اعتراض کرد و سهامدار خارجی اين شرکت ،يعنی شرکت امريکايی انتقال گاز  ،CMSبا استناد
به معاهده دوجانبه آرژانتین ـ امريکا مدعی شد که دولت آرژانتین تعهدات خود بهموجب معاهده را نقض کرده است
(CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, op. cit., paras. 53-75).
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است330.

استانداردهای حمايتی معاهده دوجانبه سرمايهگذاری آرژانتین ـ امريکا شده
اين ديوان داوری يادآور شد هنگامی که مداخله قابلتوجهی از سوی دولت يا نهادهای
عمومی در حقوق سرمايهگذار صورت گرفته باشد ،امکان دارد ابعاد و جنبههای تجاری قرارداد هم
مورد حمايت قرار گیرد .با توجه به محتويات پرونده ،دعاوی تجاری فینفسه موضوع اختالف نبود
بلکه با توجه به اقدامات دولت مورد بحث قرار گرفت .دولت آرژانتین بهموجب شروط و مقررات
قراردادی معین متعهد شده بود که حق شرکت سرمايهگذار بر تعیین تعرفه انتقال گاز بر مبنای
دالر امريکا را تضمین کند و نیز اين شرکت حق داشته باشد متناسب با تورم و نرخ مبادله دالر ـ
پزو آن را تعديل کند.
به دلیل ارتباط نزديک اين تعهدات با ساير استانداردهای حمايتی ،ديوان مداخله دولت
آرژانتین در تعلیق و سپس لغو اين حق قراردادی شرکت را نقض شرط فراگیر معاهده در نظر
گرفت؛ بدين معنا که دولت در رعايت تعهداتش بهموجب اين شرط کوتاهی کرده ،تا حدی که
الزامات قراردادی و قانونی مربوط به سرمايهگذاری نقض شده و منجر به تخلف از استانداردهای
حمايتی معاهده دوجانبه سرمايهگذاری شده است335.
ديوان داوری بهويژه بر نقض شرط ثبات مندرج در مجوز فعالیت شرکت تأکید کرده و
تعهدات پذيرفتهشده بهموجب اين شرط را تحت شمول شرط فراگیر معاهده در نظر گرفت.
بهموجب شرط ثبات ،آرژانتین متعهد شده بود که نظام تعرفهای را تثبیت کند و قواعد اساسی
صدور مجوز را بدون رضايت کتبی شرکت  TGNتغییر ندهد331.
البته رأی صادره در اين پرونده مورد اعتراض آرژانتین واقع شد و کمیته ابطال ايکسید با
بررسی داليل آرژانتین ،تفسیر موسع ديوان داوری از شرط فراگیر را زير سؤال برد زيرا شرکت
امريکايی که بهعنوان سهامدار خارجی فقط  13درصد سهام شرکت سرمايهگذار آرژانتینی TGN
را خريده بود ،نمیتوانست در مورد تعهدات دولت آرژانتین بهموجب قانون داخلی اين کشور و
قرارداد سرمايهگذاری بین آرژانتین و شرکت  TGNاقامه دعوا کند .اين کمیته تأکید کرد که
شرط فراگیر ،طرفهای تعهد را تغییر نمیدهد و کامالً مبهم است که ديوان چگونه به اين نتیجه
رسیده است که شرکت خارجی میتواند در خصوص نحوه اجرای تعهدات آرژانتین در قبال
شرکت سرمايهگذار  TGNاقامه دعوا کند و لذا اين بخش از رأی را ابطال کرد337.

104. Ibid., para. 303.
105. Ibid., paras. 300-303.
106. Ibid., para. 300.
107 . CMS v. The Republic of Argentina, (ICSID Case No. ARB/01/8), (Annulment Proceeding),
September 25, 2007, paras. 94-97.
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و .شرط فراگیر تضمینی بر ایفای تعهدات قراردادی
در پرونده بیواک علیه پاراگوئه ،اين دولت ضمن مخالفت با نقش شرط فراگیر در حمايت از
سرمايهگذاران ،مدعی شد که شرط مذکور صرفاً آن دسته اختالفاتی را پوشش میدهد که
متضمن اعمال اقتدارات حاکمیتی دولت است و بنابراين در پرونده پیش رو ،اختالف ناشی از
قرارداد تجاری داخلی بیارتباط با حوزه حلوفصل بینالمللی است 338.اما ديوان داوری با تحلیل
پاراگوئه مخالفت کرده و با تفسیر موسع از شرط فراگیر اعالم کرد که اين شرط ،تعهد بینالمللی
برای طرفین معاهده مبنی بر رعايت تعهدات قراردادی در برابر سرمايهگذاران ايجاد میکند:
عبارت «هرگونه الزامی» ،جامعیت دارد و به الزامات بینالمللی يا الزامات غیرقراردادی محدود
نمیشود .به همین خاطر بدون هیچ محدوديت آشکاری در رابطه با تعهداتی که الزامات قانونی
تحمیل میکنند ،نمايان میشود .طبق معنای ساده و روشن ،بدون ترديد قابلیت دارد که
دربردارنده توافق قراردادی منعقده بین بیواک و وزارت دارايی پاراگوئه تعبیر شود که بهموجب آن،
تخلفات ادعايی وزارتخانه ،قابل انتساب به دولت است»333.
ديوان داوری در ادامه به محل استقرار شرط فراگیر در مقايسه با ساير مقررات مهم و قابل
توجه معاهده اشاره و اعالم کرد که بايد اين شرط را بهگونهای تفسیر کند که معنی و مفهومی
مفید داشته و اثر عملی به آن ببخشد ،نه اينکه آن را از هرگونه کاربردی تهی سازد 333.با لحاظ
چنین مالحظاتی ،ديوان نتیجه گرفت که معاهده مربوط ،همه اختالفاتی را که مستقیماً ناشی از
قرارداد سرمايهگذاری هستند ،مدنظر دارد333.
منتهی اهمیت تحلیل ديوان داوری در اين پرونده به دلیل وجود شرط انتخاب محکمه در قرارداد
محموله باری دريايی بود .طبق اين شرط ،دادگاههای شهر آسونسیون 332پاراگوئه از صالحیت انحصاری
برای رسیدگی به «هرگونه تعارض ،ترافع يا ادعای» ناشی از قرارداد يا مربوط به آن برخوردار بودند.
بهمنظور تفسیر منصفانه از مفاد شرط فراگیر ،ديوان خود را ملزم به محترمشمردن شرط انتخاب
محکمه قراردادی دانست و اينکه به مانند شرط فراگیر ،مفاد شرط انتخاب محکمه نیز آن قدر موسع
بود که نهتنها اختالفات مستقیماً مرتبط با نقضهای قراردادی ،بلکه اختالفات ناشی از اقدامات مرتبط
با قرارداد را مثل اختالفاتی که میتوانست به دعاوی معاهدهای ارتقا يابد نیز پوشش میداد331.
شرکت بیواک تالش میکرد مفهوم شرط فراگیر را برای پیشگیری از احراز عدم صالحیت
108. BIVACB.V. v. Republic of Paraguay, op. cit., paras. 130, 131.
109. Ibid., para. 141.
 .770بااينحال ،در دعوای اِل پاسو علیه آرژانتین ،ديوان داوری اظهار کرد که تفسیر ديوان داوری  SGSعلیه فیلیپین،
معاهده دوجانبه سرمايهگذاری مربوط را بیفايده و زائد میکند.
111. Ibid., paras. 141, 142.
112. Asunción
113. Ibid., paras. 144, 145.
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ايکسید تغییر دهد .بنابراين ادعا کرد که صالحیت ديوان فینفسه بر اساس نقض قرارداد ايجاد نشده
بلکه ازآنجاکه شرط فراگیر ،ايجادکننده الزام معاهدهای کلی و مستقل است ،تخلفات قراردادی هم
مشمول صالحیت ديوان میشود .به عبارت ديگر ،وجود صالحیت طبق معاهده ،مفروض است.
تفسیر شرکت بیواک تالشی کامالً ساختگی بهمنظور انحراف الفاظ و عبارات معاهده بود .ديوان
ضمن عباراتی صريح بیان داشت که هیچ تعهد معاهدهای مستقل بهموجب معاهده دوجانبه
سرمايهگذاری يا سندی ديگر وجود ندارد که به ديوان اجازه تشخیص اين امر را بدهد که آيا
اقدامات پاراگوئه به حد تخلف از ماده ( 1)0معاهده میرسد يا خیر .در عوض ،قرارداد منحصر ًا
بهعنوان راهنما مورد استناد ديوان قرار گرفت و برای تشخیص اينکه پاراگوئه از اجرای الزاماتش سر
باز زده يا نه ،ديوان میبايست قرارداد را تفسیر میکرد .درصورتیکه نقض قرارداد احراز میشد،
طبق نظر شرکت بیواک ،ديوان بايد تخلف از معاهده را نیز احراز میکرد .اگر نقض قرارداد احراز
نمیشد ،تخلف معاهدهای هم در کار نبود؛ همه چیز به مفاد و اثر قرارداد بستگی داشت .با توجه به
اينکه شرکت بیواک هیچ اشارهای به معاهده دوجانبه سرمايهگذاری يا قواعد حقوق بینالملل نکرده
بود ،ديوان میتوانست به دنبال مالک مستقلی باشد که جواز تشخیص نقض ماده ( 1)0را به او
بدهد .با تمرکز بر قرارداد ،شرط انتخاب محکمه مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که بهتر است
طرفین حین تنظیم قرارداد نسبت به وجود و قلمرو شرط فراگیر رايزنی کنند330.
بنابراين ،محور اصلی بحث در اين قضیه ،توجیه و تحلیل ديوان در اثربخشیدن به شرط
انتخاب محکمة مندرج در قرارداد بود .چنین شرطی ،صالحیت انحصاری به مراجع داخلی اعطا
میکند که بیشتر به نفع دولت ظاهر میشود تا سرمايهگذار؛ ولی شرط فراگیر ،الزامی تحمیل
میکند که دولت میزبان بهتنهايی ملزم به محترمشمردن تعهدات قراردادی خويش است .برای
حل اين مسئله ،ديوان معتقد بود که پاراگوئه تعهد ضمنی دارد مبنی بر تضمین اينکه دادگاههای
محلی ،مجهز و مهیای رسیدگی بوده و به حلوفصل هر اختالف ناشی از قرارداد تمايل نشان
دهند .با اين تفسیر ،چنانچه دولت پاراگوئه بهمنظور جلوگیری از اعمال صالحیت توسط
دادگاههای صالح محلی در مورد اختالفات ناشی از قرارداد ،اقداماتی اتخاذ کرده بود ،شرکت
بیواک میتوانست اين اقدامات دولت را به استناد بند  0ماده  1معاهده دوجانبه مورد سؤال قرار
دهد335.
 .9تشتت موجود در تفسیرهای شرط فراگیر
آرای صادره در پروندههای  SGSبه دلیل تفسیرهای متناقض از اين شرط ،موجب افزايش تشتت
114. Ibid., paras.145, 148, 149, 146.
115. Ibid., para. 147.
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در خصوص مفهوم و قلمرو تعهدات ناشی از آن شدهاند 331.مراجع داوری بعدی همان طور که
گذشت ،اين آرا را بهعنوان راهنما مورد توجه داشتهاند؛ گاه در صدد تطبیق اين تصمیمات بودند و
گاه در تالش برای بیاعتبارجلوهدادن يکی از آنها .با اينکه در حاالت مختلف ،تحلیلهای متفاوت
و گاه متعارض مندرج در پروندهها نشاندهنده رويکرد ايدئولوژيکی ديوانهای داوری است337،
برخی از مراجع داوری ،منشأ تعارض را عبارتپردازی خاص معاهده دوجانبه سرمايهگذاریهای
مربوط دانستهاند338.
ال
در صورت تفسیر کامالً موسع ،شرط فراگیر متضمن اختالفات جزئی نیز خواهد بود و احتما ً
ظرفیت کاهش منافع عملی سیستم داوری سرمايهگذاری بینالمللی را به دنبال خواهد داشت .به
دلیل چنین تهديدی ،برخی از مراجع داوری از اعمال اين شرط طفره رفتهاند ،ازجمله ديوانهای
داوری  SGSعلیه پاکستان و اِل پاسو علیه آرژانتین .با اينکه يک سلسله استداللهای حقوقی
پیرامون مسائل حاکمیتی دولت و عدم وضوح و صراحت طرفین ،حین تنظیم شروط فراگیر ارائه
می شود ،يک جريان بدبینی نسبت به تمامی آرا و تفسیرهای موسع از آن شرط وجود دارد333.
ترديدی نیست که هرچه بر توسعه مفهوم شرط فراگیر تأکید شود ،بهواسطه وجود آستانه
خفیفتر برای اعمال حمايت معاهدهای ،اختالفات سرمايهگذاری رو به تزايد خواهد گذاشت،
درحالی که اقامه بسیاری از اختالفات نزد تشکیالت پرهزينة ايکسید به نفع طرفین نخواهد بود و
چنانچه دعاوی سطح پايین در مسیر داوری بینالمللی قرار داده شود ،برخی از سرمايهگذران
نمیتوانند از پس هزينههای ايکسید برآيند .بهعالوه ،دعاوی سرمايهگذاری منصرف از شروط
فراگیر وجود دارند و ازآنجاکه اين شروط ،شروط صالحیتی حلوفصل اختالفاند ،مسئولیت دولت
بهواسطه آنها احراز نمیشود.
موضوع ديگری که در برابر تفسیر موسع از شرط مزبور وجود دارد اين است که چگونه ممکن
است ايکسید بهعنوان سیستم حلوفصل توافقی ،امکان دسترسی به يک مرجع حل اختالف
بینالمللی را افزايش دهد؟ نقش ايکسید در حلوفصل بینالمللی اختالفات در طول دهه گذشته
نشان میدهد که درحالیکه پروندههای بسیاری مفتوح است 323،تعداد دعاوی ،دو تا چهار برابر
میشود 323.سازوکارهای اولیه سیستم داوری ،آماده پاسخگويی به اين حجم از شکايات نیست.
116. Wong, Jarrod, op. cit., p. 173.
117. Shany, Yuval, “Contract Claims v. Treaty Claims: Mapping Conflicts between ICSID Decisions on
Multi-Sourced Investment Claims”, American Journal of International Law, vol. 99, 2005, pp. 844-49.
118. Noble Ventures, Inc. v. Romania, op. cit., paras. 58-60, SGS v. Islamic Republic of Philippines, op.
cit., para. 119.
119. Crawford, James, op. cit., p. 20.
120. List of Pending Cases, International Centre for Settlement of Investment Disputes, https://icsid.
worldbank.org/en/Pages/cases/pendingcases.aspx?status=p.
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به نوعی اين تسهیالت خود ايکسید است که اين وضعیت تهديدکننده را ايجاد میکند.
سرمايهگذاران طبعاً از ورود به کشورهای خارجی که از سیستم قضايی بیگانة اغلب کُند و بالقوه
تبعیض آمیز برخوردارند ،نگران و بیمناک هستند .اعطای فرصت تعقیب دعاوی قراردادی در مرجع
داوری در ظاهر بیطرف ،شرکتها را وسوسه میکند که راهحل اختالفشان را در محکمه
بینالمللی جستجو کنند .از آن پس ،ديگر بهندرت اختالفات قراردادی در دادگاه محلی رسیدگی
خواهد شد و دولتهای میزبان از اقتدار حاکمیتیشان مبنی بر حلوفصل اختالفات در بستر
هنجارهای سنتی مبتنی بر رضايت دولت ،محروم خواهند شد.
علیرغم اينکه تفسیر مضیق از شرط فراگیر ،اقتضائات عملی خودش را دارد ،در عمل حتی
تفسیری خنثی از آن به ضرر سرمايهگذاران تمام نمیشود ،بلکه سرمايهگذار خود را در موقعیتی
مشابه  13درصد معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری موجود که فاقد شرط فراگیر و تحت حکومت
حقوق بینالملل سنتی هستند ،خواهد يافت 322.شروط فراگیر ،پنجاه سال بی هیچ آسیبی برای
نظام سرمايهگذاری بینالمللی ناديده گرفته شدهاند.
بااينحال ،دشوار به نظر میرسد که الفاظ و شروط معاهدهای که بیانگر توافق طرفین هستند،
بیهوده و بالاثر باشند .منطق حکم میکند برای همه مقررات ماهوی معاهده دوجانبه
سرمايهگذاری ،معنا و مفهوم در نظر گرفته شود .لذا نمیتوان شروط فراگیر را تزيین نگارشی
تنظیمکنندگان آن در نظر گرفت.
تالش ديوان داوری  SGSعلیه پاکستان در توسل به «تعهد ضمنی» برای دولت میزبان ،در
مقايسه با تعبیر صحیح و معقول که متضمن تعهدات قراردادی صريح و روشن باشد ،مورد ترديد
قرار میگیرد .به فرض که دولتی در وضع ترتیبات داخلی مناسب و مطلوب ،هماهنگ با نیازهای
سرمايهگذاری خارجی بخش خصوصی ناکام مانده است .در اينصورت ،ضمانت اجرای اين تعهد
ضمنی چه خواهد بود.
اصوالً سرمايهگذاران در جريان پیگیری اختالفات به دنبال ثبات قراردادی هستند و دولتها
به فکر معاهده دوجانبه سرمايهگذاریهای جديدی که بهموجب آنها مورد سؤال قرار خواهند
گرفت .ازآنجاکه دادرسی ايکسید پرهزينه است ،طرفین نیازمند آناند که قبل از پذيرش فرايندی
که سالها به طول میانجامد و هزاران نفر ساعت وقت صرف آن میشود ،ابتدا به تصور اولیه از
ارزش و اعتبار اختالفشان برسند .همچنین سرمايهگذار بايد از محدوده کامل حقوق ناشی از
معاهده دوجانبه سرمايهگذاری پیش از اقدام در حوزه قضايی دولت میزبان مطلع شود .در اين
صورت ،سرمايهگذاران میتوانند با آگاهی بیشتر ،قراردادهای سرمايهگذاری را در قلمرو قضايی
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx.
122. Crawford, James, op. cit., p. 18.
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خارجی مذاکره کنند و حتی از بین کشورهای مختلف میزبان بر اساس میزان دسترسی به حمايت
از قرارداد از طريق شرط فراگیر ،دست به انتخاب بزنند321.
از طرفی تفسیرهای متفاوت از شرط فراگیر به نوعی نتیجه فرعی کشمکش میان ملتهای
توسعهيافته و درحالتوسعه در حوزه سرمايهگذاری خارجی است 320.معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری
نوعاً الگوی اولیه پیوند و ارتباط جهان توسعهيافته با جهان درحالتوسعه را تعقیب میکنند .زمانی
که اختالفات باال میگیرد ،دولت میزبان به احتمال زياد ،دولت درحالتوسعه در مقابل سرمايهگذا ِر
تبعه دولت توسعهيافته خواهد بود 325.به دلیل همین عدم تقارن در آرايش اختالفات ،کشورهای
درحالتوسعه خواستار تفسیر حصری و محدودکننده از مقررات معاهده دوجانبه سرمايهگذاری
هستند که متضمن حقوق و منافع برای دو طرف باشد ،درحالیکه کشورهای توسعهيافته ،همان
مقررات را بهطور موسع تعبیر خواهند کرد.
يک شبهجنگ دائمی در سراسر نیمقرن گذشته میان اين دو جناح در مورد شرايط تبیین
استانداردهای حقوق سرمايهگذاری بینالمللی وجود داشته و شرط فراگیر نسبت به اين معیار
بیگانه نیست .هريک از اين ديدگاهها به نوبه خود در اين منازعه قوی ظاهر شد .همان طور که
کشورهای درحالتوسعه خواستار نگهداشتن دعاوی قراردادی در صالحیت دادگاههای داخلیشان
هستند ،سرمايهگذاران جهان توسعهيافته ،خواهان پناهبردن به مراجع بینالمللیاند .زمانی که دول
درحالتوسعه موفق به اجرای مقاصد خود نمیشوند ،خواستار محدوديت قلمرو قراردادها در حد
طبقه مضیق از روابط با دولت میزبان هستند .همان طور که در قضايای جوی ماينینگ علیه مصر
و اِل پاسو علیه آرژانتین و هامستر 321علیه غنا گذشت.
در پايان اگر با رويکرد نظری به شرط فراگیر نگريسته شود ،با عنايت به عملکرد کنونی اين
شرط در زمان نقض قرارداد ،اين موضوع مطرح میشود که آيا صالحیت مرجع رسیدگیکننده
بهصرف وجود تعهد معاهدهای مستقل احراز میشود يا با نقض واقعی خود قرارداد محرز میشود؟
پاسخ اين سؤال نهايتاً متضمن تصمیمگیری در مورد معیارهايی خواهد بود که طبق آن ،نقض
قرارداد بررسی میشود .در نتیجه بر اساس اين سازوکار ،قدرت و اعتبار شرط انتخاب محکمه
قراردادی همچنان باقی میماند .بهموجب اين شرط میتوان ديوانهای داوری ايکسید را از
رسیدگی به اختالف بازداشت .بنابراين ،همان گونه که در داوری  SGSعلیه فیلیپین و بیواک
ع لیه پاراگوئه ادعا شد ،جهت اطمینان از اينکه شرط فراگیر مورد احترام و مالحظه مقتضی قرار
گیرد ،اتخاذ رويکرد کنترلشده ،منطقی و نظاممند در برخورد با اين شرط ضرورت دارد.
123. B. Potts, Jonathan, op. cit., pp. 1029-31.
124. Wong, Jarrod, op. cit., p. 174.
125. Wong, Jarrod, op. cit., pp. 174, 175.
126. Hamester
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 .4ارتباط میان قرارداد و معاهده دوجانبه سرمایهگذاری
پس از طرح آبس ـ شوکراس و پیشنويس کنوانسیون  OECDدرباره درج شرط فراگیر در متون
نمونه ،اختالفات حقوقی در سطح آکادمیک نیز درباره قلمرو مقتضی اين شرط اوج گرفت .اگرچه
بیشتر مفسران با اجرای موسع و نامحدود آن موافق بودند 327،نسبت به حدومرزهای اعمال آن
دچار ترديد میشدند .برای راهحل موقت به سراغ معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری موجود رفتند،
اما مفهوم شرط فراگیر بهعنوان مسئله مبنايی مسکوت مانده بود .همان طور که ديده شد ،مراجع
داوری هم کمک چندانی به تبیین صحیح محدوده اجرايی آن نکردند.
با عنايت به رأی ديوان داوری در پرونده  SGSعلیه پاکستان ،برخی مراجع میان ماهیت
قراردادهای سرمايهگذاری تمايز قائل شدند .ديوانهای داوری علیه مصر و اِل پاسو علیه آرژانتین با
تسرّی حمايتهای شرط فراگیر نسبت به قراردادهای تجاری خصوصی مخالف بودند.
ديوان داوری در پرونده جوی ماينینگ ،جايی که فرصتهای بسیاری برای درآمیختن مسائل
قراردادی با معاهده وجود داشت 328،اظهار کرد که برای رسیدگی به دعوای قراردادی ،نیازمند پیوند
میان قرارداد و معاهده است 323.ديوان برای تشخیص حالتی که دعاوی تفکیکناپذير میشوند به
معیار «اتحاد سهگانه» 313اشاره کرد 313.طبق اين نظر ،زمانی که اختالف متضمن 3ـ اطراف،
2ـ موضوعات و 1ـ اسباب يکسان باشد ،دعاوی قراردادی و معاهدهای بهصورت غیرقابل تفکیک
درهم تنیده میشوند .اما در اين پرونده به اين دلیل که ضمانت بانکی ذاتاً عمل تجاری محسوب
شده و موضوع سلب مالکیت قرار نمیگیرد ،علیرغم اينکه بهطور جنبی به سرمايهگذاری مزبور
وابسته بود ،ديوان اختالف مورد نظر را مرتبط با سرمايهگذاری ندانست.
به عقیده اين ديوان ،برقراری ارتباط میان قرارداد و معاهده ،شرط فراگیر را بهکلی از کار
میانداخت .طبق حقوق بینالملل سنتی ،نقض قرارداد خودبهخود به مسئولیت بینالمللی منجر
نمیشود 312.پس اگر وجود ارتباط میان قرارداد و معاهده کشف شود و به معنی تحقق مسئولیت
معاهده ای دولت برای نقض تعهدات قراردادی باشد ،ديگر بررسی تفسیر شرط فراگیر ،بیفايده و
بیهوده بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود ،درحالیکه اين مقررات بسیار تخصصی تدوين
شدهاند و اغلب به رعايت تعهدات الزماالجرای مرتبط با سرمايهگذاری اشاره دارند .پس تحلیل
ساير مراجع از شرط مذکور ،تفصیلی زائد به نظر میرسد 311.حال سؤال اين است که قرارداد
127. B. Potts, Jonathan, op. cit., p. 1035.
128. Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, op. cit., para. 75.
129. Ibid., para. 81.
130. Triple Identity
131. Ibid., paras. 78, 75.
132. Bishop, R. Doak, Crawford, James, Reisman, William Michael, op. cit., pp. 1, 2.
133. Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, op. cit., paras. 70, 71.
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سرمايهگذاری میتواند با سرمايهگذاری مدنظر معاهده بیارتباط باشد؟
مالک و معیارهای پیشگفته ،کمتر از آنچه به نظر میرسید ،مفید بودند .خصوصاً اعمال حاکمیتی
دولت ،ضابطه موثق و مشخص برای احراز صالحیت ديوان محسوب نمیشود 310.تصمیمگیری راجع
به اينکه شرط فراگیر قابلیت اعمال دارد يا خیر ،دشوار است چرا که اين شرط بهمنظور اعطای
صالحیت پیشبینی میشود و اختیار رسیدگی به مسائل مربوط به حاکمیت دولت ،فراتر از احراز
صالحیت است .بهعالوه در صورت نقض قرارداد ،دولت میزبان میتواند با انکار قرارداد سرمايهگذاری
از خود دفاع کند ،با اين استدالل که موجبات اقداماتش امور تجاری بوده است315.
با توجه به محدويتهای اعمال شرط فراگیر که در گزارش تفسیری پیشنويس کنوانسیون
 OECDبه آن تصريح شده است ،ارتباط ضمنی میان قرارداد و سرمايهگذاری تحت حمايت،
برای اعمال شرط کافی نیست ،بلکه هر دو بايد کامالً مرتبط باشند 311.اين ارتباط مؤثر ،در دو
حالت وجود دارد :الف .نوع متعهدشدن دولت نسبت به شناسايی سرمايهها .ب .مطمئن عملکردن
سرمايهگذار ،حتی اگر تعهد بهطور کلی بیان شده باشد317.
بدين ترتیب ،لزوم برقراری رابطه طبیعی و منطقی میان سرمايهگذاری موجود و قرارداد
موضوع اختالف بین دولت میزبان و سرمايهگذار میتواند مفید باشد .برای مثال ،درصورتیکه
دولت خارجی ،سرمايهگذار خارجی را جهت ورود به سرزمیناش ترغیب کند و ارتباط سرمايهگذار
با دولت ،محرک اصلی سرمايهگذار برای ورود به آن سرزمین باشد ،قرارداد دوجانبه ،تعهد دولت
نسبت به مقوله سرمايهگذاری محسوب میشود .اين مالک میتواند قرارداد تجاری محض را به
سرمايهگذاری پیوند دهد .پس احداث کارخانه با تکیه بر وعده انعقاد قرارداد دولتی پرسود ،نقش
اصلی را بازی میکند.
باوجود اين ،اگر دولت به اين جمعبندی برسد که نبايد مستقیماً درگیر حوزه سرمايهگذاری
شود ،اين مورد ،خارج از شمول شرط فراگیر خواهد بود .برای مثال ،به فرض که شرکت خارجی
سالهاست در سرزمین دولت میزبان بدون هیچ تماس و ارتباطات تجاری مشغول فعالیت است.
در سالهای بعد ،موافقتنامهای میان شرکت مزبور و دولت میزبان منعقد و متعاقباً از جانب دولت
نقض میشود .اين وضعیت نمیتواند مشمول شرط فراگیر باشد چرا که شرکت مذکور پیش از
اين بدون برقراری ارتباط با دولت میزبان ،شروع به فعالیت کرده و تنظیم چنین قرارداد
سرمايهگذاری با شرط فراگیر ،بیگانه است.
134. Crawford, James, op. cit., p. 19.
135. Ibid., p. 19.
136. Draft Convention on the Protection of Foreign Property, Org. for Econ. Co-operation & Dev.
[OECD], op. cit., p. 14.
137. Ibid., pp. 14, 15.
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نتیجه
عرصه سرمايهگذاری بینالمللی به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با حاکمیت دولتها ،بهويژه دول
میزبان و تأثیر مستقیمی که بر منافع و رفع نیازهای اقتصادی داشت ،اسباب ورود دولت در فرايند
سرمايهپذيری و مداخله مستقیم در عقد قراردادهای سرمايهگذاری را فراهم کرد .بدين ترتیب
دولت میزبان و سرمايهگذار خارجی بهعنوان دو طرف نابرابر وارد رابطه حقوقی شدند .توصیف
ماهیت اين رابطه و نوع حقوق و تعهداتی که از آن ناشی میشود از همان ابتدا با دشواری روبهرو
بود .دولت میزبان بهواسطه بهرهمندی از اقتدار حاکمیتی و حقوق ناشی از آن ،در برخورد با
سرمايهگذار بهعنوان شخص خصوصی از وضعیت بهتری برخوردار بود .به همین خاطر،
دولتهای متبوع سرمايهگذاران احساس خطر میکردند و از طرق مختلف ،سعی در حمايت از
اتباع خود در برابر دولتهای حاکم داشتند .اين تالشها تا جايی ادامه پیدا کرد که عمالً به
تحقق روابط بینالدولی مستقیم انجامید و در قالب عهدنامههای دو و چندجانبه با موضوع
سرمايهگذاری و پیشبینی مقرراتی در قالب شرط فراگیر بروز پیدا کرد .با اضافهشدن دولتهای
سرمايهفرست به اين روابط ،مجموعهای از حقوق و تکالیف معاهدهای به تعهدات و توافقات
قراردادی قبلی اضافه شد و علیرغم تکمیل و اصالح برخی از آنها ،با دستهای ديگر تعارض پیدا
کرد ،به نحوی که جمع میان آنها کار سادهای نبود .علیرغم آنکه در گذشته ،سرمايهگذاران
خارجی بیشتر نگران حفظ امنیت و سرمايه خود در کشور میزبان سرمايهگذاری بودند ،در حال
حاضر ،بیشتر دولتهای میزبان ،نگران محدوديت در اعمال حقوق حاکمیتی خود برای تنظیم
امور داخلی هستند.
در حال حاضر ،حجم وسیعی از اختالفات در حوزه سرمايهگذاری وجود دارد .فرايند حل
تعارض و اعمال مقررات مقتضی در جريان رسیدگی به دعاوی سرمايهگذار ـ دولت بسیار فنی و
پیچیده است .پیشبینی يک سلسله شروط در معاهدات دوجانبة مذکور با هدف حمايت از
سرمايهگذار در برابر دولت میزبان ،توافقات خصوصی سابق و آتی دو طرف را تحتالشعاع قرار
داده و همان طور که از تشريح و تحلیل رويه داوری فهمیده میشود ،ارائه راهحل حقوقی قطعی
غیرممکن به نظر میرسد ،چرا که هر جا محکمهای چنین هدفی را اراده کرده ،به افراط يا تفريط
منجر شده است.
با بررسی مفاد مورد اختالف در آرای داوری و دستهبندی آنها ،هدف اين بود که با
جستجوی مورد به مورد از تحلیل رويه مراجع رسیدگیکننده ،بهويژه در خصوص شروط فراگیر،
وحدت تفسیری به دست آيد .اگرچه هیچ دو تصمیمی مشابه هم نیست و نمیتوان آرای صادره
را با هم قیاس کرد ،يک سلسله اصول و مبانی حقوقی مورد استفاده ديوانهای داوری قرار گرفته
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است .از سوی ديگر ،با بررسی نحوه استداللها در جريان دادرسی و نتايج حاصل از آن در قالب
رأی ،با بهرهگیری از اصول کلی حقوقی ،تفسیر معاهدات ،اصولی همچون حاکمیت دولتها،
انصاف ،منع سوءاستفاده از حق و  ...اين نتیجه به دست میآيد که علت تعارض ظاهری آرای
صادره ،جهتگیری شخصی ديوان صادرکننده نیست ،بلکه پیچیدگی اختالف و ترتیبات مورد
توافق طرفین بوده و در کل ،منحصر به فردبودن هر قضیه ،مستلزم موشکافی جداگانه است.
در وضعیت فعلی به نظر میرسد با توجه به يکساننبودن آرای محاکم داوری و اختالف
ديدگاههای عمیق در خصوص مفاهیم اساسی موافقتنامههای سرمايهگذاری و بهويژه ارتباط
شرط فراگیر با تعهدات ناشی از قرارداد سرمايهگذاری ،عدم تعريف و تبیین اين موضوعات موجب
سردرگمی طرفین ذینفع و عدم آشنايی آنها با حقوق و تکالیف خود میشود و اين امکان برای
ديوانهای داوری فراهم میشود که برداشتهای کامالً متفاوت و گاه مغاير از مفاهیم اساسی
ارائه کنند .اين امر موجب بروز اختالفات بیشتر بین سرمايهگذاران و دولت میزبان و تشتت آرا
میشود.
برای ايجاد توازن میان منافع سرمايهگذار خارجی و دولت میزبان ،مؤثرترين راه آن است که
روابط قراردادی بین دولت میزبان و سرمايهگذار خارجی به نحوی تنظیم شود که ضمن حفظ
سرمايه سرمايهگذاران و ايجاد شرايط مناسب و امنیت برای سرمايهگذاری آنها ،دولت میزبان نیز
در تنظیم امور داخلی خود محدود نشود .اين روش موجب اطمینانخاطر هرچه بیشتر طرفین
میشود و از اختالفات سرمايهگذاری که روز به روز در تزايد است بهشدت میکاهد .از مرکز
بینالمللی حلوفصل اختالفات سرمايهگذاری بهعنوان نهاد تخصصی نیز انتظار میرود با تفسیر
منطقی از شروط مندرج در موافقتنامههای سرمايهگذاری و درنظرداشتن منافع هر دو طرف
سرمايه گذاری خارجی و همچنین تبیین و تدوين قواعد حقوقی کاربردی و پیشنهاد به بازيگران
عرصه سرمايهگذاری خارجی ،از حجم ،پیچیدگی و تشتت آرا در اين باره بکاهد .تا آن زمان،
راهحل مناسب ،تالش در جهت سازش آرا و جمع نظرات مفید و کارآمد خواهد بود.
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چکیده
حق بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتها به اشخاص خصوصي بر اساس ديدگاه حقوق طبيعي
و حقوق بشري در قالب برخورداري بشر از مواهب طبيعت ،واگذار شده است .درياهاي آزاد ،جو ،ماوراي
جو و قطب جنوب از مصاديق مناطق خارج از حاكميت دولتها به حساب ميآيد كه منابع ماهي ،معدني،
مدار ماهوارهاي ،انتفاع در زمينه حملونقل و جانداران خشكي را در خويش جاي داده و بهعنوان مصاديق
قابل بهرهبرداري توسط اشخاص خصوصي به حساب ميآيد .سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي،
عموماً از كانال دولتها و با حمايت و مسئوليت آنها ميگذرد و دولتها نظارت الزم را روي اشخاص
متبوع خويش دارند .بهعالوه ،نهادهاي بينالمللي معين ،وظيفه اعطاي مجوز جهت بهرهبرداري اشخاص
خصوصي و همچنين نظارت بر فعاليت اين اشخاص و دولتهاي متبوع را داشته و اشخاص خصوصي
مكلفاند نظامات بينالمللي و دولتي را در راستاي اين بهرهبرداري رعايت كنند.
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مقدمه
اموال خارج از حاكميت دولتها ،اموالي است كه خارج از قلمرو حاكميت كشورهاي مختلف در
سطح دنيا قرار دارد و به همين دليل ،كلّ كشورهاي دنيا نميتوانند در اين مناطق ،قانونگذاري
كنند .اين اموال كه از آن تحت عنوان مشاعات بينالمللي ياد ميشود ،از قبيل درياهاي آزاد،
قطب جنوب ،جو ،فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي بوده كه ويژگي عمده آن ،عدم امكان
استقرار حاكميت دولتي بر آن است .زماني كه محدودهاي از جهان ،خارج از مرزهاي تمامي
كشورها باشد ،هيچيک از كشورها حق اعمال حاكميت ،و پيرو آن ،اعمال قوانين داخلي را ندارند.
ازاينرو اين مناطق بايد تابع نظام مستقلي از نظامات مالكيت داخلي قرار گيرد.
ساختار ايجادشده در خصوص اموال خارج از حاكميت دولتها ،مباني استواري در حقوق بشر
و حق طبيعي دارد .يكي از اساسيترين مواردي كه حقوق طبيعي ،با قواعد كلي و مشتمل بر روح
طبيعت و گاه مباحث متافيزيكي ،همواره مورد توجه قرار داده است ،موضوع مالكيت و بخصوص
مالكيت خصوصي است .براي توجيه بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اين اموال ،بايد مباني
بهرهبرداري اشخاص خصوصي را با استفاده از قواعد حقوق طبيعي توجيه كرد و براي حمايت از
اين حق طبيعي ،بايد آن را ذيل حقوق بشر در قالب مفاهيمي چون ميراث مشترك بشريت جاي
داد؛ مفهومي كه در نهايت ،از مباني حقوق طبيعي و حقوق بشر نشأت ميگيرد.
حقوق طبيعي و حقوق بشر در توجيه بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اموال خارج از
حاكميت دولتها نقش دارند و در نهايت ،ذيل مفاهيمي چون ميراث مشترك بشريت و در همين
راستاي نگراني مشترك بشريت ،اشخاص خصوصي امكان بهرهبرداري مييابند .عالوه بر مفاهيم
مرتبط ،شناسايي مصاديق اموال خارج از حاكميت دولتها كه اشخاص خصوصي امكان
بهرهبرداري در آن مييابند حائز اهميت است.
اينكه چه مفاهيمي با اموال خارج از حاكميت دولتها مرتبط است و مصاديق اين اموال
چيست و سپس سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي از مصاديق مزبور به چه نحو است و
امكان و محدوديتهاي حاكم بر بهرهبرداري اشخاص خصوصي بخصوص در ارتباط با دولتهاي
متبوع آنها چيست از سؤاالت اصلي اين تحقيق به شمار ميرود.
فرضيهاي كه ميتوان در خصوص اين موضوع مطرح كرد آن است كه اشخاص خصوصي
امكان بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتها را دارند و اين بهرهبرداري در قالب
سازوكارهاي تدوينشده در نهادهاي بينالمللي انجام ميگيرد.
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 .7مفاهیم حاكم و مصادیق قابل بهرهبرداري از اموال خارج از حاكمیت دولتها
اموال موجود در مناطق خارج از حاكميت دولتها بر اساس مباني مشخصي ذيل مفاهيمي از قبيل
ميراث مشترك بشريت و در برخي موارد ،نگراني مشترك بشريت جاي گرفتهاند .از سوي ديگر ،اين
مفاهيم بر مصاديقي اعمال ميشود كه در مناطق خارج از حاكميت دولتها قابل بهرهبرداري است.
7ـ .7مبانی و مفاهیم مرتبط
اموال خارج از حاكميت دولتها اموالي است كه خارج از محدوده و صالحيت حاكميتي دولتها
قرار گرفته است .از اين حيث ،اين اموال ،نخستين مصاديق مفاهيمي چون «ميراث مشترك
بشريت» 9و «نگراني مشترك بشريت» 2قرار گرفت .در اين ميان ،منابع معدني بستر و زيربستر
درياهاي آزاد بهعنوان مفهوم بارز ميراث مشترك بشريت شناخته شد و مفاهيم مشابهي چون
قلمرو مشترك بشريت در مورد فضاي ماوراي جو و سطح اجرام سماوي به كار رفت .همچنين
نگراني مشترك بشريت در مورد مواردي كه بشر بهطور جدي نگران آن بود به كار رفت كه
نخستين و مهمترين آن ،اتمسفر زمين بود.
مباني مختلفي ،موضوع بهرهبرداري اشخاص خصوصي را توجيه ميكند كه ميتوان به
مواردي چون حق طبيعي و حقوق بشر اشاره كرد و از رهيافت اين دو مبنا ،مفاهيمي چون ميراث
مشترك بشريت ،پايهريزي و تقويت ميشوند .در كنار اين مفهوم ،مفاهيم مكمّلي چون نگراني
مشترك بشريت نيز قرار ميگيرد .استفاده از اين مفاهيم ،سازوكاري را در راستاي بهرهبرداري
منصفانه با در نظرگرفتن نفع كلّ بشريت ايجاد ميكند.
حق طبيعي ،مالكيت خصوصي افراد جامعه را روي اموال بالصاحب با استفاده از عنصر كار
تثبيت ميكند ،اما با توجه به مشتركبودن اموال خارج از حاكميت دولتها و ضرورت استفاده و
انتفاع كلّ بشريت از اين اموال ،سازوكار بهرهبرداري عادالنه و بهينه از اين اموال ايجاد شد كه
همان سازوكار ميراث مشترك بشريت است .حقوق بشر نيز در قالب حقوق همبستگي و جمعي
بهعنوان نسل سوم حقوق بشر ،ميراث مشترك بشريت را بهعنوان اولين و مهمترين جايگاه
حقوقي در جهت دفاع از وضعيت حقوقي بشر در نظر گرفته است.
با شكلگيري مفهوم ميراث مشترك بشريت ،اصولي در بهرهبرداري از اموال خارج از
حاكميت دولتها قوام مييابد كه به نحوي سازوكار كلّي بهرهبرداري از اين اموال را تعيين
ميكند .اين اصول شامل اصل عدم اختصاص ،بهرهبرداري صلحآميز ،مديريت مشترك و جمعي،
انتفاع نوع بشريت و بهرهبرداري با معيارهاي محيطزيستي از يک سو ،حق استفاده و بهرهبرداري
1. Common Heritage of Mankind
2. Common Concern of Mankind
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را به اشخاص خصوصي داده و از سوي ديگر ،منافع واالتري را حفظ ميكند .اين سازوكار،
دولتها را واسطههايي بهمنظور نظارت و مديريت عالي بهرهبرداري معرفي ميكند؛ هرچند
دولتها خود نيز به نيابت از ملتها امكان بهرهبرداري دارند.
مفهوم ميراث مشترك بشريت در تمامي موارد ،ماوراي صالحيت حاكميتي دولتها كاربرد
ندارد ،بلكه در برخي موارد ،از مفاهيمي چون «نگراني مشترك بشريت» نيز بهره گرفته شده
است .چنانكه براي مثال ،امكان گنجاندن اتمسفر در قالب ميراث مشترك بشريت ممكن نيست،
لذا تحت عناويني از قبيل «نگراني مشترك بشريت» به آن پرداخته شده است .تفاوت ج ّدي كه
مي توان در نگراني مشترك بشريت با مفهوم ميراث مشترك بشريت جستجو كرد و همين تفاوت
به اندازه زيادي منجر به خلق مفهوم نگراني مشترك بشريت شد ،نگرش به اين مفهوم ،رها از
اصل عدم تخصيص است كه جزء اولين اصول ميراث مشترك بشريت است.
مشخصاً اهميت يک موضوع ميتواند آن را به نگراني تبديل كند اما زماني ميتوان وصف
مشترك به اين نگراني داد كه فراتر از حدود مرزهاي يک يا دو كشور بخصوص بوده و بهواقع ،مربوط
به جامعه بينالمللي باشد .همين امر ،وصف مشتركبودن را در مسائل زيستمحيطي تقويت ميكند
چرا كه اين مسائل عموماً خارج از حوزه صالحيتي كشور خاصي اثرگذار است و زماني كه بروز
مينمايد ،بهطور كلي روي تمامي جهان تأثير ميگذارد .زماني ميتوان از نگراني مشترك صحبت كرد
كه آن امر مهم ،فراتر از حدود مرزهاي يک يا دو كشور بخصوص بوده و بهواقع ،مربوط به جامعه
بينالمللي باشد 9.در واقع ،نگراني مشترك بشريت ،يک مفهوم كلي است كه دربردارنده قواعد خاص و
ويژه نيست اما مبناي كلي براي اقدام جامعه بينالملل در خصوص موارد نگراني به حساب ميآيد.
7ـ .1مصادیق قابل بهرهبرداري
اموال خارج از حاكميت دولتها در مجموع به چهار حوزه كلي تقسيم ميشود كه ويژگي مشترك
آن ،قرارگرفتن در فضايي است كه هيچ كشوري امكان حاكميت بر آن را ندارد .اين چهار حوزه،
شامل درياهاي آزاد ،جو ،ماواري جو و قطب جنوب ميشود كه در هريک از اين حوزهها
مصاديقي از اموال قرار گرفته است كه در زير به آن پرداخته ميشود.
الف .دریاهاي آزادي
درياهاي آزاد ،عالوه بر پهنه آبي وسيعي كه حدود  19درصد سطح زمين را دربرميگيرد ،منابع
ديگري نيز در خود دارد كه شامل آبزيان درياهاي آزاد و منابع معدني بستر و زيربستر درياهاي آزاد
است .بهعالوه ،وجود كوههاي يخ و اشياء تاريخي در عمق آب نيز يكي ديگر از منابع موجود در
3. Shelton, Dinah, “Common Concern of Humanity”, Iustum Aequum Salutare, v. 2009/1, pp. 33–40.
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آبهاي آزاد است.
آزادي ماهيگيري در درياي آزاد ،يكي از اصول اساسي رژيم اقيانوسها به حساب ميآيد.
اين اصل حقوق بينالملل عرفي بهصورت مدوّن در كنوانسيون بينالمللي حقوق درياها گنجانده
شده است .موضوعات مربوط به منابع ماهي درياهاي آزاد ،صرفاً به تعارض منافع ماهيگيراني كه
در مسيرهايي دور از مرزهاي خود ماهيگيري ميكردند و به دولتهاي ساحلي محدود نميشود،
بلكه حفاظت از منابع ماهي و جلوگيري از اتمام و انقراض گونههاي موجود اين منابع را نيز
دربرميگيرد .اصل آزادي ماهيگيري در درياهاي آزاد با دو اصل ديگر تعديل ميشود .اصل «منع
سوءاستفاده از حق» ،يک اصل كنترلي و اصل «انصاف» ،يک اصل مسلّط و برتر در بهرهبرداري
از منابع است .اين موارد ،اصول مهمي است كه در حقوق بينالملل عرفي نبايد در اين مقوله از
آن غفلت كرد 4.كنوانسيون  9192به موضوع آزادي ماهيگيري در درياهاي آزاد بهعنوان يكي از
آزاديهاي موجود در اين درياها ميپردازد اما ساير موارد را به «كنوانسيون  9199ژنو راجع به
ماهيگيري و حفظ منابع جاندار درياي آزاد» موكول كرده است .كنوانسيون راجع به ماهيگيري
و حفظ منابع جاندار درياي آزاد ،بيشتر به حفاظت از منابع جاندار درياهاي آزاد توجه كرده است.
اموال ديگر مورد نظر در درياهاي آزاد ،منابع معدني بستر و زير بستر درياهاي آزاد است.
منابع بستر درياهاي آزاد ،شامل كلوخههايي است كه از مواد معدني مختلفي چون منگنز ،نيكل،
مس ،آهن و غيره تشكيل شده است .امروزه مهمترين ارزش تجاري اين منابع به ذخاير
هيدروكربني معطوف است كه بهعنوان منابع نفت و گاز شناخته ميشود9.
با توجه به اثرات مختلف بهرهبرداري از منابع بستر و زير بستر درياهاي آزاد و اقيانوسها ،كنوانسيون
حقوق درياهاي  9192مقرراتي درباره بهرهبرداري از اين منابع وضع كرده كه مهمترين آن ،ماده 991
است كه اين منابع را «ميراث مشترك بشريت» ميداند .بر همين اساس ،تمامي اصولي كه در خصوص
مفهوم ميراث مشترك بشريت بيان شد ،در مورد منابع معدني بستر درياهاي عميق در مواد مختلف
كنوانسيون حقوق درياهاي  9192شامل مواد  941 ،941 ،999 ،991و  999نيز بيان شده است.
«مقام بينالمللي اعماق درياها» 1طبق ماده  941كنوانسيون و بهمنظور مديريت ،نظارت و
تنظيم مقررات مربوط به منابع معدني بستر درياهاي آزاد تشكيل شده است .ماده  991كنوانسيون
حقوق درياها ،مقام را متشكّل از تمامي اعضاي كنوانسيون دانسته است .مقام از مجمع 1،شورا  9و
4. Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle, Catherine Redgwell, International Law and the Environment,
Oxford University Press, 2009, p. 125.
5. Post, Alexandra Merlé, Deep Sea Mining and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publisher, The
Hague, 1983, p. 9.
)6. International Deep Seabed Authority (IDSA
7. Assembly
8. Council

021



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان 7991

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كارگزار91

دبيرخانه 1بهعنوان اركان اصلي تشكيل شده است .در كنار اين اركان ،نهادي بهعنوان
نيز تأسيس خواهد شد .عالوه بر اين اركان اصلي ،مقام ميتواند اركان فرعي را كه ضروري
تشخيص ميدهد ،تأسيس كند (ماده  999كنوانسيون).
شناختهشدن منابع معدني بستر درياهاي آزاد بهعنوان ميراث مشترك بشريت در قسمت 99
كنوانسيون حقوق درياها به مذاق كشورهاي توسعهيافته خوش نيامد و اين كشورها در صدد ايجاد
ال نفع تجاري بهرهبرداري از منابع معدني را متوجه
تحول در اين قسمت برآمدند زيرا اصول مذكور ،عم ً
تمام بشريت ميدانست و اين امر ،كاركرد تجاري بهرهبرداري از منابع معدني مذكور را خنثي ميكرد.
لذا كشورهاي توسعهيافته در صدد اصالح مقررات مذكور برآمدند كه حاصل آن« ،موافقتنامه مربوط
به اجراي قسمت يازدهم كنوانسيون ملل متحد در خصوص حقوق درياها مصوب  »9192شد .در اين
موافقتنامه ،مباحثي از قبيل شيوه تصميمگيري مقام ،سقف توليد تعيينشده براي بهرهبرداران ،انتقال
فناوري ،دسترسي به منابع و اخذ تأييدية مقام ،موارد مربوط به كارگزار مقام ،تأمين مالي مقام،
مسئوليتهاي ناشي از قانونگذاري و تقسيم منافع كه كشورهاي صنعتي و بخصوص امريكا با آن
مشكل داشتند اصالح شد كه در نهايت ،اين امر منجر به گسترش تصويب كنوانسيون توسط
كشورهاي توسعهيافته شد و مقررات قسمت  99را بر اساس منافع كشورهاي توسعهيافته تغيير داد.

ب .فضاي محاذي زمین (اتمسفر)
نخستين استفاده از فضاي درون جو كه به ذهن متبادر ميشود ،استفاده جهت حملونقل هوايي
است كه با توجه به آنكه فضاي باالي قلمرو حاكميتي دولتها بهموجب ماده  9كنوانسيون
شيكاگو ،جزء حاكميت دولتها به حساب ميآيد ،عمالً اين بخش از فضاي جو در قلمرو حاكميت
دولتها قرار ميگيرد .بااينحال ،اين حاكميت مطلق بايد به ميزان عرفي و تا آن حدي باال رود
كه استفادههاي عرفي از هواپيما امكانپذير است99.
انتشار گازهاي گلخانهاي در اتمسفر ،در نتيجه فعاليتهاي انساني در سطح زمين ،روزبهروز از
كيفيت جو و فضاي محاذي زمين ميكاهد و منجر به استهالك اتمسفر ميشود .در انتشار
گازهاي گلخانهاي نميتوان بحثي از حاكميت مطرح كرد چرا كه انتشار اين گازها ،محدوده و
قلمرو حاكميت نميشناسد .انتشار گازهاي گلخانهاي ،اثرات مخربي روي اتمسفر كره زمين داشته
و به همين دليل ،سازوكارهايي براي محدوديت انتشار آن ،ضمن كنوانسيون چارچوب تغيير
9. Secretariat
10. Enterprises
 .77فروتن ،مصطفي؛ «حاكميت بر فضا و مرز بين هواي جو و خارج از جو» ،مجله كانون وكال ،شماره  ،911مهر و آبان و
آذر  ،9941ص .11
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آبوهوايي سازمان ملل در سال  9112و پروتكل الحاقي به آن با عنوان پيمان كيوتو در سال
 9111به تصويب رسيد و در سال  2119الزماالجرا شد .پروتكل كيوتو براي كاهش گازهاي
گلخانهاي ،تدابير حقوقي رو به تكاملي در سطح بينالمللي ارائه ميدهد .كنوانسيون ساختاري
 9112كه در آن بر وظيفه كشورها مبني بر تثبيت و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي تأكيد
ميكند ،در رويارويي با تغييرات آبوهوايي ،دو رويكرد ،شامل شناسايي مفهوم «نگراني مشترك
بشريت» و «اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت» دولتها را اساس كار و هدف خويش قرار داده
است 92.موضوع بعدي ،پروتكل كيوتو است كه همانند كنوانسيون ساختاري به دنبال تثبيت انتشار
و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي است .به همين منظور ،تجارت واحدهاي انتشار كربن ايجاد
شد كه اشخاص خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي براي گسترش فعاليتهاي صنعتي خود ،بايد
واحدهاي مذكور را خريداري كنند كه با مفهوم سنتي مالكيت سازگاري دارد 99.واحدهاي كاهش
انتشار گواهيشده ،از نتايج اقتصادي حاصل از اجراي پروژه سازوكار توسعه پاك هستند كه در
قالب اوراق قابل معاملهاي عرضه ميشوند و نشاندهنده حق مالكيت واحدهاي يادشده است94.
ماهيت واحدهاي انتشار ،نوعي مجوّز است كه صرفاً اجازه مقام صالحيتدار براي استفاده از
موضوع اجازه را كسب ميكند و ازآنجاكه مجوّز كاال به حساب نميآيد ،اين مجوزها صرفاً حق
آتي براي آلودهكردن است99.
ج .فضاي ماوراي جو
بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو ،حول محور دو نوع بهرهبرداري قرار ميگيرد .بهرهبرداري از
مدارهاي ماهوارهاي و بهرهبرداري از منابع و سطح سيارات ديگر و اجرام سماوي.
اساسنامه اتحاديه بينالمللي ارتباطات در نسخه  2111خود در ماده  4442معادل پاراگراف  911در
خصوص تخصيص مدارهاي ماهوارهاي مقرر ميدارد« :دولتهاي عضو بايد در نظر داشته باشند كه
هريک از مدارهاي مورد نظر آنها ،ازجمله مدار ثابت ماهوارهاي از منابع طبيعي محدود هستند كه بايد
به نحو منطقي ،مناسب و با درنظرگرفتن صرفه اقتصادي و مطابق با مقررات راديويي مورد استفاده
قرار گيرند ،بهگونهاي كه كشورها يا گروهي از كشورها بتوانند دسترسي منصفانه به اين مدارها داشته
 .71عبداللهي ،محسن؛ «تغييرات آبوهوايي :تأملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد» ،فصلنامه حقوق دانشكده
حقوقوعلومسياسي دانشگاه تهران ،دوره چهلم ،شماره  ،9بهار  ،9991ص .911
13. Sprankling John G., International Property Law, Oxford, USA, 2014, p. 176.
14. Chaudhary, Nupur, Kumar, Vivek, “Legal Implementation of CDM in India: Challenges and
Opportunities”, with inputs from N.Y.D. Babu and Preety Bhandari, The Energy and Resources Institute,
New Delhi, India, CDM Investment Newsletter, No. 1, Issue 7, 2005, p. 4.
15. Wiser, Glenn, “Frontiers in Trade: The Clean Development Mechanism and the General Agreement on
Trade in Services”, International Journal of Global Environmental Issues, vol. 2, Nos. 3/4, (2002), p. 295.
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باشند  .»...دسترسي به مدارهاي ماهوارهاي طبق قاعده «اولين واردشونده ،اولين استفادهكننده»
امكانپذير خواهد بود .بهعالوه ،قاعده عدم استفاده دائمي از منابع طبيعي محدود نيز به هنگام استفاده
از مدارها بايد مورد توجه قرار گيرد .درباره مدارهاي ماهوارهاي بايد گفت كه سيستم بينالمللي در
خصوص اختصاص مدارها و به همراه آن ،فركانسهاي راديويي ميتواند بهعنوان نمونه حق مالكيت
از قبيل حق اختصاص به حساب آيد .وظيفه اختصاص فركانسهاي راديويي به اتحاديه مخابرات
بينالمللي ( )ITUواگذار شده كه نهادي تخصصي است و از جانب سازمان ملل نمايندگي دارد تا
مقررات مربوط به ارتباطات راديويي را تنظيم كند .اين مسئوليت شامل اختصاص مدارها نيز ميشود.
در زمينه بهرهبرداري از سطح و منابع ديگر سيارات و اجرام سماوي ،مهمترين منبع حقوق
فضا معاهده  9111پيرامون «اصول حاكم بر فعاليتهاي دولتها در اكتشاف و استفاده از فضاي
ماوراي جو ،شامل ماه و ديگر سيارات» است .معاهده مذكور ،امكان انجام فعاليتهاي فضايي و
بهرهبرداري از فضا را به اتباع كشورها و اشخاص خصوصي نيز داده است به اين شرط كه
دولت ها نسبت به ارائه مجوز جهت فعاليت اتباعشان اقدام نموده و بر آن نظارت داشته باشند و
مسئوليت بينالمللي در خصوص فعاليت آنها را بپذيرند .ماده  9 ،2و  4معاهده فضاي ماوراي
جو ،بر اصولي همچون عدم استيالي حاكميت ملي روي اين منطقه ،آزادي دسترسي به فضاي
ماوراي جو ،آزادي انجام تحقيقات علمي و رعايت اهداف صلحآميز در انجام فعاليت دولتها تأكيد
دارد .بنابراين ،اصول مربوط به ميراث مشترك بشريت در ساختار معاهده ماوراي جو نيز كامالً
رعايت شده است ،هرچند اصطالح «قلمرو مشترك بشريت» را به كار گرفته است.
بهطور خاص در خصوص ماه ،بند  9ماده  99موافقتنامه ماه بهصراحت اعالم ميكند كه «ماه و
منابع طبيعي آن ،ميراث مشترك بشريت است» .ماده  9معاهده فضاي ماوراي جو ،يک محدوديت
براي استفاده از منابع طبيعي سيارات قرار داده و آن ،نفعبردن تمامي نوع بشر از اين بهرهبرداري است.
اما در عمل نميتوان اين تعادل را ايجاد نمود و تعجبآور نيست كه تا كنون هيچيک از كشورهاي
فعال در عرصه فضا ،عضو موافقتنامه ماه نشدهاند چرا كه مفهوم ميراث مشترك ،نهتنها مش ّوق
فعاليت براي اين كشورها نيست بلكه مانع محسوب ميشود 91.ميتوان بحث تقسيم منافع ميان
تمامي دولتها را بهجاي يک تقسيم مستقيم ،همان نفع كلي و غيرمستقيم دانست.
در زمينه تعارض اصول حاكم بر ميراث مشترك بشريت ،ازجمله اصل عدم تخصيص و بحث
تجاريسازي فضا بايد گفت سازوكاري كه حقوق مالكيت را به نفع نظام «ميراث مشترك بشريت»
كنار بگذارد ،مطلوب جامعه بينالمللي نخواهد بود و عمالً رويكرد توسعهمحور در اين مناطق را با
مشكل مواجه خواهد كرد .نظام حقوقي بايد بتواند ميان مفاهيم مشتركات عمومي و نظام حقوق
مالكيت محدود ،مصالحه برقرار كند .بر اين اساس ،دستيابي به مالكيت خصوصي نيازمند چارچوب
 .76ليال ،فرانسيس و پاول ب .الرسن؛ رسالهاي در حقوق فضا ،ترجمه :سيدمحمد حسيني؛ مجد ،9919 ،ص .219
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حقوقي متقن است .طبق معاهده فضاي ماوراي جو ،مشاركت نهادهاي خصوصي در فعاليتهاي
فضايي به شرط پذيرش مسئوليت اعمال آنها توسط دولتهاي متبوع ،مجاز شمرده شده است.
بنابراين ،برقراري ممنوعيت مطلق ادعاي مالكيت بر اين مناطق ميتواند به كاهش فعاليتهاي
بخش خصوصي در اين زمينه منجر شود 91.بهرهبرداري از فضا تابع دو رويكرد كلي است .رويكرد
نخست ،تنها به استفاده علمي از فضا جهت انجام پژوهش رضايت داده و آن را در راستاي نفع
همگان تفسير ميكند .رويكرد ديگر ،فضاي ماوراي جو را صحنه تالش بشر ميداند و معتقد است
بايد تقويت زيرساختهاي توسعه و بهرهبرداري تجاري از آن فراهم شود.
بهموجب مقررات معاهده فضا ،آزادي استفاده و بهرهبرداري از فضا مطلق نيست زيرا دولتها
بايد اطمينان يابند كه فعاليتهاي ملي آنها در انطباق كامل با مفاد معاهده انجام ميگيرد .به
عبارت ديگر ،محدوديتها و قيود مندرج در اين معاهده ،نسبت به فعاليتهاي بخش خصوصي
نيز ساري و جاري است .باوجود اين ،بهرهبرداري بيحدوحصر از فضا باعث ميشود تا برخي از
اصول بنيادين معاهده فضا از اهداف اصلي فاصله بگيرند كه در اين ميان ،اصل منع تخصيص،
بهويژه اصل ممنوعيت تخصيص اجرام آسماني نيازمند بازنگري است ،چرا كه ممنوعيتهاي
اعالمشده در عرصه عمل به فراموشي سپرده شده است و گاهي شركتهاي خصوصي به دنبال
فروش بخشي از يک جسم آسماني هستند و مدعي مالكيت بر اجرام مذكورند.
د .قطب جنوب
منابع قطب جنوب شامل منابع جاندار و بيجان است .موجودات زنده قطب جنوب به دو بخش
منابع آبزي و منابع موجود در خشكي تقسيم ميشود .موجودات خشكي بيشتر شامل فوكهاي
دريايي يا همان سيلها ميشوند كه ذيل «كنوانسيون راجع به حفاظت از سيلها» 99،مصوب
 9112جاي ميگيرند .دولتهاي امضاكننده معاهده ،نقش پررنگي در انجام اقدامات حفاظتي از
فوكهاي دريايي دارند و اين اقدامات حفاظتي ميتواند از طريق نظارت دولتها بر اشخاص
خصوصي و ميزان و نحوه شكار آنها فراهم آيد.
عمدهترين منابع غيرجاندار در منطقه قطب جنوبي ،منابع معدني و هيدروكربني در اين منطقه
است .اين منابع گرچه از اهميت بسياري برخوردار است ،به لحاظ بهرهبرداري ،محدوديتهاي
گستردهاي روي آن اعمال شده است .ماده  1پروتكل حفاظت زيستمحيطي قطب جنوب ،مصوب
 9119انجام هر گونه فعاليت مربوط به منابع معدني را در قطب جنوب ،ممنوع اعالم كرده است.
اين ممنوعيت شامل تحقيقات علمي در اين خصوص نميشود و امكان انجام تحقيقات علمي در
17. Tennen, L.I., “Commentary on Emerging System of Property Right in Outer Space”, United Nations/
Republic Korea Workshop on Space Law, 2004, p. 67.
)18. Convention for the Conservation of Antarctic Seals (CCAS
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خصوص منابع معدني و ميزان و نوع آن بالمانع است .با توجه به آنكه معاهده قاره قطب جنوب،
مصوب  9191و ساير كنوانسيونها و پروتكلهاي مرتبط ،عرض جغرافيايي  11درجه جنوبي را
مالكي براي محدوده قطب جنوب به حساب آورده ،اين محدوده ،بخشي از آبهاي اقيانوسي را نيز
در بر ميگيرد .ازآنجاكه مقررات معاهدات قطب جنوب ،تنها ميان كشورهاي عضو الزماالجرا بوده و
براي جامعه جهاني ضرورتي براي اجرا ندارد ،نميتوان مقررات معاهده قطب جنوب را به آبهاي
اطراف قطب تسرّي داد ،چرا كه اين آبها ذيل كنوانسيون حقوق درياها ،مصوب  9192جاي
ميگيرد و منابع معدني موجود در بستر دريا و آبزيان اين مناطق ،مشمول رژيم بخش 99
كنوانسيون حقوق درياها و ذيل مفهوم ميراث مشترك بشريت قرار دارد.
 .1سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاكمیت دولتها
پس از آنكه به انواع بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اموال خارج از حاكميت دولتها اشاره شد ،در
اينجا به سازوكارهايي كه براي اشخاص خصوصي در ارتباط با بهرهبرداري از اين اموال طراحي شده
اشاره ميشود .با توجه به آنكه دولتها بهرهبرداران سنتي اموال خارج از حاكميت دولتها بودهاند،
اشخاص خصوصي بهعنوان بهرهبرداران جديد ،كمتر مورد توجه بودهاند .بااينحال ،در حال حاضر با
وجود شركتهاي قدرتمند خصوصي كه سرمايههاي كالن در اختيار دارند ،امكان بهرهبرداري از اموال
خارج از حاكميت دولتها براي اشخاص خصوصي متصور است .درعينحال ،مواردي از بهرهبرداري
مانند صيد آبزيان درياهاي آزاد از زمان گذشته توسط اشخاص خصوصي انجام ميشده است.
مفهوم ميراث مشترك بشريت ،بهرهبرداري از اموال ذيل اين مفهوم ،مانند منابع موجود در
درياهاي آزاد ،سطح ماه و فضاي ماوراي جو را ممنوع نميكند بلكه آن را محدود و تابع نوع
بهرهبرداري خاص ميكند و درنظرگرفتن نفع بشريت را ،همراه با مديريت مشترك و رعايت صلح
و صرفه بينالمللي و رعايت مسائل زيستمحيطي الزم ميداند ،به نحوي كه نفع جامعه
بينالمللي و نسلهاي آينده رعايت شود.
قواعد و اصول حاكم بر ميراث مشترك بشريت در بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت
دولتها ،هم براي دولتها و هم نسبت به اشخاص خصوصيِ تابع آنها يكسان است ،اما
سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي در ميان اسناد بينالمللي تا اندازهاي متفاوت بوده و در
برخي موارد ،كامل و برخي ناقص است.
1ـ .7سازوكار بهرهبرداري در كنوانسیون حقوق دریاها
قسمت  99كنوانسيون حقوق درياها و ضميمه شماره  9و موافقتنامه اجرايي مربوط به قسمت
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 99كنوانسيون حقوق درياها ،شرايط و ضوابط بهرهبرداري از بستر درياهاي آزاد را تعيين كرده
است .مهمترين نهاد در اين قسمت ،مقام بينالمللي اعماق درياها ( )ISBAاست كه نقش
مديريتي ،نظارتي و اجرايي را نيز در اين موضوع بر عهده دارد.
مقام بينالمللي اعماق درياها خود و در قالب نهادي كه تحت نظر او فعاليت ميكند ،امكان
بهرهبرداري از منابع بستر دريا را داراست .همچنين دولتهاي عضو ،شركتهاي وابسته به
دولتهاي عضو و اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت دولتهاي عضو را دارند ،يا عمالً تحت
كنترل مؤثر اين دولتها هستند يا هر گروه ديگري كه شرايط و اصول حاكم بر كنوانسيون
حقوق درياها و ضمايم آن را رعايت كند ميتوانند از منابع بستر دريا بهرهبرداري كنند (ماده
 )2(999كنوانسيون حقوق درياها).
زماني اشخاص فوق ميتوانند بهرهبرداري كنند كه بر اساس سند مكتوب رسمي ،درخواست
بهرهبرداري از منابع مذكور را مطرح كنند .شورايي زير نظر مقام بينالمللي اعماق درياها اين درخواست
را بررسي ميكند و پس از آنكه شورا صالحيت فني و حقوقي آنها را تأييد كرد ،امكان فعاليت پيدا
ميكنند .پس از اين تأييد ،برنامه كاري شخص يا نهاد مورد نظر بايد بهصورت رسمي و مكتوب و در
قالب قرارداد به مقام تحويل شود .همچنين ممكن است اين قراردادها براي انجام پروژه بهصورت
مشاركتي ميان دولت عضو يا اشخاص تحت تابعيت وي با نهاد زير نظر مقام منعقد شود.
مقام كنترلكننده در اين موارد ،مقام بينالمللي اعماق درياهاست كه كنترل ميكند تمامي
فعاليتها در ناحيه ،بر اساس شرايط و مقررات كنوانسيون حقوق درياها ،ضمايم و برنامه كاري
كلّي و ساير مقرراتي باشد كه توسط خود مقام در اين زمينه تنظيم شده و در راستاي حفظ
محيطزيست دريايي و بهرهبرداري مطلوب وضع شده است .دولتهاي عضو نيز در اين خصوص
با اقداماتي كه در ماده  991كنوانسيون حقوق درياها مقرر شده ،از طريق كنترلهاي الزم روي
اتباع خود به مقام كمک ميكنند.
در راستاي انجام مسئوليتها و وظايف مقام ،اين نهاد ،اختياراتي نيز دارد كه در هر زمان
ميتواند هر اقدامي كه الزم بداند در راستاي همسوكردن فعاليتها با شرايط و مقررات مندرج در
اسناد مربوطه انجام دهد و شرايط و الزاماتي را در قراردادهاي منعقده با اشخاص طرف قرارداد
بگنجاند .بهعالوه ،از حق نظارت بر اقدامات و تأسيسات ايجادشده در ناحيه از سوي اشخاص
طرف قرارداد برخوردار است91.
بر اين اساس ،اشخاص خصوصي امكان بهرهبرداري از منابع بستر آبهاي آزاد را دارند به
شرط آنكه تحت حمايت دولتهاي خود ،درخواست و با مقام براي بهرهبرداري ،قرارداد منعقد
كنند .مقام ،قابليت و توانايي فني و مالي اشخاص خصوصي و دولتهاي حامي آنها را كه دولت
19. UNCLOS, 1982, Art. 153.
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متبوع شخص خصوصي يا دولتي است كه كنترل مؤثر روي شخص دارد ،كنترل ميكند و پس از
تأييد اين توانايي ،اجازه بهرهبرداري از منابع بستر درياهاي آزاد را به آنها ميدهد.
مطابق ماده ( 991)9كنوانسيون حقوق درياها ،دولتهاي عضو را مسئول اقدامات اشخاص
حقوقي ذيل حاكميت آنها ميداند .در واقع ،دولتهاي عضو ،مسئول تبعيت اشخاص خصوصي
يا دولتي و كنترل مؤثر اين تبعيت از قوانين و مقررات موضوعه در خصوص بهرهبرداري از اعماق
درياهاي آزاد هستند .در مورد سازمانهاي بينالمللي نيز همان سازمان بينالمللي مسئول هدايت
و كنترل سازمان بهرهبردار خواهد بود.
در اول فوريه  2199شعبه حلوفصل اختالفات مربوط به بستر درياهاي آزاد ،وابسته به ديوان
بينالمللي حقوق درياها ،نخستين نظر مشورتي خويش را در خصوص «مسئوليت و تعهدات
دولت هايي كه از اشخاص و نهادهاي خصوصي در ارتباط با فعاليت در بستر درياهاي آزاد حمايت
ميكنند» 21صادر كرد .ارائه اين نظر مشورتي از اين جهت اهميت دارد كه تعهدات و مسئوليت
بالقوة دولتهاي حامي را در شرايطي كه فعاالن خصوصي تحت حمايت آنها باعث ايجاد
خساراتي در ناحيه بستر دريا يا به تبع در محيط دريا ميشوند ،روشن ميكند.
محتملترين نتيجهاي كه ممكن است از بهرهبرداري مواد معدني در بستر درياهاي آزاد روي
دهد ،آلودهكردن محيط درياهاي آزاد توسط اشخاص خصوصي بهرهبردار است .بنابراين ،ارائه اين
نظريه در بهترين زمان انجام شد چرا كه ريسک عبور از مقررات و عدم استفاده از ابزار و تجهيزات
و روشهاي صنعتي با كيفيت را براي بهرهبرداران باال ميبرد .نظريه مشورتي شعبه حلوفصل
اختالفات ،انجام فعاليتهاي معدني را بهشدت محدود كرده است و از اين راه ،سعي كرده ريسک
مواجهه با آلودگي دريايي را پايين بيارود .نخستين دليل اين سختگيري از ديد شعبه حلوفصل
اختالفات ،شناسايي اين مناطق بهعنوان ميراث مشترك بشريت و لزوم حفاظت از آنهاست29.
در ششم مه  2191مقام تصميم گرفت نظريه مشورتي را در خصوص سه سؤال مشخص زير
از شعبه حلوفصل اختالفات بخواهد:
مسئوليت حقوقي و تعهدات دولتهاي عضو كنوانسيون حقوق درياها در ارتباط با حمايت از
فعاليت در ناحيه بستر درياهاي آزاد ،مطابق كنوانسيون حقوق درياها (قسمت  )99و موافقتنامه
 9114مربوط به اجراي قسمت  99كنوانسيون حقوق درياها چيست؟
حدود مسئوليت دولت عضو براي هر تقصير نهاد مورد حمايت وي در عدول از شرايط
كنوانسيون درياها بخصوص قسمت  99اين كنوانسيون و موافقتنامه اجرايي  ،9114ذيل ماده
20. Responsibilities and Obligations of State Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities
in the Area (Advisory Opinion) (International Tribunal for the Law of the Sea, Seabed Disputes Chamber,
Case No 17, 1 February 2011).
21. Poisel, Tim, “Deep Seabed Mining: Implications of Seabed Disputes Chamber’s Advisory Opinion”,
Australian International Law Journal, vol. 19, 2012, pp. 213-233.
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 999پاراگراف دوم بخش (ب) از كنوانسيون حقوق درياها چيست؟
اقدامات الزم و ضروري دولت حامي كه بايد در راستاي مسئوليتاش ذيل كنوانسيون حقوق
درياها و بخصوص ماده  991و ضميمه سوم كنوانسيون و موافقتنامه  9114اتخاذ كند
چيست؟22
در پاسخ به سؤال اول پيرامون مسئوليت و تعهدات دولتهاي حامي ،شعبه حلوفصل اختالفات
روشن كرد كه وسعت عبارت «فعاليتهاي در ناحيه» به تمامي فعاليتهاي وابسته به استخراج و
بهرهبرداري از بستر دريا سرايت نميكند .شعبه ،براي رسيدن به اين نتيجه ،تفسير واژه «فعاليتها»
را محدود به فعاليتهايي كرد كه مشمول ماده  949كنوانسيون حقوق درياهاست يعني فعاليتهايي
از قبيل «حفاري ،خاكبرداري زير آب ،كاوش ،جمعآوري زبالهها ،ساخت و بهرهبرداري و نگهداري
از تأسيسات ،خطوط لوله و ديگري تجهيزاتي كه به اين قبيل فعاليتها مربوط ميشود».
با درنظرگرفتن فعاليتها در ناحيه بستر درياهاي آزاد ،شعبه حلوفصل اختالفات توصيه كرد
كه مسئوليت و تعهدات ابتدايي دولتهاي حامي ،نخست شامل كسب اطمينان از اينكه
فعاليتهايي كه اشخاص خصوصي تابع دولت حامي ،متعهد به انجام آن شدهاند ،مطابق با قسمت
 99كنوانسيون حقوق درياها انجام پذيرد و دوم ،همكاري با مقام بينالمللي اعماق درياها در
راستاي ايجاد اطمينان بهمنظور رعايت مفاد ماده  991كنوانسيون حقوق درياها با موضوع
مسئوليت ايجاد اطمينان نسبت به تمكين از مقررات و مسئوليت براي جبران خسارت بوده و اين
دولتها در نظام حقوقي داخلي خويش بايد اين اطمينان را ايجاد كنند كه شخص خصوصي مورد
حمايت آنها فعاليتهايش را در ناحيه ،مطابق با شروط قرارداد با مقام بينالمللي اعماق درياها و
تعهداتش در كنوانسيون حقوق درياها انجام ميدهد.
در پاسخ به سؤال دوم ،مطابق ماده ( ،991)2دولت ،مسئول جبران خسارات ناشي از نقض
تعهداتش ضمن قسمت  99كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود .در هر حال ،چنانچه خسارتي بر
اثر نقض تعهد يک شخص حمايتشده ايجاد شده باشد ،ممكن است دولت حامي با اين استدالل
كه «تمامي اقدامات مناسب و الزم» را در راستاي اطمينانبخشي پيرامون همراستابودن اقدامات
شخص مورد حمايت با مقررات قسمت  99اتخاذ كرده است ،از مسئوليت بگريزد.
در نخستين گام ،شعبه ،برداشت خويش از مسئوليت را در ماده ( 991)2اينگونه بيان ميكند كه
اين مسئوليت در نتيجة كوتاهي دولت حامي در عدم رعايت تعهداتش از قبيل «تعهدات اوليه» و
«تعهدات مستقيم» حاصل ميشود .در نتيجه اگر دولت حامي نسبت به انجام تعهدات مستقيم و
تعهدات اوليه خويش كه همان انجام اقدامات مناسب و الزم در راستاي رعايت مقررات توسط اتباع
22. ISBA, Decision of the Council of the International Seabed Authority Requesting an Advisory
)Opinion Pursuant to Article 191 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ISBA/16/C/13
(6 May 2010) <http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/16Sess/Council/ISBA-16C-13.pdf>.
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خصوصي هست اقدام كند ،در قبال نقض عهد شخص مورد حمايت ،مسئوليتي نخواهد داشت.
عليرغم وجود موارد مخالف ،شعبه نتيجه ميگيرد كه مسئوليت معقول يک دولت حامي ،آن قدر
شديد و سخت نيست كه حتي در شرايطي كه تقصيري نداشته باشد نيز مسئول شناخته شود.
در پاسخ سؤال سوم ،شعبه حلوفصل اختالفات مالحظه كرد كه عبارت «اقدامات الزم و
مقتضي» ،دولتهاي حامي را الزام ميكند تا قوانين و مقرراتي به تصويب برسانند و اقدامات
اداري را براي تضمين پايبندي شخص مورد حمايت به تعهداتش بهكار گيرند.
پيرامون منابع زنده درياهاي آزاد كه خارج از محدوده حاكميت ملي كشورها قرار دارد،
دولتهاي عضو كنوانسيون حقوق درياها بر اساس ماده  991اين كنوانسيون ،مكلف به انجام
اقداماتي در خصوص حفظ منابع زنده درياهاي آزاد شدهاند .اين منابع زنده ،منابع ماهي و ديگر
آبزيان را دربر ميگيرد .نكته اين بحث آن است كه صيد ماهي از ديرباز ،بهرهبرداري خصوصي از
منابع درياهاي آزاد تلقي ميشده و نخستين بهرهبرداري بشر از اين درياها ،صيد ماهي و ساير
آبزيان بوده است .بنابراين بحث از امكان بهرهبرداري اشخاص خصوصي از منابع زنده درياهاي
آزاد ،امري باطل است چرا كه اين موضوع بر اساس حقوق بينالملل عرفي ،امر مسلم است و در
حال حاضر ،تابع مقرراتي در خصوص حفاظت از شيالت و آبزيان درياهاي آزاد است كه اطمينان
از رعايت اين مقررات نيز بر عهده دولتهاي عضو نسبت به اتباع خويش است.
1ـ .1سازوكار بهرهبرداري در فضاي ماوراي جو
فضاي ماوراي جو به لحاظ ساختاري ،بسيار شبيه درياهاي آزاد و اقيانوسهاست بهطوريكه اين
منطقه نيز قابليت دسترسي براي تمامي كشورها و افراد را داشته و هيچ شخص يا كشوري
نميتواند ادعاي مالكيت يا حاكميت بر آن داشته باشد و ديگران را از دسترسي و بهرهبرداري از
فضاي ماوراي جو منع كند.
مهمترين منبع در خصوص بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو ،معاهده  9111با عنوان «اصول
حاكم بر فعاليتهاي دولتها در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو ،شامل ماه و ديگر
سيارات» است كه بهصورت مختصر« ،معاهده فضاي ماوراي جو» ( 29)OSTناميده ميشود.
معاهده فضاي ماوراي جو در ماده  1موضوع بهرهبرداري اشخاص مختلف از اين فضا و اجرام
سماوي شامل ماه و ديگر اجرام سماوي را مطرح ميكند .از روح اين ماده برميآيد كه
تدوينكنندگان اين معاهده ،قصد محدودنمودن بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اين فضا را
نداشته و حتي به نهادهاي بينالمللي نيز اجازه ورود به فضاي ماوراي جو و بهرهبرداري از آن را
دادهاند .بااينحال در اينجا نيز همانند درياهاي آزاد ،ماده  1معاهده فضاي مارواي جو ،دولتها را
23. Outer Space Treaty
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مسئول اقدامات اشخاص خصوصي تحت تابعيت آنها ميداند و مقرر ميدارد« :دولتهاي عضو
معاهده بايد مسئوليت بينالمللي اتباع خويش ،ناشي از فعاليتهاي آنان در فضاي ماوراي جو،
شامل ماه و ديگر اجرام سماوي را براي آنكه اين اطمينان حاصل شود كه فعاليتهاي اتباع
كشورها مطابق با شرايط معاهده حاضر انجام ميشود بر عهده گيرند ،چه اين فعاليتها توسط
سازمانهاي دولتي و چه توسط نهادهاي غيردولتي انجام پذيرد .فعاليتهاي نهادهاي غيردولتي و
خصوصي در فضاي ماوراي جو ،شامل ماه و ديگر اجرام سماوي ،نيازمند صدور مجوز و انجام
نظارت مستمر توسط دولت صالح عضو اين معاهده است.»...
زماني كه از حقوق فضا بهعنوان قلمرو خصوصي بحث به ميان ميآيد ،بايد در نظر داشت كه از
منظر تاريخي ،حقوق فضا در برههاي شكل گرفت كه فقط دولتها بازيگران اصلي صحنه بودند و
فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي را بهعنوان «مشتركات عمومي بينالمللي» به رسميت ميشناختند.
ازاينرو كليه اصول و قواعد حقوقي با محوريت دولتها تنظيم شد .اما با پايان جنگ سرد و تعديل
ديدگاه استفاده نظامي از فضا ،مشاركت بازيگران بخش خصوصي در اين عرصه ،روزبهروز بيشتر شد و
فعاليتهاي فضايي دولتها در اين مناطق ،جاي خود را به آژانسهاي فضايي ،نهادهاي غيردولتي و
سرمايهگذاران خصوصي داد ،بهطوريكه در حال حاضر ،اكثر اين فعاليتها جنبه تجاري و خصوصي
به خود گرفتهاند .از اين روند تحت عنوان «خصوصيسازي فضا» ياد ميشود.
خصوصيسازي فضا ميتواند از يک طرف به تأمين هزينهها و ارتقاي بهرهوري ،مديريت و
كنترل بهتر بر فعاليتهاي فضايي كمک كند و از طرف ديگر ،دولتها را از درگيرشدن در مسائل
اجرايي برهاند .اين فرآيند مي تواند زمينه را براي تحول نظام حقوق فضا ايجاد كند .اينها داليلي
است كه بخش خصوصي را براي مشاركت در فضا ترغيب ميكند24.
درج عبارت «تسهيم منافع فضا در جهت منافع همگان» يا «اشتراك در منافع» در معاهدات
فضايي به اين معناست كه كليه فعاليتهاي فضايي بايد در راستاي باالبردن استانداردهاي زندگي
مردم و ارتقاي شاخصهاي اقتصاد ملي باشد و اين گزاره نميتواند با «فعاليتهاي فضايي
خصوصي» قابل جمع باشد زيرا سهيمشدن همه كشورها در منافع حاصل از فضا موجب عدم
تمايل سرمايه گذاران بخش خصوصي براي ورود به عرصه فضا ميشود29.
به اين ترتيب ،همكاري آژانسها و سازمانهاي فضايي يا ساير نهادها و دولتهاي
متبوعشان ،عالوه بر اينكه موجبات تحكيم قواعد نظام حقوق فضا را فراهم ميآورد ،سود
بيشتري را نصيب آنها خواهد كرد .در حال حاضر ،چندين نهاد بينالمللي غيردولتي نظير
24. Galloway, J. F., “Privatizing an International Cooperative? The Case of INTELSAT”, Proceedings of
the 30th Colloquium on the Law of Outer Space, 1996, p. 145.
25. Qizhi, H., “Legal Aspects of Commercialization of Space Activities”, Proceedings of the 30th
Colloquium on the Law of Outer Space. 1990, pp. 58-59.
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اينتلست ،اينمارست و يوتلست با همكاري شركتهاي خصوصي بهطور مستقيم به فعاليتهاي
فضايي ميپردازند .اين سازمانها حضور ساير شركتهاي خصوصي را نيز در كنار خود
پذيرفتهاند .با ظهور شركتهاي خصوصي ،برخي از سازمانها و نهادهاي دولتي به سمت
خصوصيسازي گرايش پيدا كردهاند .براي مثال ،در سالهاي اخير ،اينمارست به شركت
خصوصي تبديل شد .همچنين يوتلست نيز در قالب نهاد خصوصي به ارائه خدمات ميپردازد21.
مباحث سنتي در خصوص مالكيت خصوصي بر اين نظريه استوار است كه حق مالكيت ،تنها
ميتواند از جانب دولت حاكم صادر شود .بر اساس اين رويكرد ،معاهده فضاي ماوراي جو در ماده 2
خود ،حاكميت بر ماه و ديگر اجرام آسماني را ممنوع كرده و هيچ دولتي اين امكان را ندارد تا حق
مالكيت بر بخشهايي از آن را براي خود ايجاد كند .بااينحال ،مالكيت خصوصي اجرام سماوي
اصوالً با تكيه بر ماده  2معاهده فضاي ماوراي جو و بند ( 99)9توافقنامه مجاز است .با توجه به
آنكه توافقنامه ماه ،صريحاً مالكيت خصوصي را ممنوع ميكند ،درحاليكه در معاهده فضاي ماوراي
جو اينگونه نيست ،ميتوان نتيجه گرفت كه معاهده فضاي ماوراي جو بهصورت ضمني مالكيت
خصوصي را پذيرفته است .به نظر ميرسد فعاالن خصوصي ميتوانند بر اساس حق طبيعي كه
مستقل از هر دولتي است ،با استفاده از قاعده حق اولويتِ اولين تصرفكننده ،مالک شوند .بر اساس
اين رويكرد ،اولين كسي كه كنترل بخشي از سطح ماه را به دست آورد ،حق مالكيت آن قسمت را
نيز به دست آورده است .اين مسئله را بايد پذيرفت كه مالكيت و حاكميت ملي ،ضرورتاً جداييناپذير
نيست .تقريباً هميشه حقوق مالكيتي كه شخص خصوصي حاصل ميكند ،از حقوق داخلي دولتي
خاص نشأت ميگيرد .در موارد محدود ،ممكن است حق مالكيت بر اساس حقوق بينالملل ايجاد
شود ،بهطوريكه كنوانسيون ملل متحد در حقوق دريا ،مواد معدني استحصالشده را به فعاالن
خصوصي واگذار ميكند .اما نميتوان بهراحتي اين نظر را پذيرفت زيرا هيچ معاهده ،سنت ،اصول
ك ّلي يا ديگر منابع حقوق بينالمللي وجود ندارد كه حقوق طبيعي را بهعنوان مبنا براي ايجاد حق
مالكيت در اجرام سماوي شناخته باشد .از اين ديدگاه ميتوان مبناقرارگرفتن حقوق طبيعي براي
ايجاد حق مالكيت را بحث حقوقي تلقي نكرد ،بلكه مبناي اين نظريه را تنها در حد نظريه فلسفي به
شمار آورد .اصول حاكم بر فعاليتهاي دولتها در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو ،شامل
ماه و ديگر سيارات ( ،)OSTحق مالكيت خصوصي را در اجرام آسماني ممنوع كرده است .مبناي
اين ممنوعيت ،ماده  9و  2اين سند است .ماده  ،9اكتشاف و بهرهبرداري از كليه مناطق ماوراي جو
را متعلق به تمامي دولتها ميداند و آن را بخشي از سرزمين نوع بشر به حساب ميآورد .در ماده 2
نيز همين روش در پيش گرفته شده و امكان اكتشاف و بهرهبرداري از سيارات را متعلق به تمامي
دولتها دانسته است .هنگام نوشتن سند فوقالذكر از يکسو رقابتهاي نظامي دو كشور اياالت
 .16حسيني ،سيدمحمدرضا؛ نظام حقوقي فضاي ماوراء جو ،ميزان ،9919 ،ص .929
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متحده و شوروي سابق ،مانع از طرح ادعاي مالكيت خصوصي سيارات و ماه شد و از طرف ديگر ،به
دليل ديد ايدئولوژيكي شوروي به مسئله مالكيت خصوصي و عدم پذيرش آن از ديد كمونيستي،
مالكيت خصوصي اجرام آسماني اساساً در معاهده فضاي ماوراي جو ،جايگاهي نداشت .بخش
ديگري از معاهده فضاي ماوراي جو كه اين تفسير را تأييد ميكند ،ماده  1اين سند است .اين ماده
مقرر ميدارد كه دولتها مسئول هستند تا اطمينان دهند فعاليت اتباعشان در فضا ،شامل
فعاليتهاي نهادهاي غيردولتي ،مطابق شرايط معاهده انجام ميپذيرد .بنابراين دولت مكلف است
اطمينان دهد كه فعاليت اتباعش ،منجر به ادعا در خصوص مالكيت و عدول از «اصل عدم
تخصيص» مالكيت نميشود .اصل عدم تخصيص ،اتباع دولتها را از تخصيص مالكيت به هر
وسيلهاي از قبيل ادعاي حاكميت ،استفاده از ابزار تصرف يا به هر وسيله ديگر منع ميكند .قيد «به
هر وسيله ديگر» به اندازه كافي گسترده است تا هرگونه تالش غيرمستقيم براي اختصاص قلمرو از
طريق ادعاي وجود حق مالكيت خصوصي را نيز شامل شود.
ممنوعيت حق مالكيت در معاهده فضاي ماوراي جو به معني ممنوعكردن وجهههاي رقيقتر
از حق مالكيت نيست .عليرغم محدوديت حاكميت رسمي بر اجرام فضايي ،دولت ميتواند
كنترل عملي روي بخشي از سياره داشته باشد و به نحو متناظري ،حقوق مالكيت مشتقي شبيه
حق انتفاع يا اجاره در خصوص آن منطقه ايجاد كند.
ماده  9معاهده فضاي ماوراي جو مقرر ميدارد كه دولتها حق اكتشاف و استفاده از سياره را
دارند .در اين ساختار ،واژه «استفاده» ،دربرگيرنده امكان بهكارگيري سياره بهعنوان ابزار رسيدن به
اهداف خاص بهمنظور انجام اقدامات و تالشهايي فراتر از صرف اكتشاف است .اما معاهده مذكور،
مؤلفههاي دقيقي از چگونگي استفادههاي فراتر از حد اكتشاف مطرح نميكند مگر در شرايط خاص.
براي مثال ،ماده  1اين معاهده ،استفاده را تنها در راستاي اهداف صلحآميز مطرح ميكند .ماده 92
معاهده فضاي ماوراي جو توضيح ميدهد كه دولت ممكن است بهطور فيزيكي بخشهايي از سياره
را تصرف كند .اين ماده مقرر ميدارد« :تمامي ايستگاهها ،تأسيسات ،تجهيزات و وسايل حملونقل
فضايي روي ماه و ديگر كرات بايد براي نمايندگان ديگر دولتهاي عضو معاهده بهصورت متقابل
قابل دسترسي باشد» .اين مسئله مهمي است كه معاهده  9191قطب جنوب كه معاهده فضاي
ماوراي جو بر مبناي آن تهيه و امضا شده است ،به دولتها اجازه ميدهد تا در قطب جنوب،
ايستگاههايي تأسيس كرده و از آن منطقه بهرهبرداري كنند اما نميتوانند مدعي حاكميت بر
قلمروي خاص شوند .بسياري از اين دولتها هنوز در اين منطقه بدون هيچ ادعايي كه اصل عدم
تخصيص را نقض كند حضور دارند .ماده  92معاهده فضاي ماوراي جو ،احداث ايستگاههاي
نيمهدائمي را مجاز دانسته است .داللت اين ماده بر آن است كه دولت حق دارد ديگران را از ورود
به ايستگاه خويش و ساير تجهيزات خود منع كند ،مشروط بر آنكه دسترسي به ايستگاه با اطالع
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قبلي دولت صاحب ايستگاه نباشد و ديگر آنكه دولت صاحب ايستگاه بخواهد مقابله به مثل كند.
اين بند در مغايرت با بند  9اين معاهده قرار دارد كه امكان دسترسي را براي تمامي دولتها به
تمامي نواحي سيارات و كرات ،آزاد گذاشته است .بااينحال ،در اين مورد خاص ،زماني كه منطقهاي
در تصرف دولت ديگر قرار دارد ،امكان دسترسي بيقيدوبند به آن منطقه وجود نخواهد داشت و
چنانچه عمل متقابل دولت متقاضي دسترسي ،در ايجاد امكان دسترسي براي منطقه خويش وجود
نداشته باشد ،دولت متقاضي نيز نخواهد توانست از ايستگاهها و تجهيزات ديگران استفاده كند .در
خصوص مدارهاي ماهوارهاي نيز اصل «عدم تخصيص» همچنان پابرجاست و همان اصولي كه در
خصوص فضاي ماوراي جو حاكم است بر مدارهاي ماهوارهاي نيز حاكم خواهد بود .در همين راستا
اساسنامه اتحاديه بينالمللي ارتباطات در نسخه  2111خود در ماده  4442معادل پاراگراف  911در
خصوص تخصيص مدارهاي ماهوارهاي مقرر ميدارد« :دولتهاي عضو بايد در نظر داشته باشند كه
هريک از مدارهاي مورد نظر آنها ،ازجمله مدار ثابت ماهوارهاي از منابع طبيعي محدود هستند كه
بايد به نحو منطقي ،مناسب و با درنظرگرفتن صرفه اقتصادي و مطابق با مقررات راديويي مورد
استفاده قرار گيرند ،بهگونهاي كه كشورها يا گروهي از كشورها بتوانند دسترسي منصفانه به اين مدارها
داشته باشند .»...درباره مدارهاي ماهوارهاي بايد گفت كه سيستم بينالمللي در خصوص اختصاص
مدارها و به همراه آن ،فركانسهاي راديويي ميتواند نمونهاي از حق اختصاص به حساب آيد.
اختصاص و انتقال مدار و فركانس راديويي ،تحت نظارت اتحاديه مخابرات بينالمللي است .با
توجه به آنكه تمامي دولتها بايد دسترسي عادالنه به اين منابع محدود داشته باشند ،اتحاديه مخابرات
بينالمللي اين موضع را اعالم كرده كه انتقال فركانس ،دائمي و هميشگي نخواهد بود .اين انتقال
براي دوره زماني محدود در نظر گرفته ميشود يعني تا زماني كه تشخيص داده شود دوره زماني كافي
براي مالكان بهمنظور مستهلکكردن سرمايههايي كه براي ارسال و بهرهبرداري از ماهواره اختصاص
داده شده ،واگذار شده است .از ديدگاه عملي ،نظام اتحاديه مخابرات بينالمللي ،مستقيماً حق
بهرهبرداري ايجاد ميكند و آن را به اتباع دولتهاي عضو اختصاص ميدهد .يک شركت ،حقي از
يک آژانس بين المللي در اختيار دارد كه به او حق استفاده از يک مدار و فركانس براي يک دوره قابل
تمديد اعطا ميكند و به اين طريق ،ديگران را از استفاده از آن مدار و فركانس منع ميكند .بهعالوه
اين حقوق ،آزادانه تا حدودي كه مقررات داخلي اجازه دادهاند قابل انتقال خواهد بود .معموالً ماهوارهها
به همراه مدارها و فركانسهاي اختصاصدادهشده به آنها خريدوفروش ميشود21.
1ـ .9سازوكار بهرهبردراي در جو
بهرهبرداري اشخاص خصوصي از هواي اطراف زمين يا همان اتمسفر در دو حالت شامل عبورومرور
27. Sprankling, op. cit., p. 193.
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و حملونقل هوايي و استفاده از آن بهعنوان محيطي جهت انتشار گازهاي گلخانهاي متصور است.
در خصوص حملونقل هوايي« ،پيمان بينالمللي هواپيمايي كشوري» 29،مشهور به معاهده
شيكاگو در  1دسامبر سال  9144در شيكاگو امريكا منعقد شد .اين معاهده ،مهمترين معاهده
مربوط به هوانوردي و حقوق هوايي است .بر اساس پيمان شيكاگو ،كشورهاي متعاهد قبول دارند
كه هر كشور ،نسبت به فضاي مافوق قلمرو خود ،حق حاكميت تام و مطلق دارد .بنابراين بر
اساس اين ديدگاه ،فضاي محاذي اطراف زمين كه باالي قلمرو كشورها قرار دارد ،تحت حاكميت
آن كشورها قرار داشته و خارج از حاكميت آنها نيست ،اما به لحاظ ساختاري ،وضعيتي شبيه
فضاهاي خارج از حاكميت دولتها ايجاد شده است .بااينحال ،زماني اشخاص خصوصي امكان
عبور و بهره برداري از تمامي فضاي جوي كره زمين طبق معاهده مذكور را خواهند داشت كه
دولتهاي متبوع شركتهايي كه پروازهاي منظم دارند ،جهت استفاده از فضاي مافوق ديگر
دولتها ،موافقتنامههايي امضا كنند.
بخشي از هواي محاذي زمين ،روي مناطقي است كه به لحاظ حاكميتي تحت حاكميت هيچ
كشوري نيست .اين موارد ،عمدتاً درياهاي آزاد هستند .ماده  91كنوانسيون  9192حقوق درياها
در خصوص مواردي كه امكان استفاده توسط تمامي افراد را داراست ،در بند (ب) خود ،به آزادي
پرواز بر فراز درياهاي آزاد اشاره ميكند .بنابراين امكان استفاده از جوّ تمامي زمين براي پرواز
هواپيماهاي كشوري غير از سرويسهاي منظم وجود دارد كه عمده اين هواپيماها متعلق به
شركتهاي خصوصي و با مالكين خصوصي هستند.
انتشار گازهاي گلخانهاي در اثر فعاليتهاي صنعتي و غيرصنعتي منجر به تخريب اتمسفر
زمين و بهنوعي ،منجر به سوءاستفاده از اين منبع شده است .بهموجب پروتكل كيوتو كه به
كنوانسيون تغييرات آبوهوايي ريو ضميمه شده ،اين نوع بهرهبرداري به دليل مضربودن انتشار
اين گازها در جو ،محدود شده است .هدف اساسي از پروتكل كيوتو ،تعيين شرايطي است كه
كشورها ،انتشار گازهاي گلخانهاي خود را محدود نموده يا كاهش دهند .با اتخاذ اين هدف،
كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي تبديل به ارزش اقتصادي ميشود .براي آنكه به كشورهايي كه
اهداف اين پروتكل در زمينه كاهش انتشار را رعايت ميكنند كمک شود و براي آنكه بخش
خصوصي و كشورهاي درحالتوسعه تشويق شوند تا در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
تالش كنند ،مذاكرهكنندگان پروتكل ،سه سازوكار بازارمحور ،شامل تجارت دافعات گازهاي
گلخانهاي ،سازوكار توسعه پاك و اجراي مشترك را ترسيم كردهاند 21.عمده استفادهكنندگان و
خريداران و فروشندگان واحدهاي انتشار مذكور و سرمايهگذاران در پروژههاي كاهش انتشار
28. Convention on International Civil Aviation
29. UNFCCC, The Kyoto Protocol Mechanisms, International Emissions Trading Clean Development
Mechanism Joint Implementation, 2007: http://unfccc.int/resource/docs/publications/mechanisms.pdf.
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گازهاي گلخانهاي و بهرهبرداران از امتيازات اين پروژهها اشخاص خصوصي هستند چرا كه عمده
فعاالن صنعتي در كشورهاي توسعهيافته و حتي درحالتوسعه ،اشخاص خصوصي و شركتهاي
تجاري هستند كه دولتها امكان خريدوفروش اين واحدها را به آنها واگذار كردهاند .در واقع،
خريدار نهايي امتيازات ،اغلب شركتهاي خصوصي هستند .معموالً آنها امتياز را يا مستقيماً از
عضو ديگر با هزينه باال ،از واسطه ،از توسعهگر  91،JI/CDMيا از بورس خريداري ميكنند.
1ـ .4سازوكار بهرهبرداري در قطب جنوب
با توجه به آنكه قطب جنوب از ابتدا مورد توجه بسياري كشورها براي مالكيت و تصاحب
بخشهايي از آن بوده است ،معاهده  9191قطب جنوب ،اعضاي امضاكننده اين معاهده را از
طرح هرگونه ادعا در خصوص حاكميت بر مناطق مختلف قطب جنوب ،منع ميكند .اين موضوع
در مواد مختلف اين معاهده قابل مشاهده است.
ماده  2معاهده قطب جنوب و همچنين بند  9از ماده  9پروتكل  9119معاهده قطب جنوب،
جهتگيري تمامي فعاليتهاي قابل اجرا در قطب جنوب را در راستاي انجام تحقيقات و مطالعات
علمي در اين منطقه ميداند .ازاينرو امكان بهرهبرداري و استخراج منابع و معادن اين منطقه در
معاهده  9191پيشبيني نشده و حتي در ماده  1پروتكل  9119بهصراحت ،انجام هرگونه فعاليت
مربوط به منابع معدني اين منطقه ،غير از فعاليتهايي كه مربوط به مطالعات علمي است ممنوع
شد ه است .همچنين امكان بازديد گردشگران از اين منطقه وجود دارد .اين امكان در پروتكلي كه
توسط اعضاي معاهده در سال  9119امضا شد ،پيشبيني شده است.
پروتكل  9119حفاظت محيطي در خصوص گردشگري و فعاليتهاي غيردولتي (خصوصي)
كاربرد دارد .پروتكل به دنبال آن است تا اين قبيل فعاليتها اعم از فعاليتهاي دولتي و
خصوصي ،منجر به ايجاد اثرات زيانبار براي محيطزيست قطب جنوب و كاهش ارزش علمي و
زيبايي آن نشود .مطابق اين پروتكل ،ضروري است كه گردشگري و فعاليتهاي خصوصي
بهصورت كامل از قوانين داخلي خود و مقرراتي كه نظام معاهده قطب جنوب ايجاد نموده و
همچنين ديگر قوانين داخلي و مقرراتي كه در صدد اجراي موافقتنامههاي بينالمللي بهمنظور
حفاظت محيطي ،آلودگي و ايمني محيط قطب جنوب است ،تبعيت كنند .همچنين الزم است
آنها از شرايطي كه از سوي سازمانها و اُپراتورها ذيل پروتكل حفاظت محيطزيست قطب
جنوب و ضمايم آن تدوين شده است ،تبعيت كنند99.
با توجه به آنكه در هيچيک از اسناد مذكور ،بحثي از مسئوليت دولت در قبال اعمال اشخاص
30. Joint Implementation/ Clean Development Mechanism
)31. http://www.ats.aq/documents/recatt/att245_e.pdf. p. 4. (Last seen 07/09/16
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خصوصي تابع وي نيامده است ،نميتوان قائل به مسئوليت دولت بود ،بلكه اين مسئوليت متوجه
شخص خصوصي ناقض مقررات است .بااينحال ،دولتها وظيفه دارند تا اعزام و انجام فعاليت
توسط اشخاص متبوع خود را ذيل بند  9ماده  1معاهده قطب جنوب به ساير اعضا اطالع دهند.
تشخيص كوتاهي دولت عضو در نظارت نسبت به اطمينان نسبت به رعايت مقررات از سوي
شخص خصوصي متبوع ،بر عهده ساير دولتهاي عضو خواهد بود چرا كه بهموجب بند  1معاهده
 9191و ماده  94پروتكل حفاظت زيستمحيطي ،وظيفه و حق نظارت بر رفتار دولت بر عهده
ساير دول عضو است و از اين حيث بايد نماينده ناظر تعيين كنند.
برخالف بهرهبرداري از منابع معدني قطب جنوب ،در خصوص بهرهبرداري از آبزيان و صيد
آنها ممنوعيتي مالحظه نميشود و اين امكان با رعايت محدوديتها و شرايط ويژه «كنوانسيون
حفاظت از منابع جاندار دريايي قطب جنوب» 92،مصوب  9191مبني بر حفظ منابع موجودات زنده
اين ناحيه امكانپذير خواهد بود .بنابراين نميتوان قائل به ممنوعيت بهرهبرداري و صيد منابع زنده
دريايي قطب جنوب بود ،بلكه اين بهرهبرداري توسط اشخاص خصوصي بايد مطابق محدوديتهاي
ويژه باشد .چنانچه شخص خصوصي تابع كشوري باشد كه اين معاهده را امضا نكرده است ،بايد با
احترام به اهداف اين كنوانسيون ،از منابع زنده قطب جنوب بهرهبرداري كند.
نخستين اقدامي كه بايد دولت هاي عضو براي حفاظت از منابع زنده قطب جنوب انجام بدهند
نظارت بر روند بهرهبرداري اشخاص و دولتها از اين منابع است .در مرحله بعد ،اقداماتي كه
دولت هاي عضو بايد در زمينه حفاظت از منابع زنده دريايي قطب جنوب انجام دهند ،شامل تعيين
ميزان ،گونه و جنس آبزياني كه امكان صيد آنها وجود دارد ،تعيين پراكندگي اين آبزيان ،تعيين
مقداري كه در يک منطقه ،امكان صيد آنها وجود دارد ،تعيين گونههاي تحت حفاظت ،تعيين
فصلهاي صيد و تدوين مقررات مربوط به صيد اين آبزيان ،همگي مواردي است كه بر عهده
دولتهاي عضو است 99.اشخاص خصوصي بهرهبردار منابع جاندار دريايي قطب جنوب بايد تابع
اين مقررات و سازوكارها باشند.
نتیجه
اموال خارج از حاكميت دولتها تحت حاكميت و مالكيت هيچ كشور يا شخصي قرار نميگيرد.
لذا آنچه در رابطه ميان اشخاص خصوصي با اين اموال مطرح ميشود ،امكان و ايجاد حق
بهرهبرداري از اين اموال است.
مباني مختلفي حق بهرهبرداري اشخاص خصوصي را توجيه ميكند كه ميتوان به مواردي
)32. Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR/1980
)33. CCAMLR/1980/ ART.IX (2
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چون حق طبيعي و حقوق بشر اشاره كرد و از رهيافت اين دو مبنا مفاهيمي چون ميراث مشترك
بشريت ،پايهريزي و تقويت ميشوند .در كنار اين مفهوم ،مفاهيم مكمّلي چون نگراني مشترك
بشريت نيز قرار ميگيرد .استفاده از اين مفاهيم ،منجر به ايجاد سازوكاري در راستاي بهرهبرداري
منصفانه با درنظرگرفتن نفع كلّ بشريت ميشود.
با شكلگيري مفهوم ميراث مشترك بشريت ،اصولي در بهرهبرداري از اموال خارج از
حاكميت دولتها قوام مييابد كه به نحوي سازوكار كلّي بهرهبرداري از اين اموال را تعيين
ميكند .اين اصول ،شامل اصل عدم اختصاص ،بهرهبرداري صلحآميز ،مديريت مشترك و جمعي،
انتفاع نوع بشريت و بهرهبرداري با معيارهاي محيطزيستي ،از يک سو حق استفاده و بهرهبرداري
را به اشخاص خصوصي داده و از سوي ديگر ،منافع واالتري را حفظ ميكند .اين سازوكار،
دولتها را واسطههايي بهمنظور نظارت و مديريت عالي بهرهبرداري معرفي ميكند .هرچند
دولتها خود نيز به نيابت از ملتها امكان بهرهبرداري دارند.
مصاديقي كه اشخاص خصوصي امكان بهرهبرداري از آن را مييابند ،در چهار حوزه درياهاي آزاد،
جو ،ماوراي جو و قطب جنوب قرار دارد كه هريک بر اساس استفادههاي ممكن از اين مناطق ،تعريف
شده است .براي نمونه ،درياهاي آزاد ،منابع آبزي و غيرآبزي در خود دارد كه آزادي بهرهبرداري از آن،
تابع شرايطي است .بااينحال ،منابع معدني اين درياها خود از اهميت ويژهاي جهت بهرهبرداري
برخوردار است .استفاده از جو ،جهت حملونقل هوايي و انتشار گازهاي گلخانهاي ،استفاده از ماوراي
جو ،جهت بهرهبرداري از مدارهاي ماهوارهاي و سطح ساير كرات و اجرام سماوي و استفاده از قطب
جنوب در راستاي بهرهبرداري از جانداران خشكي و آبي و منابع معدني با درنظرگرفتن محدوديتهاي
موجود ،ازجمله مصاديق بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتهاست.
با تأييد امكان بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اين منابع ،سازوكار ،روش و چگونگي
بهرهبرداري اين اشخاص برحسب مناطق مختلف ،مورد بحث است .نتيجه تمامي مباحث موجود
درباره سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي ،عدم امكان بهرهبرداري خالف مقررات و قواعدي
است كه نظام بينالمللي در زمينه بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتها تدوين كرده
است .در اين سازوكار ،دولتها نقش ناظر داشته و در راستاي اين نظارت ،وظايف و تعهدات و
مسئوليتهايي بر عهده دارند .اگر درحاليكه اشخاص خصوصي به محيطزيست منطقه خسارت
برسانند ،دولتها به وظايف نظارتي خود عمل نكرده باشند ،مكلف به جبران خسارت هستند.
عالوه بر دولتها ،نهادهاي بينالمللي همچون مقام بينالمللي اعماق درياها يا اتحاديه مخابرات
بينالمللي ،نهادهاي ناظري هستند كه عالوه بر نظارت ،امكان صدور مجوز در خصوص
بهرهبرداري اشخاص خصوصي را در اختيار دارند و اصوالً قراردادهاي بهرهبرداري اشخاص
خصوصي در موارد خاص ،با اين نهادها منعقد ميشود.
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جرايم مواد مخدر اعمال نمیکنند .سؤال اصلی مقاله اين است که آيا سیاست کیفری ايران در اين رابطه
بر اساس موازين حقوق بینالملل بشر است يا خیر؟ در نهايت ،مطالعات اين نتیجه را در پی دارد که
مقررات حقوق بینالملل بشر با محوريت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مجازات اعدام را جز در
موارد بسیار استثنايی ،در خصوص «شديدترين جرايم» و با جمع شرايطی خاص نمیپذيرد .در خصوص
جرايم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که اين دسته از جرايم در زمره جرايم شديد و مهم قرار
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مقدمه
مجازات اعدام بهرغم موافقان و مخالفان بسیار با ديدگاههای شديداً متعارض 1،همواره در بسیاری
از کشورها وجود داشته است .اعمال مجازات اعدام معموالً برای جرايم مهم و عمده پیشبینی
میشد و ازجمله مواردی که میتواند در رديف اينگونه جرايم قرار گیرد ،جرايم مواد مخدر است.
بهرغم اينکه جنبشی در جهت لغو مجازات اعدام ،بخصوص پس از گسترش اسناد حقوقبشری
بینالمللی در سطح جهان پديد آمده است ،همچنان برخی از کشورها ،يکی از اشکال کیفر
مجرمان را اعدام قرار دادهاند.
در سال  ،1391مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر در  11کشور اجرا میشد .ده سال بعد،
در سال  ،1331اين تعداد به  11کشور رسید و در پايان سال  1222دستکم  94کشور قوانینی
تصويب کرده بودند که برای جرايم مواد مخدر ،مجازات اعدام مقرر میکرد 1.اين آمار تا پايان
سال  1211نیز حدود  91کشور میشود 9.اکثريت اين کشورها در خاورمیانه ،آفريقای شمالی و
منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند.
در ايران با توجه به مقررات جرايم مواد مخدر میتوان گفت متولی و مرجع اصلی
سیاستگذاری در اين حوزه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام است .سیاست جنايی تقنینی فعلی
در مورد جرايم مواد مخدر ـ بهاستثنای پديده اعتیاد ـ عمدتاً مبتنی بر شدّت مجازاتها نظیر
اعدام ،حبس ابد و دادرسی افتراقی غیرعادالنه بوده است .قانونگذار ،خواسته يا ناخواسته ،با وضع
مجازاتهای سنگین و شديد ،سیاست جنايی تسامح صفر 4يا بدون تسامح را در پیش گرفته
1
است ،ولی نتايج نشان میدهد که اهداف مورد انتظار حاصل نشده است.
باوجود اين ،ديده میشود که هرچند در کشورهای متعددی همچنان در خصوص جرايم مواد
مخدر ،اعدام اجرا میشود ،و ايران نیز ازجمله کشورهايی بوده است که اين مجازات در قوانین آن
برای جرايم مواد مخدر پیشبینی شده است ،از سالها پیش درباره ضرورت بازبینی صدور احکام
اعدام در نظام قضايی و بهويژه در جرايم مرتبط با مواد مخدر ،مباحثی مطرح شده است و
سیاست تقنینی و قضايی به سمتی در حرکت بوده است که از شدّت و میزان اين مجازاتها
 .7جهت مالحظه مباحثات موافق و مخالف درباره مجازات اعدام ،ن.ک:
طارمی ،محمدحسین؛ «کاوشی نو در مجازات اعدام» ،معرفت ،سال يازدهم ،شماره  ،119مهر  ،1991صص 111ـ .193
2. Lines, Rick, The Death Penalty for Drug Offences: A Violation of International Human Rights Law,
International Harm Reduction Association, London, 2007, p. 8.
3. Report: “Death Penalty for Drug Offences Global Overview 2012: Tipping the Scales for Abolition”.
27 November 2012. Harm Reduction International; “Which Countries Have the Death Penalty for Drug
Smuggling?”, April 29, 2015. The Economist.
4. Zero Tolerence

 .5اکبری ،عباسعلی؛ «بررسی و نقد سیاست جنايی حاکم بر جرايم مواد مخدر در ايران با تأکید بر اصالحیه سال  1993قانون
مبارزه با مواد مخدر» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال پنجم ،شماره  ،1پايیز ـ زمستان  ،1939ص .12
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بکاهد 1.اما آنچه در حال حاضر وجود دارد ،شناسايی مجازات اعدام برای برخی جرايم مواد مخدر،
هم در سطح تقنینی ،هم در سطح قضايی (رويکرد قضات) و هم در سطح اجرايی (اجرای احکام
صادره) است که مبنای شکلگیری اين تحقیق بوده و اين سؤال اساسی را شکل داده است که آيا
وجود مجازات اعدام در نظام حقوقی ايران ،منطبق بر موازين بینالمللی حقوق بشر هست يا خیر.
 .7مروری بر قواعد حقوقی ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر
7ـ .7مبانی تقنینی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ( ،)1911قانون اصالح قانون
مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ،مصوب  1911و اصالحات مورخ  93/1/3مجمع
تشخیص مصلحت نظام 1،مبانی قانونی نظام حقوقی ايران در جهت مقابله با معضل و جرايم
ناشی از مواد مخدر است.
اين قانون در مواردی مجازات اعدام را مقرر کرده است .مثالً ماده  1قانون مزبور ،ابتدا بیان
میدارد که «هر کس مبادرت به کشت خشخاش يا کوکا کند و يا برای تولید مواد مخدر يا
روانگردانهای صنعتی غیردارويی به کشت شاهدانه بپردازد ،عالوه بر امحای کشت ،برحسب
میزان کشت به شرح زير مجازات خواهد شد:
...
 4ـ بار چهارم ،اعدام».
ماده  4اين قانون نیز اشعار میدارد« :هر کس بنگ ،چرس ،گراس ،ترياک ،شیره ،سوخته،
تفاله ترياک و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهای صنعتی غیردارويی که فهرست آنها به
تصويب مجلس شورای اسالمی میرسد را به هر نحوی به کشور وارد و يا به هر طريقی صادر يا
ارسال نمايد يا مبادرت به تولید ،ساخت ،توزيع يا فروش کند يا در معرض فروش قرار دهد با
رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زير محکوم میشود:
...
 4ـ بیش از پنج کیلوگرم ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرايم موضوع بند  4اين ماده برای بار اول مرتکب اين
جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد ،بیست کیلو يا کمتر باشد ،دادگاه با
جمع شروط مذکور ،آنها را به حبس ابد و هفتادوچهار ضربه شالق و مصادره اموال ناشی از
همان جرم محکوم مینمايد .در اوزان باالی بیست کیلوگرم ،مرتکبین تحت هر شرايطی اعدام
 .6مدنی ،سعید؛ «مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر» ،چشمانداز ايران ،شماره  ،122آبان ـ آذر  ،1931صص 111ـ.112
 .1روزنامه رسمی 19 ،آذر  ،1993شماره .13111
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میشوند».
در رابطه با خريد و نگهداری مواد مخدر نیز ماده  1اينگونه مقرر داشته است« :هر کس
ترياک و ديگر مواد مذکور در ماده  4را خريد ،نگهداری ،مخفی يا حمل کند ،با رعايت تناسب و
با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همین ماده به مجازاتهای زير محکوم میشود:
...
 4ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ،شصت تا دويست میلیون ريال جريمه نقدی و
پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شالق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم ،عالوه
بر مجازاتهای مذکور ،بهجای جريمه ،مصادره اموال ناشی از همان جرم ،و برای بار سوم ،اعدام
و مصادره اموال ناشی از همان جرم؛
1ـ بیش از بیست کیلوگرم تا يکصد کیلوگرم ،عالوه بر مجازات مقرر در بند  4بهازای هر
کیلوگرم ،دو میلیون ريال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکرار،
اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم؛
1ـ بیش از يکصد کیلوگرم ،عالوه بر مجازات جريمه نقدی و شالق مقرر در بندهای  4و 1
حبس ابد و در صورت تکرار ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم».
مجازات در خصوص مواد مخدری چون «هروئین ،مرفین ،کوکائین و ديگر مشتقات شیمیايی
مرفین و کوکائین و يا لیزرژيک اسید دی اتیل آمید (ال.اِس.دی) ،متیلن دی اکسی مت آمفتامین
( M.D.M.Aيا اِکستازی) ،گاما هیدروکسی بوتیريک اسید ( ،)G.H.Bفلونیترازپام ،آمفتامین ،مت
آمفتامین (شیشه) يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهای صنعتی غیردارويی که فهرست آنها به
تصويب مجلس شورای اسالمی میرسد» ،به میزان بیش از سی گرم ،درصورتیکه مرتکب به هر
نحوی اين مواد را «وارد کشور کند و يا مبادرت به ساخت ،تولید ،توزيع ،صدور ،ارسال ،خريد يا
فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداری ،مخفی يا حمل کند» ،اعدام و
مصادره اموال ناشی از همان جرم است.
عالوه بر موارد فوقالذکر ،مجازات اعدام برای اقدام مسلحانه به قاچاق مواد مخدر يا
روانگردانهای صنعتی غیردارويی موضوع اين قانون نیز مقرر شده است که طبق ماده  11قانون
مزبور ،اين حکم در صورت مصلحت در مألعام اجرا میشود.
در نهايت ،در اين قانون دو مورد ديگر مجازات اعدام مقرر شده است :الف :نسبت به کسانی
که برای ارتکاب هريک از جرايم موضوع اين قـانون ،اشخاصی را اجیر کنند يا به خدمت گمارند
و يا فعالیت آنها را سازماندهی و يا مديريت کنند و از فعالیتهای مذکور ،پشتیبانی مالی يا
سرمايهگذاری نمايند و همچنین کسانی که سرکردگی و رياست اين باندها و شبکهها را داشته
باشند( .ماده )19؛ ب) در خصوص کسانی که اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری

مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق 411  ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف يا به ارتکاب هريک از جرايم موضوع اين
قانون وادار کنند و يا ديگری را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روانگردان نمايند و
يا مواد مذکور را جبراً به وی تزريق و يا از طريق ديگری وارد بدن وی نمايند( .ماده  )91مجازات
اعدام مقرر در مورد اين دو فقره ،در صورتی است که مجازات قانونی آن عمل مجرمانه در شرايط
عادی ،حبس ابد باشد.
7ـ .2مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
از بررسی منابع فقهی و آثار نويسندگان حقوقی اين نتیجه حاصل میشود که علیاالصول ،در
رابطه با مبانی مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر بر اساس فقه امامیه ،سه نظريه کلّی وجود
دارد :تعزيریبودن ،حدیبودن و تأديبی و بازدارندهبودن.
اول ،تعزيریبودن جرايم مواد مخدر :شیخ مفید در خصوص استعمال مواد مخدر معتقد است:
«کسی که ديگری را بنگ بخوراند يا در نوشیدن يا خوردن چیزی که او را مست کند ،فريب
دهد ،بنا به دستور امام تعزير میشود» 9.قاضی ابن براج 3و شیخ طوسی 12نیز نظرهايی مشابه
دارند .بنابراين طبق اين نظر فقهای امامیه ،جرايم مواد مخدر از جرايم تعزيری است که تعیین
نوع و میزان مجازات تعزيری در صالحیت امام است که طبق صالحديد خود ،مجازات متناسب با
جرم را تعیین میکند .اما در فقه امامیه در جرايم مستلزم تعزير ،اعدام جايز نیست .بنابراين ،اگر
جرم مواد مخدر تحت عنوان جرايم تعزيری قرار گیرد ،اعدام تعزيری در فقه امامیه وجود ندارد.
در منابع فقهی و روايی ،تعزير شرعی منصوص بهعنوان اعدام نیز وجود ندارد و هیچگونه مبنا و
مستند شرعی برای مجازات اعدام شرعی ديده نمیشود .آيتاهلل مکارم شیرازی نیز معتقد است
که در مجازات تعزيری اعدام نیست و اعدام ،مختص قصاص و بعضی از حدود است 11.هدف از
تعزير ،تنبیه ،سرزنش و اصالح مجرم است ،نه معدومکردن او 11.بنابراين ازآنجاکه مجازات اعدام
بهعنوان تعزير در فقه امامیه وجود ندارد ،اين نظريه نمیتواند مبنايی برای اعمال مجازات اعدام
در جرايم مواد مخدر باشد19.
 .8شیخ مفید؛ المقنعه ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،1412 ،ص .921/1
 .9قاضی ابن براج؛ المهذب ،مؤسسه النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم ،1421 ،ص .111/1
 .71شیخ طوسی؛ النهايه ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،1411 ،ص .111/1
 .77مکارم شیرازی ،ناصر؛ تعزير و گستره آن ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع) ،قم 1411 ،هـ .ق ،.ص .112/1
 .72حبیبیتبار ،جواد و ضامن علی حبیبی؛ «مبانی فقهی مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر» ،مجله فقه ،سال بیستويکم،
شماره  ،1تابستان  ،1939صص 32ـ.93
 .79حبیبزاده ،محمدجعفر و عادل علیپور؛ «منع مجازات اعدام تعزيری در فقه امامیه» ،مطالعات فقه و حقوق اسالمی،
سال پنجم ،شماره  ،3پايیز و زمستان  ،1931ص .11
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دومین نظريه موجود ،حدیبودن اعدام در جرايم مواد مخدر است ،با اين استدالل که جرايم
مواد مخدر از مصاديق افساد فیاالرض و از جرايم مستلزم حد است .شمول اين عنوان ،مشروط
به اين است که جرم ارتکابی دو عنصر دوام يا استمرار و سازمانيافتگی را داشته باشد که اگر اين
شرايط موجود نباشد ،مصداق افساد فیاالرض نخواهد بود 14.اگر چنین شرايطی نباشد ،حتی
فقهايی که قائل به حدیبودن اعدام در آن خصوص هستند ،معتقدند که مصرف جزئی مواد
درصورتیکه خاصیت مستکننده ای نداشته باشد و فقط موجب فساد و زوال عقل شود ،از جرايم
مستوجب تعزير است .ولی در صورت تکرار و تحمل مجازات میتوان حکم اعدام را صادر کرد11.
با اين عقیده نیز مخالفت شده است ،از اين جهت که افساد در زمین ،تنها در محدوده خاص که
منجر به قتل و تهديد حیات باشد ،بهتناسب آوردن آن در کنار محاربه ،مجوز اعدام است و برخی
فقها تصريح دارند که فساد بهتنهايی مجوز قتل نیست11.
ديدگاه سوم اين است که ماهیت اعدام در جرايم مواد مخدر ،مجازاتهای حکومتی و
مجازات بازدارنده باشد .در تعزيرات حکومتی میتوان گفت حاکم اسالمی يد مبسوط دارد و
هرگونه مجازاتی را که متناسب با جرم بداند وضع میکند .محدوديت «التعزير دون الحد» نیز در
تعزيرات حکومتی وجود ندارد و حاکم اسالمی حق دارد از باب امر به معروف و نهی از منکر،
حتی برای مرتکبان منکر ،مجازات اعدام تعیین کند 11.همچنین میتوان بهعنوان حکم حکومتی
و ادله ضرورت حفظ نظام اسالمی در جرايم مواد مخدر ،قائل به مجازات اعدام شد19.
نظر به مراتب فوق بايد اذعان داشت که چنانچه ماهیت جرم مواد مخدر از نوع تعزيری
قلمداد شود ،تحمیل مجازات اعدام برای آن مبنای شرعی نخواهد داشت ،چرا که به نظر اکثريت
قريب به اتفاق فقهای امامیه ،در تعزير اعدام وجود ندارد .نسبت به نظر دوم نیز مشخص است که
درصورتیکه جرم مواد مخدری نتواند در قالب جرم افساد فیاالرض بگنجد ،نمیتوان برای آن
مجازات اعدام فرض کرد .در نهايت ،پذيرش ديدگاه سوم نیز در نظام حقوقی حاضر ،دور از ذهن
می نمايد چرا که نظر به تشريع تعزير برای اصالح مجرم ،عدم توان توجیه اعدام توسط ادله امر
به معروف و نهی از منکر 13،و نیز با توجه به رويکردی که ماده  14قانون مجازات اسالمی
مصوب  1931دارد که برخالف ماده  11قانون مجازات سابق ،هیچ ذکری از مجازاتهای
 .74حبیبیتبار و حبیبی؛ همان ،صص 31ـ.32
 .75پیشین ،ص .34
 .76ساريخانی ،عادل و اسماعیل آقابابايی بنی؛ «واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزيری» ،پژوهش حقوق کیفری ،سال سوم،
شماره  ،9پايیز  ،1939ص .19
 .71حبیبیتبار و حبیبی؛ همان ،ص .31
 .78پیشین ،ص .33
 .79ساريخانی و آقابابايی بنی؛ همان ،ص .19
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بازدارنده در رديف انواع مجازاتها به میان نیاورده است ،بعید به نظر
بنابراين ديده میشود که در مورد حدی يا تعزيریبودن مجازات اعدام در قانون مبارزه با
مواد مخدر ،اختالفنظر وجود دارد .ظاهراً واضعان اين مجازات بهعنوان افساد فیاالرض متوسل
ال بدين دلیل در درجهبندی مجازاتها در قانون مجازات اسالمی مصوب ،1931
میشوند و احتما ً
اعدام ،جزء مجازاتهای تعزيری نیامده است ،ولی با توجه به منصوصنبودن مجازات اعدام
بهعنوان حد در منابع شرعی و توصیف مجرمانه مستقل جرم افساد فیاالرض در قانون مذکور،
به نظر میرسد جز در موارد ارتکاب گستردة جرايم مواد مخدر با نتايج گسترده ،نمیتوان به
ارتکاب جرايم مواد مخدر بهصورت موردی ،وصف افساد فیاالرض داد .لذا به نظر میرسد که
مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر ،بهرغم ايرادات موجود ،ويژگی تعزيری حکومتی داشته
11
باشد.
 .2اقدامات سازمان ملل متحد و مقوله مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
از سال  1311تا کنون  19سند بینالمللی در خصوص مواد مخدر صادر شده است .اما چارچوب
نوين حقوقی حاکم بر کنترل مواد مخدر تحت لوای سازمان ملل ،شامل سه کنوانسیون اصلی
میشود 11.سازمان ملل متحد توانسته است سه کنوانسیون در خصوص کنترل جرايم مواد مخدر
منعقد کند که عبارتاند از :کنوانسیون  1311راجع به مواد مخدر و پروتکل  1311اصالحی
الحاق به آن 19،کنوانسیون داروهای روانگردان مورخ  14،1311کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه
با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان  11.1399هرکدام از کنوانسیونهای کنترل
مواد مخدر بهصورت متقابل از يکديگر پشتیبانی میکنند و هیچيک از آنها بهتنهايی نمیتواند
سندی کامل تلقی شود 11.هريک جوانب خاصی از نظام کنترل و نظارت بر جرايم مواد مخدر را
 .21از طرف ديگر ،قاعده «التعزير بما يراه الحاکم» که برخی فقهای امامیه با استناد به آن معتقدند که حاکم در اعمال
مجازاتها کامالً مختار است ،توسط قواعد و روايات چون «التعزير دون الحد» ،اصل حرمت جان و مال و حیثیت انسان در
شريعت اسالمی و عدم جواز تعدی به اين حقوق و اخبار و احاديث بسیاری که فقها در مورد عدم تعدی و تجاوز در اجرای
عقوبات اسالمی بیان نمودهاند تخصیص خورده است .حبیبزاده و علیپور؛ همان ،ص .11
 .27اکبری؛ همان ،ص .11
22. Boiteux, Luciana and Others, “Human Rights and Drug Conventions: Searching for Humanitarian
Reason in Drug Laws”, in B.C. Labate and C. Cavnar (eds.), Prohibition, Religious Freedom, and Human
Rights: Regulating Traditional Drug Use, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, p. 2.
23. Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.
24. The Convention on Psychotropic Substances of 1971.
25. The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
of 1988.
26. The Report of the International Narcotics Control Board, Effectiveness of the International Drug
Control Treaties, 1994 (E/INCB/1994/1), para. 109.
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مدنظر دارند و در واقع مکمل يکديگر هستند.
نقش کنوانسیونهای کنترل مواد مخدر ملل متحد در مبارزه با سوءاستفاده از مواد مخدر و
قاچاق آن بسیار تعیینکننده بوده است .اين کنوانسیونها مبانی قانونی ملل متحد در زمینه کنترل
مواد مخدر است و مبنايی برای تالشهای مشترک و چندجانبة حقوقی میان دولتهاست .اين
اسناد ،برای اکثريت قريب به اتفاق دولتها و نیز آن دسته از دولتهايی که تن به تعهدات اين
اسناد دادهاند ،تعهداتی به وجود میآورد 11.لذا از حیث دامنه شمول و مصاديق شناسايیشده،
بسیار تعیینکننده و تأثیرگذار بوده است.
کنوانسیونهای کنترل مواد مخدر ملل متحد به مقوله مجازاتها پرداختهاند ،اما بیشتر بر
مجازاتهای سالب آزادی تکیه میکنند ،نه سالب حیات 19.کنوانسیون  1399ملل متحد برای
مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بهطور اساسی بر مقوله قاچاق مواد مخدر تکیه
دارد .اين کنوانسیون از مقبولیت بسیار بااليی برخوردار شده و تا کنون  193دولت ،عضو آن
هستند 13.در اين کنوانسیون ،الفاظ شديدالحنی نظیر «خطر وصفناشدنی»« 92،ريشهکنکردن
قاچاق غیرقانونی» 91و «امحاء تقاضاهای غیرقانونی» 91برای مبارزه با پديده مواد مخدر به کار
برده شده است و همچنین ،ماده  14آن ،اعضا را مجاز دانسته که «اقدامات شديدتر يا دقیقتری
از آنچه در کنوانسیون مقرر شده اتخاذ کنند ،چنانچه به زعم آنان اين اقدامات برای پیشگیری و
توقف قاچاق غیرقانونی الزم يا مطلوب باشد» .اين لحن کنوانسیون و عبارات مجوزگونة ماده 14
باعث شده است که برخی دولتها دست به اعمال مجازات اعدام بزنند و بهطور کلّی اين مقررات
را توجیهگر اعمال مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر بدانند 99.به همین دلیل ،و نظر به اين
حقیقت که کشورهای متعددی در خصوص جرايم مواد مخدر ،مجازات اعدام دارند ،اين تصور در
میان انديشمندان به وجود آمده است که پس از انعقاد کنوانسیون  1399ملل متحد ،برای مقابله
با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ،اعمال مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر ،شیوع و
رواج بیشتری پیدا کرد 94.اين تصور درست به نظر میرسد زيرا بررسی آماری نشان میدهد که از
زمان انعقاد اين کنوانسیون ،بر شمار تعداد کشورهايی که مجازات اعدام را برای جرايم مواد مخدر
27. Ibid., para. 110.
28. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single
Convention on Narcotic Drugs, 1961, Art. 36; and Convention on Psychotropic Substances, Art. 22.
29. See: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en

(بازديد)1211/21/21 :
)30. A Danger of incalculable gravity (at preamble
)31. Eradication of illicit traffic (at preamble
))32. Elimination of illicit demand (Art. 14(1
33. Boiteux, Luciana and Others, op cit., p. 3.
34. Ibid., p. 9.
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اعمال میکنند ،افزوده شد .دلیل اين پديده نیز آن طور که گفته شد ،لحن و بیان خود کنوانسیون
است .بخصوص ماده  14آن ،به دولتها اختیار داده تا مجازاتهايی شديدتر از آنچه در
کنوانسیون آمده انتخاب کنند .اين زبان نگارش ،مبنايی برای اقدامات شديد برخی دولتها قلمداد
شده است .همان طور که در خصوص قانونگذاری ايران نیز گفته میشود« :اصالح قانون مبارزه
با مواد مخدر در پانزده بند در سال  1993بر مبنای سیاستهای کلی نظام ،مصوب  1991مجمع
تشخیص مصلحت و همچنین متأثر از کنوانسیونهای بینالمللی باالخص کنوانسیون 1399
سازمان ملل متحد صورت پذيرفته است» 91و در نتیجه ،سیاست جنايی فراگیر و کالن را در
مقام مبارزه با جرايم مواد مخدر به کار گرفته است91.
اگر جدای از کنوانسیونها به موضوع نگريسته شود ،بخصوص با بررسی نهادهای
حقوقبشری ملل متحد ،وضعیت ،روشن و غیرقابل بحث میشود چرا که اين نهادها ،شکی در
غیرمجازبودن اعمال مجازات برای جرايم مواد مخدر باقی نگذاشتهاند.
در کنار اين کنوانسیونها ،سازمان ملل متحد در موقعیتهای گوناگون ،اقدام به صدور
قطعنامهها و گزارشهايی در اين رابطه کرده است .سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی
وابسته به آن نظیر يونسکو و سازمان بهداشت جهانی ،مدتهاست در زمینه مبارزه با مواد مخدر
به فعالیت و تالش پرداختهاند91.
گزارشگران ويژه ملل متحد در خصوص مجازات اعدام و شکنجه ،خوآن مندز 99و کريستوف
هِینس 93در  1اکتبر  1211خطاب به دولتها اعالم داشتند که «مجازات اعدام برای جرايم مواد
مخدر ،نقض حقوق بینالملل است و نوعی قتل غیرقانونی محسوب میشود» .طبق گزارش آنان،
احکام اعدام در زمینه مواد مخدر به بیش از  1222مورد در سال در جهان میرسد42.
طبق اين گزارش ،حکم اعدام در مورد جرايم مواد مخدر بهطور عمده در آن دسته نظامهای
کیفری که با اصول مسلّم حقوق بشر در تضاد آشکار هستند صادر شده است 41.اين گزارشگران
 .95اکبری؛ همان ،ص .12
 .96پیشین ،ص .19
 .91جهت مالحظه فهرست اسناد اين سازمانها در خصوص پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر ،ن.ک :تارنمای رسمی سازمان
ملل متحد به نشانی ذيل:
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/publications.html

(بازديد)1211/21/21 :
38. Juan E. Méndez
39. Christof Heyns
40. Gerry, Felicity and Sherwill, Narelle, “Human Trafficking, Drug Trafficking, and the Death
Penalty”, Indonesia Law Review, vol. 6, Issue 3, 2016, p. 269.
41. Speaking ahead of the 13th World Day against the Death Penalty, observed on 10 October - See more at:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16581&LangID=E#sthash.zgVwguZt.
dpuf
(بازديد)1211/21/21 :
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اظهار داشتهاند که بیش از  92کشور در جهان هستند که در قوانین آنها برای جرايم مواد مخدر
مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و از اين میان ،در کشورهايی نظیر اندونزی ،چین ،ايران،
و عربستان سعودی ،شمار اعدامها چشمگیرتر است .هینز میافزايد که در نظام دادرسی
کشورهايی که مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر مقرر شده است ،دادرسی منصفانه وجود
ندارد 41.همچنین ديدهبان حقوق بشر عنوان میدارد که در میان کشورهای آسیايی ،اندونزی،
مالزی ،سنگاپور و تايلند ،گزارشها حاکی از آن است که میزان قابلتوجهی از احکام اعدام ،به
محکومان جرايم مواد مخدر اختصاص دارد49.
دو گزارشگر ملل متحد در نهايت يادآور میشوند که مجازات اعدام ،هیچ جايی در قرن
بیستويکم ندارد و اين امر بهطريقاولی در خصوص جرايم مربوط به مواد مخدر صادق است.
آنها در روز جهانی مجازات اعدام اظهار امیدواری میکنند که زمانی فرا برسد که نیاز نباشد
روزی را به اين نام نامگذاری کنند و زمانی برسد که تمام دولتها اين شکل از مجازات را کنار
گذاشته باشند44.
 .9مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر حقوق بینالملل بشر
در نظام بینالمللی حقوق بشر و در میان فعاالن حقوقبشری ،سالهاست که اقداماتی در مقابله با
مجازات اعدام آغاز شده است و در واقع ،جهتگیری اصلی اين نظام ،مخالفت با مجازات اعدام
است 41.اين مخالفت تا حدی است که برخی از استادان معتقدند مخالفت با اعدام ،قاعده عرفی در
نظام بینالمللی شده است 41.ديدهبان حقوق بشر نیز بهطور کلّی با مجازات اعدام در هر موردی
مخالف است و دلیل مخالفت را حق حیات و حق ممنوعیت مجازات های ظالمانه ،غیرانسانی و
موهن بیان میکند41.
42. See: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16581&LangID=E
(بازديد)1211/21/21 :
43. Human Rights Watch, End the Death Penalty for Drug-Related Offenses, June 22, 2009, available at:
https://www.hrw.org/news/2009/06/22/end-death-penalty-drug-related-offenses
(بازديد)1211/21/21 :
44. Human Rights Office of High Commissioner, Using the Death Penalty to Fight Drug Crimes Violates
International Law, UN Rights Experts Warn World Day against the Death Penalty – Saturday 10 October, a report
=available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= 16581&LangID
E#sthash.zgVwguZt.dpuf
(بازديد)1211/21/29 :

 .45اسالمی ،رضا؛ آيا حقوق بشر؟ راهنمای هنجاری حقوق مدنی ـ سیاسی برای توانمندی و مطالبات جامعه مدنی ،مجد،
 ،1931ص .19
 .46پیشین ،ص .14
47. Human Rights Watch, “End the Death Penalty for Drug-Related Offenses”, June 22, 2009, available
at: https://www.hrw.org/news/2009/06/22/end-death-penalty-drug-related-offenses
(بازديد)1211/21/21 :
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میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 49در بند  1ماده  1در خصوص حق حیات ،چنین مقرر
میدارد« :در کشورهايی که مجازات اعدام لغو نشده است ،صدور حکم اعدام جايز نیست جز در
مورد مهمترين جنايات و در انطباق با قانون الزماالجرا در زمان ارتکاب جنايت ،که آن هم نبايد
با مقررات اين میثاق و کنوانسیون راجع به منع و مجازات جنايت نسلکشی در تعارض باشد.
اجرای اين مجازات جايز نیست مگر بهموجب حکم قطعی دادگاه صالح».
بنابراين بهموجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،مجازات اعدام بهطور مطلق ممنوع اعالم
نشده است و بیان اين ماده نشان میدهد که رويکرد کشورهايی که در قوانین خود اين مجازات
را دارند مشروط به وجود يک شرط مورد تأيید میثاق است .شرايط مزبور از اين قرار است:
الف) مجازات اعدام ،منحصر شود به «شديدترين جنايات»؛43
ب) محکومیت و اعمال مجازات در خصوص جنايات مهم ،بر اساس قانون زمان ارتکاب
عمل صورت گیرد؛12
ج) قوانین مزبور ،تعارضی با میثاق حاضر و کنوانسیون منع نسلکشی نداشته باشد؛
د) حکم اعدام صادره ،حکم قطعی صادره از دادگاه صالح باشد.
بنابراين ،درصورتیکه حکم اعدام ،حاوی هر چهار شرط فوقالذکر باشد ،از نظر میثاق قابل
توجیه است و منع قانونی ندارد .اين میثاق بدون اعمال هیچ حق شرطی به تصويب دولت ايران
رسیده است و تمام مفاد آن برای اين دولت الزامآور است11.
نکته حايز اهمیت ديگر ،پروتکل اختیاری دوم الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی در خصوص لغو مجازات اعدام است 11.طبق ماده اول اين پروتکل« ،هیچکس در قلمرو
دول متعاهد اين پروتکل اعدام نخواهد شد» .بند  1آن ماده نیز مقرر میدارد« :هريک از دول
عضو ،هرگونه اقدام الزم برای لغو مجازات اعدام در محدوده صالحیت خود مبذول خواهد
داشت» .در حال حاضر  94دولت جهان عضو اين پروتکل هستند و  1دولت نیز آن را امضا
48. International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and Opened for Signature, Ratification
and Accession by General Assembly Resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, Entry into Force 23
March 1976.
49. Most Serious Crimes

 .51به عقیده کمیته حقوق بشر ،اين شرط مستلزم اين است که سازوکار رسیدگی و آيین دادرسی که در قوانین آمده ،بايد
بهگونه ای باشد که حقوقی ازجمله حق بر دادرسی منصفانه نزد يک مرجع مستقل ،اصل برائت ،استانداردهای حداقل دفاع و
حق بر بازبینی حکم توسط مرجعی باالتر را رعايت کند .اين حقوق بايد در کنار حق بر درخواست عفو و تخفیف مجازات در
نظر گرفته شود)CCPR, General Comment No. 6, para. 7( .
 .57اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ايران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مصوب  1914/1/11مجلسین.
52. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the
Abolition of the Death Penalty, Adopted and Proclaimed by General Assembly Resolution 44/128 of 15
December 1989.
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کردهاند .البته جمهوری اسالمی ايران و اکثريت قريب به اتفاق کشورهای آسیايی و آفريقايی
طرف اين پروتکل نیستند19.
در خصوص سنجش تطابق مجازت اعدام برای جرايم مواد مخدر با مقررات ماده  ،1دو شرط
از شروط مذکور در ماده ،نیاز به بررسی دقیقتر دارد :اول ،شرط شديدترين جرايم و دوم ،شرط
انطباق قانون با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع و مجازات جنايت
نسلکشی .ذيالً به بررسی اين دو شرط پرداخته میشود.
9ـ .7جرایم مواد مخدر و مفهوم «مهمترین جنایات» مقرر در میثاق
آيا جرايم مواد مخدر ،بخصوص قاچاق مواد مخدر که گاه در سطح وسیع انجام میشود و قطع ًا
آثار مخرب و زيانباری بر جوامع و سالمت عمومی بر جای خواهد گذاشت ،منطبق بر مفهوم
«مهمترين جنايات» مقرر در بند  1ماده  1میثاق میشود؟ قطعاً در برخی موارد ،جرايم مرتبط با
مواد مخدر در سطوح گسترده و وسیعی صورت میگیرد ،بهگونهای که میتواند کلّ موجوديت
يک جامعه يا دولت را تحت الشعاع قرار دهد .بنابراين ممکن است برخی دولتها مفهوم
«مهمترين جنايات» را در بعضی موارد بر جرايم مواد مخدر منطبق بدانند و مجازات اعدام را در
خصوص آن اعمال کنند.
با وجود اين ،برای سنجش دقیق مفهوم عبارت مزبور بايد ديدگاه کمیته حقوق بشر بهعنوان
نهاد ناظر بر تفسیر و اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی شود .اين کمیته در
دو تفسیر کلّی شماره  141و شماره  1114به تفسیر ماده  1و حق حیات پرداخته است.
نخستین نکته ،يادآوری مطلقبودن حق حیات است که بهموجب ماده  4میثاق حقوق مدنی و
سیاسی در زمره حقوقی نیست که بتوان در شرايط استثنايی از آن عدول کرد يا به حال تعلیق
درآورد .کمیته بهعنوان اصل میپذيرد که بايد هرگونه ابهام و ترديد در اين حق را با تفسیر موسّع
حق حیات برطرف کرد 11.يکی ديگر از مبانی حمايتی حق حیات اين است که قوانین بايد به
نحوی تنظیم شوند که اکیداً بر شرايطی که بهموجب آن ،فردی را بتوان از حق خود محروم کرد،
نظارت کرده و آن را محدود کند 11.کمیته بیان میدارد که در جهت تحقق تعهد مندرج در بند 1
ماده  ،1تمامی دول عضو متعهدند که بازبینی در قوانین کیفری خود را در جهت انطباق با اين
ماده در دستور کار قرار دهند و آنها در هر حالتی متعهد به منحصرکردن اعمال مجازات اعدام،
53. See for more information: http://indicators.ohchr.org/
(بازديد)1211/21/29 :
54. Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 6 - Article 6 (The right to life), 30 Apr.
1982.
55. Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 14 - The right to life (Art. 6), 01 Jan. 1985.
56. CCPR, General Comment No. 6, para. 1
57. Ibid., para. 3.
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به شديدترين و مهمترين جرايم هستند .بهزعم کمیته ،عبارتها و روح اين ماده بهگونهای است
که هرچند فینفسه لغو مجازات اعدام را الزامی نمیداند ،بهروشنی مطلوببودن و مناسببودن لغو
مجازات اعدام را نشان میدهد19.
کمیته در رابطه با عبارت «مهمترين يا شديدترين جنايات» بیان میدارد که معتقد است
ال
اصطالح «مهمترين جنايات» بايد بهگونة مضیّق خوانده شود که مجازات اعدام ،اقدام کام ً
استثنايی تلقی شود.
وضعیت استثنايی اعدام و اختصاص آن به جنايات خیلی شديد ،نهتنها بهعنوان مادهای از
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،بلکه بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل بشر عام پذيرفته
شده است .از اين جهت است که برای درک مفهوم و معنی دقیق عبارت «شديدترين جنايات»
نمیتوان به میثاق بسنده کرد و بايد به اصول تفسیر و همچنین سازوکارهای حقوقبشری مؤخر
و ديگر توسعههای پديدآمده در اين شاخه از حقوق روی آورد 13.بر اين اساس ،برای تعیین اينکه
يک جرم خاص ،داخل در مفهوم شديدترين جنايات قرار میگیرد يا خیر بايد به تفسیر و اعمال
حقوق بین الملل مربوطه پرداخت ،و نه حقوق موضوعه کیفری يک دولت خاص12.
بهزعم گزارشگر ويژه ملل متحد ،توسعه مفهوم مهمترين جنايات به جرايمی نظیر زنا11،
ارتداد 11،انحرافات جنسی 19،همجنسگرايی 14،جرايم اقتصادی 11،روسپیگری 11و نظاير اينها
باعث میشود استانداردهای مرتبط حقوق بینالملل بیمعنی شود 11.نبايد فراموش شود که بند 1
ماده  1در جهت تکمیل مفاد مندرج در بند نخست آن ماده بیان شده است که مقرر میدارد:
«هرکس از حق ذاتی حیات برخوردار است .قانون از اين حق حمايت خواهد کرد و هیچکس،
خودسرانه از حیات محروم نخواهد شد» 19.بنابراين اگر بنا باشد از بند  1در جهت تکمیل
ممنوعیت مقرر در بند  1يعنی سلب خودسرانه حیات بهره برده شود ،بايد بهگونهای تفسیر شود
که تا حد ممکن از دامنه موارد استثنا بکاهد .بند دوم ،مقررهای استثنايی است و علیاالصول بايد
58. Ibid., para. 6.
59. Alston, Philip, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions,
Human Rights Council, A/HRC/4/20, 29 January 2007, para. 39.
60. Ibid., para. 44.
61. Adultery
62. Apostasy
63. Sodomy
64. Homosexual acts
65. Economic offences
66. Prostitution
67. Alston, op. cit., para. 40.

 .68ممنوعیت سلب حق حیات ،تا آن حد بهطور گسترده پذيرفته شده است که هنجار حقوق بینالملل عرفی قلمداد میشود.
()Gerry and Sherwill, op. cit., p. 268
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بهطور محدود تفسیر شود.
در نهايت ،پس از اقداماتی که تحت لوای شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای تبیین
مفهوم شديدترين جنايات در اوايل دهه  1392صورت گرفت 13،کمیته حقوق بشر و کمیسیون
حقوق بشر در خصوص برخی جرايم بهطور مصداقی تعیین تکلیف کرده و آنها را از حیطه
مفهوم شديدترين جنايات خارج دانستند .اينها مصاديقی بود که در نظامهای حقوقی داخلی
شماری از کشورها برای آن مجازات اعدام تعیین شده بود و دو نهاد مزبور با مطالعه نظامهای
داخلی ،اقدام به استخراج اين جرايم کرده بودند .اين فهرست ،بدون قید حصر ،مواردی نظیر
فساد 12،زنا ،ارتداد ،جرايم اقتصادی ،جرايم مالی ،اختالس 11،همجنسگرايی ،دزدی و راهزنی
مسلحانه 11،جرايم سیاسی 19و همچنین ،جرايم مرتبط با مواد مخدر 14را دربرمیگرفت که بهزعم
دو نهاد مزبور ،اينها از شمول مفهوم شديدترين جناياتی که اعمال مجازت اعدام در مورد آنها
مجاز است ،خارج هستند 11.در واقع ،کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق بشر ،تقريباً تمام
مصاديق قابل تصور جرايم موضوع حکم اعدام را جز قتل ،از شمول مفهوم شديدترين جنايات با
قاطعیت خارج دانستهاند11.
نظر به مراتب فوق ،مشخص میشود که کمیته حقوق بشر بهعنوان نهاد ناظر بر تفسیر و
اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در موارد متعددی بیان داشته است که جرايم مواد
مخدر ،مشمول تعريف شديدترين جنايات نمیشوند .بهزعم کمیته ،تنها مواردی چون کشتار
بینالمللی میتواند مشمول عنوان جدّیترين يا شديدترين جنايات قرار گیرد 11.نتیجتاً ،با مطالعه
رويه منظم و پیوستة تمام نهادهای اصلی ملل متحد ،اين تفسیر تقويت میشود که مجازات
اعدام تنها میتواند به نحوی اعمال شود که منحصراً به شديدترين جنايات اختصاص يافته باشد،
و در مواردی اين امر محقق میشود که بتوان اثبات کرد که قصد کشتن وجود داشته و در نهايت
69. Arbitrary and Summary Executions, Note by the Secretary-General, E/AC.57/1984/16, paras. 40-43.
(25 January 1984).
70. Corruption
71. Embezzlement by officials
72. Theft or robbery by force
73. Political offences
74. Drug-related offences
75. Alston, op. cit., para. 51.
76. Ibid., para. 52.
And see: Thompson v. Saint Vincent and the Grenadines, Communication No. 806/1998 (2000), para.
8.2-3. See also E/CN.4/1998/68/Add.3, para. 21.
77. Human Rights Office of High Commissioner, Using the death penalty to fight drug crimes violates
international law, UN rights experts warn World Day against the Death Penalty – Saturday 10 October, a
&report available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16581
LangID=E#sthash.zgVwguZt.dpuf
(بازديد)1211/21/29 :
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به سلب حیات نیز منجر شده است 19.لذا به هیچ صورت نمیتوان پذيرفت که جرايم مواد مخدر
بهعنوان استثنا طبق بند  1ماده  1میثاق موضوع مجازات اعدام قرار گیرد.
پروندههای اخیر مطروحه نزد کمیته حقوق بشر نشان میدهد که تفسیر کمیته از «شديدترين
جنايات» ،به قتل محدود میشود 13.بهرغم امکان شمول جرايم خشونتآمیز مهمی چون اشکال
خشونتآمیز تجاوز در ذيل مفهوم جنايات شديد ،کمیته ،استثنايی قائل نشده است .همچنین
نظراتی وجود دارد که بتوان مجازات اعدام را برای قاچاق مواد مخدر طبق بند  1ماده  1در نظر
گرفت 92.اما کمیته در اظهارنظر بر دومین گزارش دورهای ايران بیان داشت که تحمیل حکم
اعدام بر جرايمی که به سلب حیات بشر منجر نشود ،مخالف میثاق است 91.همچنین در
مالحظات نهايی راجع به سريالنکا بیان شد که جرايم مواد مخدر ،جرايم شديد به معنی مندرج
در بند  1ماده  1نیست 91.همین رويکرد در چند مورد ديگر نیز دنبال شده است و جرايم مواد
مخدر بههیچوجه داخل مفهوم شديدترين جرايم دانسته نشده و در نتیجه ،اعمال مجازات اعدام
برای آن ممنوع است 99.بهعنوان مثال ،در مالحظات نهايی برای گزارش دولت کويت ،کمیته
نگرانی خود را در خصوص «شمار زياد جرايم دارای مجازات اعدام ازجمله  ...و همچنین جرايم
مواد مخدر»94.
بهطور کلّی ،در سالهای اخیر ،نهادهای بینالمللی حقوقبشری و ديگر نهادهای ذیمدخل
در نظام ملل متحد ،اقدام به روشننمودن قضیه کرده و همه معتقدند که جرايم مواد مخدر
بهتنهايی به آستانه مفهوم «شديدترين جنايات» نمیرسد و بنابراين ،اجرای مجازات اعدام
بهصرف ارتکاب جرم مواد مخدر ،ناقض حقوق بینالملل است .عالوه بر کمیته حقوق بشر که
78. Alston, op. cit., para. 53.
اين نکته جالب است که در مبانی فقهی مجازات اعدام نیز ازآنجاکه برخی آن را در قالب افساد فیاالرض دانسته و از اين
طريق سعی میکنند مجازات مقرره را نوعی حد بدانند تا مشکالت موجود بر سر راه تعزيریدانستن اعدام برطرف شود ،برخی
بر اين عقیدهاند که افساد در زمین ،تنها در محدوده خاص که منجر به قتل و تهديد حیات باشد به تناسب آوردن آن در کنار
محاربه ،مجوز قتل است و چنان که برخی فقها تصريح دارند ،فساد بهتنهايی مجوز قتل نیست .ساريخانی و آقابابايی بنی؛
همان ،ص .19
79. Cox v. Canada, Communication No. 539/1993, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/539/19930. (1994), para.
16. 2, Available at: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws539.htm
(بازديد)1211/21/12 :
80. ‘Second Periodic Report of Mauritius’, p. 113; see also ‘Initial Report of Bolivia’, UN Doc. A/44/40,
p. 95; UN Doc.A/44/40, para. 508.
81. UN Doc.CCPR/C/79/Add.25, 3 August 1993, para. 8.
=Available at: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
CCPR%2FC%2F79%2FAdd.25&Lang=en
(بازديد)1211/21/11 :

82. Human Rights Committee, Comments on Sri Lanka, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.56 (1995), para. 14.
83. Schabas, William A., The Abolition of the Death Penalty in International Law, Cambridge
University Press, 2002, p. 110.
84. Concluding Observations of the Human Rights Committee, Kuwait, U.N. Doc. CCPR/C/KWT/CO/2
(2011), para. 14.
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جرايم91،

رويه آن بهتفصیل مطالعه شد ،نهادهايی چون دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و
گزارشگر ويژه ملل متحد در خصوص اعدامهای فراقضايی ،سريع يا خودسرانه 91،گزارشگر ويژه
ملل متحد در زمینه شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات های ظالمانه ،غیرانسانی و موهن91،
گزارشگر ويژه ملل متحد برای حق تمام افراد به بهرهمندی از عالیترين معیارهای سالمت
جسمی و ذهنی 99،اين ديدگاه را داشته و موضعی مشابه اتخاذ کردهاند93.
با مالحظه شرايط و ديدگاههای فوق میتوان قائل به پذيرش عدم تسرّی مفهوم «مهمترين
جنايات» به جرايم مواد مخدر بود و در واقع بر اين امر صحه گذاشت که طبق موازين حقوق
بینالملل بشر نمیتوان مجازات اعدام را برای جرايم مواد مخدر بهطور کلّی تجويز کرد .اما اين
نظر را نبايد تعمیميافته و فراگیر فرض کرد .درست است که نظام بینالمللی حقوق بشر بهطور
مطلق ،مجازات اعدام را در جرايم مواد مخدر نمیپذيرد ،اما نويسندگان حاضر بر اين باورند که
اين رويکرد نمیتواند همیشه پذيرفته شود .روشن است که همه جرايم مواد مخدر ،شکلی ساده و
انفرادی ندارند و همچنین از حیث آثار زيانبار نیز قابل مقايسه با هم نیستند .جرايم مواد مخدر
در اشکال سازمانيافته و قاچاقهای وسیع باندهای تبهکاری گسترده ،گاه آنچنان با وسعت و
حجم زياد ارتکاب میيابد که آثار مخرب آن گريبانگیر نهتنها يک فرد ،که کلّ اجتماع میشود.
در شرايطی که کمیته حقوق بشر بیان میدارد که تحمیل حکم اعدام بر جرايمی که به سلب
حیات بشر منجر نشود ،مخالف میثاق است 32،میتوان اين مفهوم مخالف را استخراج کرد که
نظام بینالمللی حقوق بشر در مواردی که قتل اتفاق بیفتد ،خیلی راحتتر شرايط تحقق «جنايات
شديد» را محرز تصور میکند .حال بهطريق اولی بايد قائل به تجويز مجازات اعدام برای جرايم
سازمانيافتهای بود که نهتنها منجر به قتل فرد که باعث کشتار و مرگ جمع کثیری در جامعه
85. UNODC (2010) Drug control, crime prevention and criminal justice: a human rights perspective.
Note by the Executive Director (Commission on Narcotic Drugs, Fifty-third session, Vienna, 8–12
March) E/CN.7/2010/CRP.6*–E/CN.15/2010/CRP.1
86. UN Commission on Human Rights (24 December 1996) Extrajudicial, summary or arbitrary
executions: report by the Special Rapporteur, submitted pursuant to Commission on Human Rights
Resolution 1996/74, E/CN.4/1997/60; UN Human Rights Council (29 January 2007) Report of the
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/4/20, paras. 51–52; HRC
(18 June 2010) Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions,
Addendum: Communications to and from governments, A/HRC/14/24/Add.1, pp. 45-46.
87. UN Human Rights Council (14 January 2009) Report of the Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/10/44, para. 66.
88. UN Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard
of physical and mental health (6 August 2010) A/65/255, para. 17.
89. See: Gallahue, Patrick, The Death Penalty for Drug Offences, Global Overview 2011: Shared
Responsibility and Shared Consequences, International Harm Reduction Association, 2011, p. 9.
90. UN Doc. CCPR/C/79/Add.25, 3 August 1993, para. 8.
=Available at: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
CCPR%2FC%2F79%2FAdd.25&Lang=en
(بازديد)1211/21/11 :
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میشود؛ کما اينکه در مصرف برخی مواد مخدر نوين ،مرگ خیلی سريع اتفاق میافتد .گاه پخش
گسترده مواد مخدر حتی میتواند کشتارهای بینالمللی را نیز به دنبال داشته باشد .بنابراين ،به
صواب نزديکتر است که جرايم مواد مخدر بهطور مطلق از دايره شمول مجازات اعدام خارج
نشود .اين همان نکتهای است که در بحث مبنای فقهی مجازات اعدام در مورد افساد فیاالرض
بیان شد.
9ـ .2انطباق قانون حاکم با مقررات میثاق و کنوانسیون
قسمتی از بند دوم ماده  1میثاق بهعنوان يکی از شروط تجويز مجازات اعدام بیان میدارد که
قانون حاکم بر موضوع بايد «با مقررات اين میثاق و کنوانسیون راجع به منع و مجازات جنايت
نسلکشی در تعارض نباشد» .به عبارت ديگر ،قانونی که طبق آن مجازات اعدام اعمال میشود
بايد منطبق بر کنوانسیون منع نسلکشی و میثاق حاضر باشد .حال اين سؤال مطرح میشود که
آيا مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر از اين انطباق برخوردار است يا خیر؟
بنا به عقیده کمیته حقوق بشر ،ارجاع به میثاق در بند  1بايد در پرتو ارجاع به ماده  14میثاق
مورد توجه قرار گیرد و «ضمانتهای دادرسی مندرج در آن بايد رعايت شود که ازجمله عبارتاند
از :حق بر دادرسی منصفانه توسط مرجعی مستقل ،اصل برائت ،استانداردهای حداقلی دفاع ،و
حق بر بازبینی حکم توسط مرجع باالتر» 31.به عبارت ديگر ،چنانچه ماده  14میثاق در جريان
دادرسی که مجازات اعدام را تعیین میکند ،نقض شود ،ماده  1میثاق نیز نقض شده است31.
کمیته حقوق بشر در پروندهای اينگونه بیان میدارد« :کمیته بر اين عقیده است که تحمیل حکم
اعدام بر اساس دادرسیای که در آن مقررات میثاق رعايت نشده باشد ،درصورتیکه فرصت
اعتراض به حکم وجود نداشته باشد ،نقض ماده  1کنوانسیون است .همان گونه که کمیته در
تفسیر کلّی شماره ( 1)11بیان میدارد ،مجازات اعدام تنها در صورتی قابل اعمال است که مطابق
قانون باشد و آن قانون منافاتی با آن دسته مقررات میثاق نداشته باشد که بیان میدارد:
ضمانتهای دادرسی شناسايیشده ازجمله حق بر دادرسی منصفانه توسط مرجعی مستقل ،اصل
برائت ،استانداردهای حداقلی دفاع ،و حق بر بازبینی حکم توسط مرجع باالتر بايد رعايت شود .در
پرونده حاضر ،از آن جهت که حکم نهايی اعدام بدون رعايت شرايط مقرر برای دادرسی منصفانه،
مندرج در ماده  14اصدار يافته است ،بايد نتیجه گرفت که حق حمايتشده در ماده  1میثاق نقض
شده است» 39.کمیته اينگونه میافزايد که «در مورد مجازات اعدام ،تعهد دولتهای عضو به
91. CCPR, General Comment No. 6, para. 7.
92. Schabas, op. cit., p. 113.
93. Carlton Reid v. Jamaica, Communication No. 250/1987, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/250/1987 (1990),
para. 11.5.
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رعايت تمام ضمانتهای مقرر در ماده  14برای دادرسی منصفانه ،از نوع امری
ارجاع به میثاق در بند  1ماده  ،1ريشه در پنجمین نشست کمیسیون حقوق بشر در سال
 1343دارد که بنا داشت تضمین نمايد که هیچ شخصی نبايد در نتیجه قوانینی ناعادالنه از حیات
خود محروم شود 31.آن زمان ،پیشنويس تهیهشده ،به «اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر»31
ارجاع داده بود ،اما نظر به ماهیت غیرالزامی اعالمیه ،اين عبارت توسط کمیته سوم تغییر داده شد
و به میثاق ارجاع صورت گرفت .همچنین لفظ «اصول» 31به «مقررات» 39تغییر پیدا کرد33.
بنابراين ،علیاالصول تفسیری که از «انطباق قانون با مقررات میثاق» وجود دارد ،اين است که
دادرسی منتهی به صدور حکم اعدام ،ناقض ماده  14میثاق در خصوص دادرسی منصفانه نباشد.
اما کمیته اين تفسیر را گسترش داد و بیان شد که هرگونه نقض مواد میثاق در دادرسی منتهی به
صدور حکم اعدام ،منجر به عدم انطباق فرآيند دادرسی و قانون با میثاق و در نتیجه ،عدم رعايت
شرط بند  1ماده  1میشود122.
شرط ديگر ،انطباق قانون با کنوانسیون منع و مجازات جرم نسلکشی 121است .طبق بند 1
ماده  1میثاق ،قانونی که بهموجب آن حکم اعدام صادر میشود ،عالوه بر اينکه بايد منطبق با
مقررات میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی باشد ،الزم است که منافاتی با کنوانسیون منع و
مجازات جنايت نسلکشی نیز نداشته باشد .اين ارجاع در جلسه هشتم کمیسیون حقوق بشر
انجام شد و هدف آن بود که يک اليه حمايتی ديگر برای حق حیات در برابر قوانین ملی حاوی
مجازات اعدام قرار دهند که بايد از آن تبعیت شود 121.بهزعم ديوان بینالمللی دادگستری،
هنجارهای مقرر در کنوانسیون منع و مجازات جرم نسلکشی ،انعکاسی از قواعد موجود حقوق
Available: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session39/250-1987.html
(بازديد)1211/21/11 :
And see also: The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of
the Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, October 1, 1999, Inter-Amreican. Court of Human
Rights (Ser A) No. 16 (1999), para. 132.
94. Carlton Reid v. Jamaica, Communication No. 250/1987, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/250/1987 (1990),
para. 12.2.
95. UN Doc. A/2929, Chapter VI, para. 8; also UN Doc. E/CN.4/SR.98, p. 9; UN Doc. E/CN.4/ SR.140,
para. 4; UN Doc. E/CN.4/SR.149, paras. 58–61 and 64.
96. Universal Declaration of Human Rights
97. principles
98. provisions
99. Schabas, op. cit., p. 114.
100. Victor P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri, Petre Gelbakhiani and Irakli Dokvadze v. Georgia,
Communications N 623/1995, 624/1995, 626/1995, 627/1995, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/623/1995,
CCPR/C/62/D/624/1995, CCPR/C/62/D/626/1995, CCPR/C/62/D/627/1995 (29 May 1998), para. 18.10.
Available at: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session62/2327.htm
(بازديد)1211/21/19 :

101. Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
102. UN Doc. A/2929, para. 8.
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بینالملل عرفی هستند .در قضیه حق شرط بر کنوانسیون منع نسلکشی ،ديوان بینالمللی
دادگستری بیان داشت که اصول کنوانسیون منع نسلکشی «اصولی است که از جانب ملل
متمدن بهعنوان اصول الزامآور برای دولتها ،فارغ از هرگونه تعهد معاهدهای شناسايی شده
است» 129.طرفداران ارجاع بند  1به کنوانسیون ژنوسید همچنین اصرار میورزيدند که تا زمانی
که موجوديت يک گروه که آن فرد متعلق به آن است در معرض نابودی قرار داشته باشد ،حق
حیات افراد نمیتواند مورد حمايت واقع شود 124.به عبارت ساده ،منظور از اين ارجاع اين است که
مجازات اعدام در جهت نقض حقوق مندرج در کنوانسیون منع نسلکشی ،مانند ازبینبردن تمام
يا بخشی از يک گروه قومی يا نژادی صورت نگیرد.
بر اين اساس ،به نظر میآيد که قانون آيین دادرسی کیفری ،مصوب  31/11/24و اصالحات
آن ،مورخ  34/21/19در نگاه کلّی ،عدم انطباقی عمده با مقررات مندرج در ماده  14میثاق
نداشته باشد ،هرچند برخی از جوانب آن قابل انتقاد بوده و در پوشش حقوق بینالملل بشر قابل
توجیه نیست .بهعنوان مثال ،اصالحات ماده  49آن شديداً از جانب عفو بینالملل مورد انتقاد واقع
شد 121.عفو بینالملل در خصوص اين ماده اظهار داشت که «بهموجب حقوق بینالملل و ازجمله
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ايران نیز عضو آن است ،دادرسی در پروندههای اعدام
بايد به نحوی باشد که تمامی معیارها و استانداردهای حمايت از حق بر دادرسی عادالنه با دقت
هرچه تمامتر رعايت شود .در نتیجه ،حق بر داشتن وکیل انتخابی در تمام مراحل دادرسی کیفری
ازجمله در طول بازداشت موقت ،بازجويی و تحقیقات مقدماتی وجود دارد» 121.از ايرادهای اساسی
ديگر که به نظام قانونی حاکم بر دادرسیهای مواد مخدر میتوان وارد دانست ،الزامیبودن حکم
اعدام در برخی موارد و نبود اختیار برای قاضی در انتخاب شدّت مجازات است .نهادهای
103. Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, p. 15. See also
Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the
Congo v. Rwanda), ICJ General List No. 126, Jurisdiction and Admissibility, 3 February 2006, para. 64.
104. Schabas, op. cit., p. 132.

 .715ماده  49مقرر میدارد« :با شروع تحتنظرقرارگرفتن ،متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نمايد .وکیل بايد با رعايت و
توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ،با شخص تحت نظر مالقات نمايد و وکیل میتواند در پايان مالقات با متهم که
نبايد بیش از يک ساعت باشد ،مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی يا خارجی و همچنین جرائم سازمانيافته که مجازات آنها مشمول ماده ( )921اين قانون
است ،در مرحله تحقیقات مقدماتی ،طرفین دعوا ،وکیل يا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأيید رئیس
قوه قضايیه باشد انتخاب مینمايند .اسامی وکالی مزبور توسط رئیس قوه قضايیه اعالم میگردد».
106. Amnesty International. Public Statement. 25 June 2015. AI Index: MDE 13/1943/2015. Iran:
Draconian amendment further erodes fair trial rights.
Available at: file:///C:/Users/Win%208/Downloads/MDE1319432015ENGLISH.pdf
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کردهاند121.

حقوقبشری اين امر را نیز همواره از عوامل نقض حق بر دادرسی عادالنه قلمداد
احکام اعدام اجباری يا الزامی ،نگرانی جامعه بینالمللی را برمیانگیزد .در قانون برخی کشورها
نظیر برونئی ،هند ،الئوس ،سنگاپور و مالزی ،حکم به اعدام در خصوص برخی جرايم مواد مخدر
الزامی است و قاضی هیچ جای تصمیمگیری و اعمال صالحديد ندارد و ناچار بايد اشدّ حکم را در
دادنامه خود قید کند .اين مسئله در خصوص مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز
وجود دارد .اين امر ،استانداردهای بینالمللی راجع به دادرسی منصفانه را نقض میکند ،چرا که
وقتی مجازات جرمی بهطور اجباری اعدام باشد ،بررسی تناسب اعدام برای آن جرم معنايی ندارد
و اين مسئله بهزعم کمیته ،نقض بند  1ماده  1است 129.همچنین شخصیسازی مجازات برای
جلوگیری از مجازاتهای موهن ،ظالمانه ،غیرانسانی و سلب خودسرانه حق حیات الزم است123.
در خصوص نحوه قانونگذاری مقنن ايرانی در جرايم مواد مخدر ،دو نکته قابل تأمل است:
اول ،احکام اعدام اجباری و بدون هیچگونه نقش قاضی .در مواردی مانند مواد  9 ،1 ،4 ،1و 11
قانون مبارزه با مواد مخدر ،مصوب  1911با اصالحات  1993به نحوی به شناسايی مجازات
اعدام پرداخته شده است که با رسیدن مواد مکشوفه به حدنصاب مشخص ،قاضی چارهای جز
محکومکردن متهم به اعدام ندارد .بنابراين ،از ايرادهای اساسی که به نظام قانونی حاکم بر
دادرسیهای مواد مخدر میتوان وارد دانست ،الزامیبودن حکم اعدام در برخی موارد و نبود اختیار
برای قاضی در انتخاب میزان و شدّت مجازات است .نهادهای حقوقبشری اين امر را نیز همواره
از عوامل نقض حق بر دادرسی عادالنه قلمداد کردهاند112.
نکته دوم ،مسئله حدنصابهای مشخصشده در قانون است که باعث میشود اختالف يک
گرمی در مواردی مجازات شخص را از حبس ابد به اعدام تبديل کند يا تغییر فاحش در میزان
مجازات حبس حاصل شود و در اين تعیین مقادير ،تقريباً نقش قاضی رسیدگیکننده به صفر
میرسد.
برای نمونه ،مواد  1 ،4و  9قانون مبارزه با مواد مخدر بهگونهای تنظیم شده است که اختالف
يک کیلويی يا يک گرمی میتواند مجازات را به نحو فاحشی زياد کند .مثالً در خصوص ماده 1
چند گرم يا چند کیلو مواد کشفشدة بیشتر که از مرز  12کیلوگرم بگذرد ،مجازات مرتکب را از 1
تا  12سال حبس به حبس ابد افزايش میدهد؛ يا در مورد مواد  4و  9که بهمحضی که میزان
مواد کشفشده به  1کیلوگرم يا در مورد هروئین به  92گرم برسد ،مجازات مرتکب از سه تا پنج

107. Alston, op. cit., paras. 54-62.
 .718اسالمی؛ همان ،ص .11
109. Human Rights Watch, End the Death Penalty for Drug-Related Offenses, June 22, 2009, available
(بازديدat: https://www.hrw.org/news/2009/06/22/end-death-penalty-drug-related-offenses. )1211/21/21 :
110. Alston, op. cit., paras. 54-62.
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سال حبس به مجازات اعدام تبديل میشود .الزامیبودن نوع و میزان مجازات در اين قانون
بخصوص در مورد تعیین مجازات اشد وجود دارد و مثالً در مورد مرتکبانی که مشمول شرايط
مجازات اعدام میشوند ،قاضی جز حکم به اين مجازات ،هیچ اختیاری ندارد ،اما در مورد مجازات
حبس ،در مواردی اختیار انتخاب میزان مجازات را تا حدی دارد مانند بند  1تا  9ماده  ،4بند  1تا
 1ماده  1و بندهای  1تا  1ماده .9
بنابراين ،هرچند قانون آيین دادرسی کیفری جديد بهرغم توسعهها و تحوالت نوينی که
داشته است و توانسته به نسبت قوانین مشابه سابق ،گامهای بلند رو به جلويی بردارد ،ايراداهايی
بر آن وارد است که بهزعم برخی میتواند جزئی باشد و در نظر بعضی ،عمیق و اصلی .اما به نظر
نگارنده ،اين ايرادات بهقدری هست که بتواند عملکرد محاکم ايران را در رعايت مفاد میثاق و
انطباق قوانین داخلی با مقررات آن میثاق به چالش کشیده و در نتیجه ،اعتبار آن از نظر
بینالمللی بهگونهای ارزيابی شود که مخالف با شروط مقرر در بند  1ماده  1میثاق قلمداد شود.
نتیجه
همان طور که گفته شد ،نظام حقوقی ايران ازجمله نظامهايی بوده است که به شناسايی مجازات
اعدام بهعنوان يکی از اقسام کیفر توجه داشته است و اين نوع مجازات را ازجمله در خصوص
جرايم مواد مخدر نیز اعمال میکرده است .سیاست کیفری ايران در قانون مبارزه با مواد مخدر،
همواره مبتنی بر سرکوب ،شدّت مجازاتها و عدم تناسب آنها بوده است ،بهنحویکه در تعیین
مجازاتها به میزان قبح اجتماعی عمل ،کرامت انسانی ،موازين حقوقبشری و اصل عدالت که
از معیارهای تناسب تلقی میشوند توجه کافی ننموده است .وضع مجازاتهای اعدام و
حبسهای درازمدت برای خیلی از اين جرايم ،از سیاست سرکوب و طرد مرتکبین آنها بدون
111
توجه به تناسب و اهداف مجازاتها ،باالخص اثر بازدارندگی آن حکايت میکند.
باوجود اين ،رويهقضايی ايران در برخورد با مجازات اعدام ،مخصوصاً در سالهای اخیر،
نرمش بیشتری داشته است .برای مثال ،از بین  111.222پرونده مربوط به جرايم مواد مخدر در
سالهای گذشته 1222 ،فقره منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان شده و اين تعداد فقط 3
دهم درصد پروندههای جامعه آماری مورد آزمون را تشکیل میداده است .از اين تعداد حکم اعدام
نیز فقط  %11به اجرا گذاشته شده است و بقیه آنان يا مشمول عفو واقع شده يا به دلیل واقعبینی
ديوان عالی کشور نقض شدهاند .شايد دلیل آن متقاعدشدن ديوان عالی کشور به بیفايدهبودن
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است111.

مجازات اعدام
باوجود اين واقعیات ،نیاز به بررسی قانونیبودن و منصفانهبودن مجازات اعدام ،چه در سطح
داخلی و چه بینالمللی ضروری به نظر میرسد .بررسی مبانی فقهی نشان میدهد که اعمال
مجازات اعدام در خصوص جرايم مواد مخدر ،با توجه به اختالفنظر شديدی که در خصوص
ماهیت حدی يا تعزيریداشتن اين جرايم وجود دارد ،محل بحث و ترديد شديد است و بررسی
نظر فقها حاکی از آن است که اجرای مجازات سالب حیات در خصوص مرتکبان جرايم مواد
مخدر ،محل ترديدهای فراوان است .بهعالوه اينکه قاعده «درأ» که همواره در اجرای همه حدود
مورد توجه فقها بوده است بايد مورد توجه باشد؛ بدين معنا که فقها معتقدند هر جا شبهه و شکی
از لحاظ حکم يا موضوع يا جهات ديگر برای اجرای حدی به میان آيد ،اجرای آن حد ،منتفی
است و بايد از آن صرفنظر کرد و اين امر عامل بسیار عمدهای برای تعويق يا عدم اجرای
حدود و از آن جمله ،اعدام است119.
به لحاظ مبانی تقنینی نیز بايد اشاره داشت که تعیین مجازات اعدام با توجه به اصول نهم و
بیستم قانون اساسی با ترديد اساسی مواجه است .بر اساس اصل نهم قانون اساسی ،حتی «به نام
حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور ،آزادیهای مشروع [افراد] را ،هرچند با وضع قوانین و
مقررات» نمیتوان سلب کرد 114.همچنین اصل بیستم بیان میدارد که «همه افراد ملت اعم از
زن و مرد ،يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسالم 111برخوردارند» .رعايت اين اصول بهروشنی نشان
میدهد که در خصوص اين نوع جرايم بايد دوباره به مبانی فقهی رجوع کرد و مبنايی دقیقتر
برای آنان يافت و در خصوص اعمال مجازات با وسواس و دقت بسیار بیشتری عمل کرد.
بخصوص در رابطه با اصل بیستم بايد عنوان داشت که اين اصل ،ضرورت بازنگری قوانین راجع
به مواد مخدر در راستای انطباق بیشتر با موازين اسالمی و طی روند صحیحتر تصويب از فرآيند
مجلس و شورای نگهبان و رعايت اصل چهارم قانون اساسی را بهخوبی نمايان میسازد.
از منظر حقوق بینالملل ،درصد باالی مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر در کشور ،با روند
موجود در جامعه جهانی مغايرت دارد .جامعه بینالمللی به سمت مخالفت با مجازات اعدام حرکت
 .772رحمدل ،منصور؛ «تحوالت سیاست جنايی تقنینی و قضايی ايران در زمینه مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر» ،مجله
جامعهشناسی ايران ،دوره هفتم ،شماره  ،1بهار  ،1991ص .111
 .779جعفری هرندی ،محمد؛ «نگرشی به مجازات اعدام در اسالم» ،مجله فقه و مبانی حقوق ،سال سوم ،شماره  ،9تابستان
 ،1991ص .191
 .774رحمدل ،منصور؛ سیاست جنايی ايران در قبال جرايم مواد مخدر ،سمت ،1999 ،ص .12
 .775تأکید از نگارنده است.
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میکند111.

کرده است و کمیته حقوق بشر ،الغای مجازات اعدام يا محدوديت اعمال آن را توصیه
همچنین بايد عنوان داشت هرچند برخی معتقدند که کنوانسیونهای مبارزه با مواد مخدر سازمان
ملل ،نقشی در کاهش و کنترل مجازاتهای اعدام در کشورها در خصوص جرايم مواد مخدر نداشته
است ،نهادهای حقوقبشری تحت توجهات اين سازمان و ديگر نهادهای حقوقبشری غیردولتی،
بارها و شديداً به اين مقوله پرداختهاند و توانستهاند نقشی بسزا در کاهش مجازات اعدام در خصوص
جرايم مواد مخدر ايفا کنند .به لحاظ حقوقی نیز بايد گفت که بررسی مقررات بینالمللی
حقوقبشری ذیربط که در صدر آنها مواد  1و  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قرار
میگیرد و بررسی استثنائات مقرر در ماده  1آن میثاق و امکان استثناکردن جرايم مواد مخدر و در
نتیجه ،تجويز مجازات اعدام در مورد آنها اين تحقیق را به اين نتیجه رساند که همسو با تمام
نهادهای بینالمللی حقوق بشر ،اعم از دولتی و غیردولتی معتقد باشد که جرايم مواد مخدر نمیتواند
در قالب جرايم استثنايی قرار بگیرد و در نتیجه ،اعمال مجازات اعدام نسبت به آن بر اساس موازين
بینالمللی حقوق بشر ،کامالً خالف قاعده و نقض تعهدات بینالمللی دولت است .البته نبايد اين
ممنوعیت را مطلق فرض کرد و به نظر میآيد بتوان مجازات اعدام را در مقوله جرايم مواد مخدر
سازمانيافته و گسترده ،تحت شرايط مقرر در میثاق ،قابل اعمال دانست.
همه اين موارد در کنار جنبش جهانی به سوی محو کلّی مجازات اعدام و گرايش جامعه
بینالمللی به حذف اين نوع مجازات 111،توجه اکید به انجام تعهدات بینالمللی دولت ايران به
اجرای دقیق میثاق و ديگر هنجارهای عرفی حقوق بینالملل بشر و مسئولیتداشتن اين دولت در
پی نقض مفاد آن میثاق ،و همچنین نظر به اينکه بازدارندگی کیفر اعدام در مواد مخدر در ايران
هیچگونه نتايج مثبتی نداشته و آمارها نشان میدهد روزبهروز بر مرتکبان اين نوع جرايم افزوده
شده است 119،همه رهنمون اين نتیجه است که حذف مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر از نظام
حقوقی ايران از ضروريات بوده و اين امر قطعاً به لحاظ داخلی انطباق بیشتری با مبانی فقهی و
قانون اساسی ايران با رعايت اصول چهارم ،نودويکم ،نودوچهارم و نودوششم قانون اساسی دارد و
از نظر بینالمللی نیز در راستای تعهدات دولت ايران در اجرای مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی و عدم نقض مواد آن خواهد بود.
 .776اسالمی؛ همان ،ص .14

117. See: Short, Christy A., “The Abolition of the Death Penalty: Does Abolition Really Mean What
You Think It Means”, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 6, Issue 2 (Spring 1999), pp. 721756; Pinkard, Eric, “The Death Penalty for Drug Kingpins: Constitutional and International Implications”,
Vermont Law Review, vol. 24, Issue 1 (Fall 1999), pp. 1-30; and Bishop, Anthony N., “The Death Penalty
in the United States: An International Human Rights Perspective”, South Texas Law Review, vol. 43,
Issue 4 (Fall 2002), pp. 1115-1232.

 .778ن.ک :عبدالحسین رضايیراد ،بتول سلیمانی و ولی مريدی؛ «کارکرد بازدارندگی اعدام در جرايم جنسی مستوجب
اعدام ،قتل عمد و مواد مخدر» ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،سال دهم ،شماره  ،94بهار .1934
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چکیده
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر ،مستلزم تضمین آزادیها ،امتیازهاا و حقاقیی برابار بارای افاراد و
همچنین ايجاد تعهداتی سلبی و ايجابی برای تابعان حققق بینالملل و تأسیس نهادهايی است کا ناا ر
اجرای اين حققق باشند .اما شرط تحقق بسیاری از اين حققق و آزادیها ،برخقرداری و بهرهمندی از حق
بر حدایل رفاه اجتماعی است .پرسش اين است ک در حققق بینالملل ،چ چیزی ب عنقان حق بر حدایل
رفاه ،شناسايی شده و محتقا و عناصر آن چیست و چ نسابتی باا سااير حاقهاای بشاری دارد و ارزش
هنجاری یقاعد نا ر بر آنها در میان ساير یقاعد حققق بینالملل تا چ حد است .گرچ در متقن و اسناد
حققیی بینالمللی ب صراحت از عبارت حق بر حدایل رفاه اجتماعی سخن ب میان نیامده ،با مطالع اسناد
حقققبشری و تقج ب دکترين ب نظر میرسد عناصر اين حق ،ازجمل حق بار ذاذا ،مسا ن ،پقشاا ،
بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از اين در حققق بینالملل شناسايی شدهاند .ب نظار مایرساد برخای از
عناصر سازنده آن ،تا حد یقاعد آمره بینالمللی اعتال پیدا کردهاند.
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مقدمه
واالترين هدف حققق بشر ک در هم اسناد حقققبشری ب آن تصريح شده است ،حفظ شأن و
منزلت انسانی ابنای بشر است .تحقق اين مهم در عالم وایع ،مستلزم تضمین آزادیها ،امتیازها و
حققیی برای افراد و همچنین ايجاد تعهداتی سلبی و ايجابی برای دولتها و تأسیس نهادهايی
است ک نا ر اجرای حققق باشند .کرامت انسانی آنگاه حفظ میشقد ک انسان از حق بر حدایل
استانداردهای الزم برای زندگی يا میزان حدایلی از رفاه اجتماعی بهرهمند باشد.
رفاه اجتماعی همقاره در طقل تاريخ ،مقرد تقج بقده و با پیدايش و ت امل دولت ب ش ل
امروزی آن ،نظري ها و مدلهای رفاه اجتماعی هقر و بروز يافت اند .بر اين اساس ،دولتهای
سقسیال ،سقسیال دمقکرات و لیبرال دمقکرات با ت ی بر مبانی فلسفی خقد ،در صدد تأمین حق
بر حدایل رفاه برآمدهاند و دانشمندان علقم ایتصادی و اجتماعی ،هريک ب فراخقر جامع و
ام انات مقجقد در آن ،اين مفهقم را تعريف کردهاند .ل ن پرسش اصلی اين است ک آيا در
حققق بینالملل ،چنین حقی ب عنقان حق بشری مطرح شده است؟ و اگر مطرح شده ،عناصر آن
چیست و چ نسبتی با ساير حقهای بشری دارد.
8
شايد بتقان گفت با تحقق حق بر «حدایل استانداردهای الزم برای زندگی» ،در وایع ،حق بر
حدایل رفاه اجتماعی نیز تحقق يابد؛ بدين تقضیح ک دسترسی افراد ب ذذا ،پقشا  ،ام انات
بهداشتی و مس ن مناسب و همچنین تأمین نیازهای اجتماعی ،در وایع ب معنی تحقق رفاه
اجتماعی يا میزان حدایلی از آن است .مشخصکردن مفهقم رفاه اجتماعی يا میزان حدایلی از آن
ک مقرد پذيرش همگان باشد ،چندان آسان نیست ولی شايد بتقان مفهقم حدایل رفاه اجتماعی و
اجزای آن را با تقج ب اسناد حقققبشری مشخص کرد.
بر اساس تفسیر عمقمی شماره  81کمیت حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،معیار
«حدایل» ،از جامع ای ب جامع ديگر متفاوت است و تا حد زيادی تحت تأثیر ساختارهای
اجتماعی ،ایتصادی ،فرهنگی ،ایلیمی ،زيستمحیطی و ساير شرايط تعیینکننده آن جامع است1.
گرچ در متقن و اسناد حققق بینالمللی صراحتاً از حق بر حدایل رفاه اجتماعی سخن ب میان
نیامده ،ب نظر میرسد بتقان با مراجع ب مفاد اسناد حقققبشری و همچینن دکترين ،مقفق ب
تبیین مفهقم و اجزای سازنده اين حق شد ک بیترديد ،تضمینکننده کرامت انسانی است .ازجمل
میتقان ب بند  8ماده  12اعالمی جهانی حققق بشر 9و ماده  88میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی
1. Right to an adequate standard of living
2. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12: The
Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May 1999, para 7. Available at:
http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html [accessed 1 March 2017].
3. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), General Assembly Resolution 217A (III), United
Nations Doc.A/810 at 71 (1948).
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و فرهنگی 4اشاره کرد.
اين مقال در صدد شناخت ماهیت و دامن حق بر حدایل رفاه اجتماعی و ارتباط آن با ساير
حقهای بشری و همچنین بررسی آمريت اين حقها است .ب نظر میرسد برخقرداری از اين
حققق ،پیششرط بهرهمندی از ساير حققق بشری است 2.ل ن الزم تحقق حق بر حدایل رفاه
اجتماعی ،گذر از خط فقر و برخقرداری از حدایل استانداردهای الزم برای زندگی است 1تا حق بر
حدایل رفاه اجتماعی ب صقرت مطلقب تحقق يابد 7.افزون بر اين ،ب نظر میرسد چهره سلبی
تعهدات نا ر بر حق بر بهداشت و ذذا ،در حد یاعده آمره اعتال پیدا کردهاند.
 .7مفهوم رفاه اجتماعی در ادبیات حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی و مفاهیم رقیب
رفاه اجتماعی از مفاهیمی است ک بیشتر متعلق ب حقزه علقم ایتصادی ا اجتماعی است .در اين
حقزه ،چهار برداشت متفاوت ولی تا حدودی مرتبط ب هم از اصطالح مذکقر وجقد دارد .طبق
برداشت نخست ،رفاه عبارت از رفاه عمقمی نا ر بر بهزيستی ایتصادی است .بر اساس برداشت
دوم ،رفاه ،طیفی از خدمات است ک بنا ب داليل خاصی ازجمل کقدکی ،کهنسالی و بیماری
ب منظقر حمايت ب افراد ارائ میشقد .وفق برداشت سقم ،منظقر از اين اصطالح ،همیاریهای
مالی است ک نسبت ب افراد محروم و نیازمند انجام میشقد .در نهايت ،در برداشت چهارم از اين
اصطالح ،پا فراتر از اين گذاشت شده و رفاه اجتماعی را آن حالت يا وضعیتی دانست اند ک در آن
افراد ب بهزيستی و بهروزی دست میيابند1.
نگرش ایتصادی ب مققل رفاه اجتماعی ،گفتمانی صرفاً مادی از مفهقم مقرد بحث ب دست
میدهد ک برخی نقيسندگان و صاحبنظران ب آن تقج کردهاند 3.لی ن نمیتقان رفاه اجتماعی
را صرفاً ب واسط مؤلف های ایتصادی محقق کرد و افزون بر آن ،ضرورت دارد ک ب منابع جامع
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (1966), United Nations,
Treaty Series, vol. 993, p.3. Entered into force on 3 January 1976.
5. See: Pierre R., Weston, Human Rights in the World Community: Issues and Action, Pennsylvania:
University of Pennsylvania Press, 2006, pp. 170-232.
6. David Forte, F., Natural Law and Contemporary Public Policy, Washington D.C.: Georgetown
University Press, 1998, pp. 280-294.

 .1ن : .فريبا شايگان؛ «نگرش نسبت ب رفاه اجتماعی ا ایتصادی و رابط آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران»،
برنام ريزی رفاه و تقسع اجتماعی ،دوره اول ،شماره  ،9تابستان  ،8913ص .811
 .8کام ار ،مهديس؛ «سیاست اجتماعی چیست؟» ،نشري رفاه اجتماعی ،دانش ده علقم بهزيستی و تقانبخشی ،دوره سقم ،شماره
 ،81زمستان  ،8911ص .12
 .9برای مثال ،ن : .محمد زاهدی اصل؛ مبانی رفاه اجتماعی ،دانشگاه عالم طباطبائی ،8918 ،ص 881؛ محمدبایر ناصری
و محمدکا م رحیمینژاد؛ جمعیت و امنیت اجتماعی ،اداره چاپ و نشر سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی ،8974،صص
 81الی 11؛
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مدنی و آمقزش و بسیج آنان در جهت تحقق و عملیکردن و عینیتيافتن رفاه اجتماعی تقج
کرد ک اين امر مقرد عنايت نظامهای جديد رفاه اجتماعی یرار گرفت است81.
مقال حاضر ،معنای رفاه اجتماعی را از لحاظ معنای لغقی ب شیقه متداول بین نقيسندگان
علم حققق در بین آثار مربقط جستجق خقاهد کرد و معنای اصطالحی آن در علم حققق و علقم
اجتماعی و ایتصادی را مدنظر یرار خقاهد داد تا بتقاند تعريفی از حق بر حدایل رفاه اجتماعی ارائ
کرده و اجزای تش یلدهنده آن را مشخص کند .رفاه اجتماعی ،تعبیری معطقف ب وضعیت
ایتصادی ،اجتماعی و سیاسی است ک حفظ کرامت انسانی و مسئقلیتپذيری افراد جامع  ،در
یبال ي ديگر و ارتقای تقانمندیها ،از اهداف آن است.
ب نظر میرسد واژه  88Social Welfareمعادل واژه «رفاه اجتماعی» در زبان فارسی است.
لفظ  81Welfareک معادل لفظ «رفاه» در زبان فارسی است ،اشاره ب حالتی از سالمت ،شادی،
سعادت و بهروزی است ک ب ويژه از طريق تأمین نیازهای مادی زندگی ب صقرت نقدی يا
ذیرنقدی از یبیل ذذا و ساير مايحتاج ضروری ک ب نیازمندان ارائ میشقد ،محقق میشقد89.
اين کلم ابتدا ب صقرت مصدر  to well fareب کار میرفت ؛ ک ب معنای خقببقدن و
خقشگذراندن بقده است Social .نیز متضمن ارتباط رفاه با جامع و مقابل با خطراتی است ک
افراد در زندگی جمعی با آن روب رو هستند .در مجمقع ب نظر میرسد اين مفهقم ب معنای حالتی
84
از مناسببقدن وضعیت زيست فرد در اجتماع است.
رفاه اجتماعی از نظر برخی از دايرهالمعارفهای مشهقر ب معنی خدماتی است ک هدف اولی
آنها تثبیت و تققيت شرايط جسمی ،اجتماعی و روانی افراد است 82.برخی از صاحبنظران حقزه
لغت شناسی نیز بدون ارائ مفهقم روشن از رفاه اجتماعی ب برشمردن مقدمات يا ابزارهای
دستیابی ب آن پرداخت اند و در اين راستا ب ابزارهايی از یبیل مددکاری اجتماعی و کمکهای
اجتماعی اشاره کردهاند 81.برخی ديگر از صاحبنظران ،رفاه اجتماعی ،سطح بهزيستی و رفاه در
يک جامع و میزان برخقرداری افراد جامع از ام انات مادی و معنقی مقجقد در آن جامع را

 .72یاسمی ،وحید ،زهرا طاهری و مرضی مهربانی؛ «تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت (مطالع مقردی شهر
اصفهان)» ،مجل برنام ريزی رفاه و تقسع اجتماعی ،دوره پنجم ،شماره  ،87زمستان  ،8931ص .19
11. Webster Dictionary defines "Social Welfare" as organized public or private social services for the
assistance of disadvantaged groups.
12. Webster Dictionary defines "Welfare" as the state of being happy, healthy, or successful.

 .79میجلی ،جیمز؛ رفاه اجتماعی در جهان ،ترجم  :محمدتقی جغتايی ،دانشگاه علقم بهزيستی و تقانبخشی ،8971 ،ص .4
 .74همان.
15. Americana Corp., Encyclopedia Americana International Edition, 1975, v. 25. USA.
16. Encyclopedia Britannica Inc., The New Encyclopedia Britannica, 1994, v. 27, USA.
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اند87.

معرف سطح رفاه مردم آن جامع دانست
با تقج ب تعاريف مذکقر از رفاه اجتماعی شايد بتقان بر اين ادعا بقد ک نمیتقان تعريف
واحدی از اين مفهقم ب دست داد ولی ب نظر میرسد ،حالتی است ک در آن نیازهای اساسی
تمامی افراد يک جامع  ،ازجمل ذذا و مس ن تأمین شده باشد و افراد بتقانند بدون نگرانی از تأمین
آنها ب زندگی خقد در جامع ادام دهند 81.نبايد از نظر دور داشت ک مرور ادبیات مربقط  ،مفید
اين معنی نیز هست ک لفظ «حدایلّ رفاه اجتماعی» در زبان فارسی تقريباً معادل با عبارت «حق بر
حدایلّ استانداردهای الزم برای زندگی» 83در معنی مقرد نظر اسناد حقققبشری است.
 .7-7معنای رفاه اجتماعی و حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی در نظام بینالمللی
حقوق بشر
بین اجزای حق بر حدایل رفاه و اجزای حق بر حدایل استانداردهای الزم برای زندگی ،رابط
عمقم و خصقص مطلق بریرار است .ب عبارت ديگر ،عناصر حق بر حدایل رفاه در وایع ،جزو
همان حقهای بشری هستند ک در مجمقع ب عنقان «حق بر حدایل استانداردهای الزم برای
زندگی» شناخت میشقند .بنابراين ،برای شناخت حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی ،از مفهقم حق بر
حدایلّ استانداردهای الزم برای زندگی استفاده میشقد.
الف .معنای «رفاه اجتماعی» در نظام بینالمللی حقوق بشر
در نگرشی صرفاً مادی ب مققل رفاه اجتماعی ،برخقرداری از حدایل استانداردهای زندگی ب
معنی زندگی در باالتر از خط فقر است .ب عقیده برخی ،تحقق اين وضعیت ،مستلزم جمع دو
عنصر است .نخست آن فرد از تقانايی مالی الزم جهت تأمین هزين تهی ذذا و ساير نیازهای
اساسی اولی الزم جهت زندگی و ادام حیات برخقردار شقد و دوم آن بتقاند از عهده هزين های
الزم جهت مشارکت در فعالیتهای روزان جامع برآيد 11.از سقی ديگر ،بر اساس تفسیر شماره
 81کمیت حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،وصف «حدایل» يا کافی ب معنی اين نیست ک
فرد بتقاند ب صقرت گسترده از استانداردها و ضقابط پیشگفت برخقردار شقد چرا ک وصف
«حدایل» ،مفهقمی نسبی بقده و از جامع ای ب جامع ديگر متفاوت است و تحت تأثیر عقامل
 .71مزيدی ،سیاوش؛ فرهنگ بیم های اجتماعی ،مؤسس عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،8971 ،مدخل رفاه اجتماعی.
 .78جهت تقضیحات بیشتر ،ن : .فرشید يزدانی؛ «مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی ،حمايت اجتماعی،
رفاه و تأمین اجتماعی)» ،مجل رفاه اجتماعی ،دوره سقم ،شماره  ،81ويژهنام سیاست اجتماعی ،زمستان  ،8911صص.98-24
19. Ibid 1.
20. Haughton, J., & Khandker, S., Handbook on Poverty & Inequality, Washington DC: World Bank,
2009, pp. 39-64.
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اجتماعی ،ایتصادی و فرهنگی و ذیره تعیین

میشقد18.

ب .مفهوم «حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی» در نظام بینالمللی حقوق بشر
با عنايت ب اسناد بینالمللی حققق بشر میتقان گفت از نظر حققیی ،حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی
عبارت است از امتیازاتی ک ب مقجب یقانین يا اسناد بینالمللی برای فرد تضمین شده است تا
ب واسط آن بتقاند بدون لطم ب کرامت انسانی ،تقانايی تأمین نیازهای اساسی خقد را داشت و
در زيست جمعی جامع خقد ،مشارکت داشت باشد و ب راحتی بتقاند ب عنقان شهروند عادی مقرد
تقج جامع یرار گیرد ،ب نحقی ک محرومیت از امتیازات مزبقر ،منجر ب گريز فرد از اجتماع
نشقد.
حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی از نظر حققیی ،زمانی محقق میشقد ک فرد فرد جامع یادر
باشند ب مقدار نیاز و کفايت ،ب ذذا ،مس ن و مرایبتهای بهداشتی و درمانی ،پقشا و
تأمینهای اجتماعی دسترسی داشت باشند ،بدون آن در راستای استیفای اين حق ،با مانع مقاج
شده يا متقسل ب ت دیگری يا ساير روشهايی شقند ک کرامت آنان را زير سؤال برده و
مقجبات شرمساری فرد را در جامع فراهم کند .بر اين اساس ،حدایلّ رفاه اجتماعی ،حالت يا
وضعیتی است ک با تحقق آن ،نیازهای اساسی افراد در جامع تأمین شقد .البت جهت ارائ
چهرهای مطلقبتر از مفهقم مذکقر ،در ادام ب بحث در مقرد اجزای حق پرداخت میشقد تا
بدينسان ،حق مذکقر تا آنجا ک در حقصل مقال حاضر میگنجد ،تعريف و تبیین شقد.
 .0-7مفهوم رفاه اجتماعی در علوم اقتصادی و اجتماعی
رفاه اجتماعی از نظر علقم اجتماعی و ایتصادی ب مجمقع شرايط و کیفیتهايی گفت میشقد
ک نیازهای فردی ،جسمی ،روانی و اجتماعی آحاد جامع را تأمین کرده و در هم مردم ،احساس
امنیت زيستی ،اجتماعی ،ایتصادی و سیاسی ب وجقد آورد 11.البت بايد يادآور شد ک تعريف
همگانی از رفاه اجتماعی ارائ نشده است و صاحبنظران اين حقزه ب هنگام تعريف مفهقم مقرد
بحث ،صرفاً ب ي ی از جنب های آن تقج داشت اند19.
21. CESCR, 1999, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12
May 1999, para 7.

 .00ابراهیمی ،مهدی؛ «نگاهی ب پژوهش های رفاه اجتماعی در ايران (با تمرکز بر مقاالت علمی ا پژوهشی در دوره زمانی
 ،»)8911-39فصلنام تأمین اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره  ،8شماره پیاپی  ،41بهار  ،8934ص .3
 .09برای مثال ،ن : .جعفر هزارجريبی و رضا صفری شمالی؛ آناتقمی رفاه اجتماعی ،جامع و فرهنگ ،8938 ،ص 81؛
نقرمن باری؛ رفاه اجتماعی ،ترجم  :اکبر میرحسینی و مرتضی نقربخش ،سمت ،8911 ،ص 818؛ ذالمرضا ذفاری و رضا
امیدی؛ کیفیت زندگی :شاخص تقسع اجتماعی ،شیراز ،8911 ،صص .821-829
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سیر تاريخی نظري های ایتصادی ،مسیری پر فراز و نشیب از شاخصهای اندازهگیری رفاه
ایتصادی را در بردارد .شاخص اولی  ،با اندازهگیری تقلید ناخالص داخلی شروع شده و در
سالهای اخیر ب شاخصهای عینی و ذهنی رضايتمندی رسیدهاند .رفاه ایتصادی بر اساس
«شاخص کیفیت زندگی» 14و «شاخصهای تقسع انسانی» 12ارزيابی میشقد .در الگقی دوم
يعنی الگقی مبتنی بر شاخصهای تقسع انسانی ،شاخصهايی همچقن آمقزش ،تحصیالت و
میانگین طقل عمر ،ک همتراز با تقلید ناخالص ملی هستند مقرد تقج یرار میگیرد11.
بايد تقج داشت رفاه ،مفهقمی چندبُعدی است ک خصقصاً ب عقاملی نظیر وضعیت اجتماعی،
امنیت ،سالمت ،آمقزش و روابط میان شهروندان و نهادهای اجتماعی وابست است .همچنین
تقج ب شاخصهای زيستمحیطی ضروری است 17.خالص اين  ،برای سنجش میزان رفاه
ایتصادی ،نقع مس ن ،تأمین نیازهای اولی  ،مناسببقدن منطق س قنت و وضعیت فعالیت يا
مشاذل شهروندان میتقاند مؤثر وایع شقد11.
 .0اجزای حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی و نسبت آن با سایر حقهای بشری
همان طقر ک گفت شد ،رفاه اجتماعی تعبیری است معطقف ب وضعیت ایتصادی ،اجتماعی و
سیاسی ک حفظ کرامت انسانی و مسئقلیتپذيری افراد در یبال ي ديگر و ارتقای تقانمندیها،
مهمترين اهداف آن است .رفاه اجتماعی از حیث عملیاتی ب منزل تدوين راه ارهای عملی و
تعبی یقاعد و سازِکارهايی است ک بهرهمندی از حدایلهای زندگی باکرامت را برای انسان
تأمین میکند.
بر اساس بند  8ماده  12اعالمی جهانی حققق بشر ،سالمتی افراد و خانقاده آنها بايد تأمین
شقد .اين امر ب نقب خقد مستلزم برخقرداری افراد از شرايط و استانداردهای حدایلی و الزم
جهت تحقق رفاه و سالمت است .بر اساس اين مقرره ،برخی از عناصر اين حق يا ب عبارت
ديگر ،حق برخقرداری از استانداردهای مناسب زندگی عبارتاند از حق بر :ذذا ،لباس ،مس ن،

24. Quality of life index
25. Human development index
 .06شهرامنیا ،سید امیرمسعقد و هم اران؛ «بررسی رابط میان مشارکت سیاسی و رفاه ایتصادی (مطالع مقردی دانشجقيان،
کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان)» ،فصلنام برنام ريزی رفاه و تقسع اجتماعی ،دوره پنجم ،شماره  ،83تابستان ،8939
صص.813-871
27. Joseph E. Stiglitz, Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations
General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System, 2009. Available at:
http://www.un.org/ga/econcrisissummit/docs/FinalReport_CoE.pdf

 .08شهرامنیا و هم اران؛ همان ،ص .871
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مرایبتهای پزش ی و خدمات اجتماعی الزم.
از سقی ديگر ،بر اساس ماده  88میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،هرکس حق
زندگی با برخقرداری از حدایلّ استانداردهای الزم برای زندگی برای خقد و خانقادهاش را دارد.
کمیت ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،طی تفاسیر عمقمی نا ر بر اين حق ،عناصر مهم حق
مزبقر را مشخص کرده است .بر اساس تفاسیر عمقمی صادره از کمیت  ،حق بر مس ن مناسب91،
حق دسترسی ب ذذا 98،حق دسترسی ب آب 91و همچنین حق بر تأمین اجتماعی 99ب عنقان
عناصر و اجزای سازنده حق بر حدایل استانداردهای الزم برای زندگی شناخت شده است .کمیت
ضمن شناسايی حقهای مزبقر ب عنقان اجزای سازنده حق ،بر حدایلّ استانداردهای الزم برای
زندگی ،طی تفاسیر عمقمی خقد ،ایدام ب تقضیح اين حق و معیارها و ضقابط الزم برای تحقق
اين عناصر کرده است .لی ن بايد تقج داشت ک از نظر نقشتار حاضر ،حق بر حدایلّ رفاه
اجتماعی ،مرکب از حق بر ذذا ،حق بر بهداشت و سالمتی ،حق بر پقشا  ،حق بر تأمین
اجتماعی و حق بر مس ن است و ازاينرو ب محتقای اين حققق بشری ب عنقان اجزای سازنده
حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی پرداخت خقاهد شد.
 .7-0حق بر غذا :نسبت میان حق بر غذا و سایر حقهای بشری
الف .مفهوم و دامنه حق بر غذا
حق بر ذذا 94ب عنقان حقی بشری ،از حققیی است ک نخستین بار در ماده  12اعالمی جهانی
حققق بشر و بعد از آن در ماده  88میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مقرد تقج یرار
29. Article 25 of UDHR provides that: “(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for
the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care
and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,
widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or
out of wedlock, shall enjoy the same social protection”.
30. CESCR, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13
December 1991, E/1992/23, para 1. Available at: http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html.
31. CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May
1999, para, 1.
32. CESCR, General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), 20
January 2003, E/C.12/2002/11, para 3. Available at: http://www.refworld.org/docid/4538838d11.html.
[Accessed 28 February 2017].
33. CESCR, General Comment No. 19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant), 4 February
2008, E/C.12/GC/19, para 22. Available at: http://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html. [Accessed
28 February 2017].

 .94در خصقص تعريف حق بر ذذا در اسناد حققق بشری ،ن : .حسین فروذینیا و هم اران؛ «ماهیت تعهدات دولتها در
خصقص حق بر ذذا از منظر حققق بینالملل بشر و حققق بشردوستان » ،دوفصلنام مطالعات حققق بشر اسالمی ،سال سقم،
شماره  ،7پايیز ا زمستان  ،8939صص .899-892
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گرفت است .ولی اهمیت اين حق ب عنقان ي ی از عناصر تش یلدهنده حق بر حدایلّ رفاه
اجتماعی و پیششرط تحقق و استیفای ساير حققق بشری 92ب یدری بقده است ک ساير اسناد
بینالمللی نیز بدان پرداخت اند .عالوه بر اين ،حق بر ذذا ،مقضقع اعالمی ها و یطعنام های
بینالمللی بقده است 91ک حاکی از اهمیت آن برای جامع بینالمللی است 97.شايان ذکر است ک
در اين مقال  ،حق بر ذذا ب صقرت کلّی و ب صقرت عنصری از عناصر سازنده حق بر حدایلّ رفاه
اجتماعی در نظر گرفت شده و از پرداختن ب حق بر ذذا در وضعیتهای خاص ،اجتناب شده
است91.
حق بر ذذا در اين مفهقم ،متش ّل از اجزايی است ک کمیت ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
آنها را احصا کرده است .اجزای اين حق از نظر کمیت  ،شامل الف) دسترسی ب ذذا؛ ب) ثبات
ذذا و دسترسی ب آن در هر زمان؛ ج) یابلیت دسترسی ایتصادی و فیزي ی؛ و د) یابلاستفاده و
سالمبقدن میشقد 93.افزون بر اين ،حق بر ذذا را میتقان از منظر ديگری دارای دو جزء دانست
ک عبارتاند از حق امنیت ذذايی و حق رهايی از گرسنگی 41.در ادام ب شرح و تقضیح عناصر
و اجرای حق بر ذذا پرداخت میشقد.
حق بر ذذا در اين معنی ،و همچنین تقج ب اجزا و عناصر اين حق ،کاشف از آن است ک
تحقق اجزای حق مقرد بحث ،در وایع متضمن اين وایعیت خقاهد بقد ک افراد ديگر ،دذدذ و
نگرانی تهی و تأمین ذذا را نخقاهند داشت و بدينسان از ي ی از حدایل استانداردهای الزم
جهت ادام حیات باکرامت در جامع برخقردار خقاهند بقد.
 .95ن : .علیرضا ابراهیمگل؛ «حق بر ذذا :پیششرط تحقق ساير حققق» ،مجل حققیی بینالمللی ،سال بیستوپنجم،
شماره  ،93پايیز ا زمستان .8917
 .96ن : .بایر میرعباسی و چنگیز اسفندياری؛ «بررسی ابعاد حق بر ذذا و امنیت ذذايی در اسناد بینالمللی» ،فصلنام حققق
پزش ی ا سال نهم ،شماره  ،92زمستان .8934
37. See inter alia: Convention on the Rights of the Child; The Additional Protocol to the Geneva
Conventions, and Relating to the Protection of Victims of International and Non-International Armed
Conflicts; The Rome Declaration on World Food Security (1996); The Plan of Action of the World Food
Summit (1996); The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed
Conflicts (1974) The World Employment Conference (1976); The World Food Programme (1977); The
;)Declaration of Principles of the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (1979
The Codex Alimentarius Commission of the Code of Ethics for International Trade (1979); The
International Conference on Nutrition (ICN) World Declaration on Nutrition (1992).

 .98در خصقص حق بر ذذا در مخاصمات ،ب عنقان مصدایی از مصاديق وضعیتی خاص ،ن : .بایر میرعباسی و چنگیز
اسفندياری؛ «حق دسترسی ب ذذا در مخاصمات از منظر مقازين حققق بینالملل» ،مجل حققیی دادگستری ،دوره  ،71شماره ،11
زمستان .8939
39. CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May
1999, paras. 8-13.
40. Kent, G., Global Obligations for the Right to Food, USA: Rowman & Littlefield publishers, 2008,
pp. 51-53.

211



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان 7991

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )7حق بر غذای سالم ،کامل و بهداشتی
«فراهمبقدن ذذا» 48و کاملبقدن آن ب اين معنی است ک افراد ب لحاظ کمی و کیفی ب مقدار
کافی ذذای مغ ّذی دسترسی داشت باشند .نیاز ب تغذي  ،زمانی برآورده میشقد ک رژيم ذذايی
فرد ،شامل ترکیبی از مقاد مغذّی جهت رشد جسمی و روانی ،تقسع و بقا و انجام فعالیتهای
بدنی بقده و در انطباق با نیازهای فیزيقلقژي ی انسان در تمام مراحل چرخ زندگی با تقج ب
جنسیت و شغل فرد باشد .بنابراين ،تدابیری ک بدين منظقر انجام میشقد بايد در جهت حفظ،
انطباق يا تققيت تنقع رژيم ذذايی ،مصرف مناسب و الگقی تغذي  ،ازجمل تغذي با شیر مادر
باشد .درعینحال بايد مرایب بقد ک تالشها ب منظقر فراهمآوردن منابع مقاد ذذايی ،تأثیر منفی
بر ترکیب و مصرف ذذا نداشت باشد41.
«سالمبقدن ذذا» 49ب اين معنی است ک مقاد ذذايی بايد عاری از هر نقع مقاد نامطلقب و
ناسالم باشد .دولتها بايد ب واسط دستگاههای عمقمی و خصقصی ،طیف وسیعی از ایدامات
مرایبتی جهت جلقگیری از آلقدگی مقاد ذذايی را اتخاذ کنند؛ بدين تقضیح ک بايد مرایب باشند
ک مقاد ذذايی منطبق با استاندارهای الزم باشد و شرايط زيستمحیطی يا ساير عقامل ،تأثیر
نامطلقبی در تهی مقاد ذذايی در هیچ کجای زنجیره تهی اين مقاد نداشت باشد .مرایبت در
فرايند تقلید مقاد ذذايی ب اينجا ختم نمیشقد بل بايد مرایبتهای الزم برای زدودن سمقم و
عقارض طبیعی نیز از مقاد ذذايی اعمال شقد44.
 )0حق بر دسترسی به غذا و قابلپذیرشبون آن
«دسترسی» 42ب معنی دردسترسبقدن ،شامل دسترسی ایتصادی و فیزي ی است .دسترسی
ایتصادی ب اين معنی است ک فرد بتقاند از آنچنان درآمدی برخقردار باشد ک ب راحتی ذذای
خقد را تهی کند ،بیآن در رفع ساير نیازهای اساسی خقد با مش ل مقاج شقد؛ بدين تقضیح
ک افراد مجبقر نباشند برای تهی ذذا ،از ساير نیازهای اساسی خقد صرفنظر کنند .ب عبارت
ديگر ،درآمد فرد بايد در سطحی باشد ک بتقاند عالوه بر ذذا ،ساير نیازهای اساسی وی را نیز
پقشش دهد .دسترسی فیزي ی بدين معناست ک تمامی اشخاص ازجمل اشخاص آسیبپذير،
مانند کقدکان ،سالمندان و معلقالن و بیماران جسمی و ذهنی ،ب ذذای کافی دسترسی داشت
41. Availability of food
;42. See inter alia: FAO, Methods to Monitor the Human Right to Adequate Food, vol. 2, 2008, pp. 5-7
See also: Mukherjee, A., Hunger: Theory, Perspectives and Reality: Analysis Through Participatory
Methods, vol. 3, UK, Ashgate, 2002.
43. Food safety
44. Bevilacqua, D., Introduction to Global Food-Safety Law and Regulation, Netherlands: Europa Law
Publishing, 2015.
45. Accessibility
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کنند41.

باشند و بتقانند از آن استفاده
«یابل پذيرش» 47بقدن ذذا بدين معنی است ک ذذا بايد از نظر فرهنگی نیز در جامع یابل
پذيرش باشد .یابلیت پذيرش ذذا از نظر فرهنگی يا از نظر مصرفکننده ،متضمن اين معنی است
ک اين دو ن ت بايد ب عنقان نیاز ،مدنظر یرارداده شقد و مصرفکننده نسبت ب کیفیت ذذا در
اين خصقص آگاه شقد41.
ب .نسبت میان حق بر غذا و سایر حقهای بشری
طبق اعالمی اجالس جهانی حققق بشر ک در سال  8339در وين برگزار شد ،تمامی مصاديق حققق
بشر جهانی ،ذیریابلتف یک ،مرتبط و وابست ب هم هستند 43.ب ديگر سخن ،اذلب مصاديق حققق
بشر ،دارای ابعاد مدنی ،فرهنگی ،ایتصادی ،سیاسی و اجتماعی هستند و اين امر ايجاب میکند ک ب
هنگام بررسی و مطالع هريک از مصاديق حققق بشر ،نگاهی کلی ب آن مصاديق بشقد و ب صقرت
انتزاعی مطالع نشقد بل ب ساير مصاديق حقهای بشری نیز نیمنگاهی صقرت گیرد.
از سقی ديگر ،تحقق حق بر ذذا مستلزم اتخاذ ایداماتی ب منظقر حصقل اطمینان از برخقرداری
افراد از ساير حققق ،مانند حق بر سالمت ،آمقزش ،کار و تأمین اجتماعی است .همچنین شناسايی
حق بر ذذا بر اين پیشفرض استقار است ک ساير حققق وابست  ،مانند حق بر اطالعات و حق
مال یت ،شناسايی شدهاند .از سقی ديگر ،تحقق حق بر ذذا ،بر تحقق حققیی از یبیل حق بر آزادی
و حق بر تعیین سرنقشت ،آزادی عقايد و آزادی اجتماعات مبتنی است21.
 )7نسبت میان حق بر غذا و حق حیات
در ماده  1میثاق حققق مدنی سیاسی ،ب حق حیات ب عنقان ي ی از مصاديق حققق بشری اشاره
شده است 28.در صقرت فراهمنبقدن ذذای کافی ،ساير حقهای بشری و آزادیهای اساسی معنا
46. See: Söllner, Sven, “The “Breakthrough” of the Right to Food: The Meaning of
General Comment No. 12 and the Voluntary Guidelines for the Interpretation of the Human Right to
Food”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 11, Netherland: Koninklijk, 2007, pp. 400-401.
47. Acceptability
48. Hospes, H. and Hadiprayitno, I., Governing Food Security: Law, Politics and the Right to Food,
Netherland: Wageningen Academic Publishers, 2010, pp. 92-94.
49. UN General Assembly, Vienna Declaration and Programme of Action, 12 July
1993, A/CONF.157/23, Available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html. [accessed 28 June
2017].
50. Wenche, B., Food and Human Rights in Development: Legal and Institutional Dimensions and
Selected Topics, UK: Hart Publishing, vol. 1, 2005, pp. 141-142.

 .57در خصقص حق حیات ،ن : .سید محمد یاری سیدفاطمی؛ «حق حیات» ،مجل تحقیقات حققیی ،شماره ،98-91
پايیز ا زمستان .8973
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و اهمیت خقد را از دست میدهند .خالص اين  ،در صقرت محققنشدن اساسیترين بُعد از ابعاد
حق بر ذذا يعنی رهايی از گرسنگی ،ديگر حق حیات هم محقق نخقاهد شد ک در عمده اسناد
حقققبشری ازجمل اعالمی جهانی حققق بشر پذيرفت شده است21.
افرون بر اين ،در مقاد  7 ،1و  1اساسنام رم نیز ب مقضقع حق بر ذذا اشاره شده است .بر
اساس ماده  1اين اساسنام  ،یراردادن عمدی يک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب ک
منتهی ب زوال یقای جسمی کلی يا جزئی آن گروه شقد ،مصداق نسلکشی است .وفق ماده 7
اساسنام  ،عمل ريش کنی يعنی برنام ريزی برای تحمیل عمدی وضعیتی خاص از زندگی،
ازجمل محرومکردن از دسترسی ب ذذا ب منظقر معدومکردن بخشی از جمعیت يک گروه،
ب عنقان ي ی از اعمال منجر ب تحقق جنايت علی بشريت تلقی شده است .در ماده  1نیز تحمیل
گرسنگی ب ذیرنظامیان يا محرومکردن آنان از مقادی ک برای بقايشان ضروری است جنايت
جنگی شناخت شده است.
تفسیر مقسع از حق حیات ،منطبق با اين اصل است ک معاهدات حقققبشری ،اسنادی پقيا
هستند ک در گذر زمان بايد ب نحقی تفسیر شقند ک منجر ب افزايش سطح کیفی زندگی ابنای
بشر شقند 29.ب نظر میرسد مراجع بینالمللی نیز چنین روي ردی را اتخاذ کردهاند .ب طقر مثال،
ديقان امري ايی حققق بشر با درنظرداشتن اين امر اعالم کرد ک ي ی از تعهدات دولتها در زمین
حققق بشر ،فراهمنمقدن حدایل ام انات الزم برای زندگی است ک منجر ب حفظ و اعتالی
کرامت انسانی میشقد 24.ديقان مذکقر اين ن ت را احراز و اعالم کرد ک هر نقع خدش ب حق بر
ذذا يا آب آشامیدنی در وایع متضمن نقض يا ان ار حق بر زندگی در رفاه حدایلی است22.
 )0حق بر غذا ضامن حق بر بهداشت و سالمتی
حق بر بهداشت و سالمتی ب عنقان ي ی از مصاديق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
ماده  81میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مقرد تقج نگارندگان اين سند حقققبشری
یرار گرفت است و ب معنای حق هر شخص بر بهرهمندی از باالترين استاندارد یابل حصقل
سالمت جسمی و روحی کامل است ک با حق بر ذذا رابط ای نزديک دارد.
از يک سق شخص برای تأمین و حفظ سالمت خقيش نیازمند ذذای کافی است و از سقی
ديگر ،شخص بیمار یادر نیست ک حق بر ذذا را ب درستی و کامل استیفا کند .از اين جهت ،حق
52. Wenche, B., op. cit., p. 141.
53. IACtHR, 1999, Advisory Opinion OC-16/99, Ser. A., No. 16, para. 114; IACtHR, 1999, “Street
Children” (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, Ser. C., No. 63, para. 193; IACtHR , 2001, Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Ser. C., No. 79, para. 146.
54. IACtHR, 2005, Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Ser. C., No. 125, para. 162.
55. Ibid.
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بر بهداشت و سالمتی ،پیششرط تحقق حق بر ذذاست ،همچنان ک سقءتغذي  ،بر تقانايی
شخص بر کار و در نتیج  ،دسترسی او ب منابع ذذايی کافی تأثیر میگذارد؛ 21بدين معنی ک
امروزه اين ديدگاه ب وجقد آمده است ک سقءتغذي يا تغذي نامناسب میتقاند تمامی زندگی فرد
را تحت تأثیر یرار دهد .سقءتغذي در نقزادان و کقدکان ،منجر ب عدم رشد و آسیب مغزی
میشقد .اين امر ب نقب خقد میتقاند منجر ب بیماریهای ناشی از سقءتغذي در مراحل بعدی
زندگی فرد شقد و تقانايی وی را در کار  ،تحت تأثیر یرار دهد و بدينسان مقجب بروز فقر شقد27.
شقد27.
 )9نسبت میان حق بر غذا و حق بر آموزش
حق بر آمقزش ،ب ش لگیری کامل شخصیت انسانی و احساس کرامت او معطقف است و
ب خقدیخقد ،يک هنجار اساسی حقققبشری و ابزاری الينفک برای تحقق ساير حققق بشری ازجمل
حق بر ذذا محسقب میشقد .آمقزش ،کقدکان را یادر میسازد ک دانش و مهارت ،اعتمادب نفس و
تقانايی انجام کار را در خقيش پرورش دهند و اينگقن ب مشاذل با درآمد بهتر و زندگی با رفاه بیشتر
دست يابند .همچنین آمقزش با اشاع اصقل تغذي مطلقب و دانش علمی و فنی در اين زمین  ،ذذای
سالمتر و کیفیت تغذي ای بهتری را در اختیار اشخاص یرار میدهد .آمقزش همچنین مق ّقم ح قمت
یانقن و دمقکراسی است ک خقد از عقامل مهم در امنیت ذذايی است .از سقی ديگر ،تغذي مطلقب
برای ش لگیری رفیتهای کامل انسانی ضروری است و لذا ارائ آمقزش اجباری و رايگان برای
کقدکانی ک از سقءتغذي رنج میبرند ،هیچ نتیج ای در پی نخقاهد داشت21.
 )4حق بر غذا در قامت قاعده آمره بینالمللی
حق بر ذذا ب دلیل برخقرداری از ماهیتی خاص ،ب راحتی یابل پیقند با حق بر حیات و حتی منع
ش نج است ک ب عنقان یقاعد آمره حققق بینالملل شناسايی شده است .تعهد ايجابی دولتها
در اين مقرد ،ايجاد سازِکارهای سیاسی ،اجتماعی و اداری است ک ام ان تدار و تقزيع ذذا
برای همگان را فراهم آورد ک ب مقجب ماده دوم میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
ماهیتاً تعهد ب وسیل است .اما در مقابل ،اگر محرومیت ذذايی منجر ب نقض حق حیات يا
ارت اب ش نج شقد ،میتقان اين نحقه نقض حق بر ذذا را نقض یقاعد آمرهای دانست ک ب
تبع یاعده آمره ديگر ،خصقصیت و ويژگی آمره پیدا کرده است .مقاد  7 ،1و  1اساسنام رم را
 .56ابراهیمگل؛ همان ،صص .118-149
57. Wenche, B., op. cit., p .145.
58. Wenche, B., op. cit., p. 147.
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میتقان گقاهی بر صحت اين ادعا دانست .ب گرسنگیکشاندن ،ممانعت از دستیابی زندانیان يا
يک گروه یقمی و نژادی ب ذذا و آب در هنگام مخاصمات مسلحان  ،ب طقر یطع ،جنايت
بینالمللی شناخت شده است .بدين ترتیب ،آنجا ک تعهد دولتها در خصقص حق بر ذذا ايجابی
است ،سخن از آمريت آن ،یدری دشقار ب نظر میرسد اما در جايی ک اين تعهد ،چهرهای سلبی
پیدا میکند ،میتقان یائل ب آمريت آن شد.
 .0-0حق بر بهداشت و سالمتی :شالودهمحوری حقهای اساسی نسل اول و دوم
الف .مفهوم حق بر بهداشت و سالمتی
سالمتی ،بهداشت و درمان ب عنقان بنیادیترين حق بشری 23،اولین بار در منشقر ملل متحد
مقرد تقج یرار گرفت و الزاماتی را برای دولتها در جهت فراهمکردن بهداشت و سالمت در
جامع ايجاد کرد .اساسنام سازمان بهداشت جهانی نیز ب اين مقضقع پرداخت و تعريفی از
سالمت ارائ میدهد .عالوه بر اين ،حق مذکقر در اسناد بینالمللی و منطق ای متعدد ،اعم از
خاص و عام و همچنین اعالمی های مختلف ب رسمیت شناخت شده است 11.ازجمل اسناد
بینالمللی ک تأکید زيادی بر مسئل بهداشت و سالمت داشت است ،میثاق حققق ایتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و نیز اعالمی هزاره سقم تقسع است.
بدون شک ،مرایبتهای بهداشتی اولی و ضروری و دراختیارداشتن اين ام انات ،عنصری
مهم در تحقق حق بر سالمتی هستند و هرگاه از سالمتی صحبت میشقد ،اولین و ابتدايیترين
مفهقمی ک از آن ب ذهن متبادر میشقد ،دسترسی ب مرایبتهای بهداشتی و مراکز بهداشتی و
درمانی است 18.اما در کنار آنها عناصر ديگری نیز وجقد دارند ک در راه نیل ب حصقل کامل
حق بر عالیترين استاندارد سالمتی جسم و روان ،اهمیتی مضاعف دارند ک کمیت حققق
59. See: CESCR, The Nature of States Parties’ Obligations (Article 2, para. 1), General Comment 3,
14/12/90, UN Doc. E/1991/23, Annex III, UN ESCOR, Supp. (No. 3), Available at United Nations
Human Rights Website, Treaty Bodies Database, Document, General Comment; Constitution of the
World Health Organization, 14 U.N.T.S. 186, 22 July 1946 (entered into force 7 April 1948), reprinted in
Basic Documents of the WHO (32nd ed. Geneva, 1981).

 .62اعالمی جهانی حققق بشر؛ میثاق بینالمللی حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛ کنقانسیقن بینالمللی رفع هم اش ال
تبعیض نژادی؛ کنقانسیقن رفع تبعیض علی زنان؛ کنقانسیقن حققق کقد ؛ کنقانسیقن حققق معلقالن ،مصقب 1111؛
کنقانسیقن بینالمللی حمايت از حققق کارگران مهاجر و اعضای خانقادههايشان ،مصقب یطعنام شماره  821/42مجمع
عمقمی در  81دسامبر  8331؛ منشقر اجتماعی اروپا؛ منشقر آفريقايی حققق و رفاه کقد ؛ کنقانسیقن امري ايی حققق بشر؛
کنقانسیقن حققق بشر و زيستپزش ی شقرای اروپا.
 .67شجاع ،جقاد؛ «تحقیق و تقسع فناوری نانق از نگاه حق بر سالمتی» ،مجل پژوهشهای حققیی ،سال هفتم ،پايیز ا زمستان
 ،8917شماره  ،84ص .74
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ایتصادی اجتماعی از آنها تحت عنقان «بنیادهای تعیینکننده سالمتی»ياد میکند 11.از آن
جمل میتقان ب ذذای کافی و مققّی ،محیطزيست سالم و پا  ،آب آشامیدنی بهداشتی 19و
سالم ،محیط کاری ايمن و دسترسی ب داروهای اساسی اشاره کرد14.
حق بر سالمت نیز ب عنقان ي ی از عناصر سازنده حق بر حدایل رفاه اجتماعی و ي ی از
حققق بنیادی بشر ،متش ل از اجزايی است ک تقج ب آن ،مقجبات در بهتر از اين حق را
فراهم خقاهد کرد .حق بر سالمت ،دارای دو چهره است .نخست ،حق هر فرد بر سالمتی خقد،
بدون دخالت سايرين و دوم ،حق دريافت خدمات مقرد نیاز برای درمان بیماری 12.ب ديگر سخن،
از نظر کمیت  ،حق بر سالمتی دارای دو عنصر کلی آزادیها و استحقاقها است؛ بدين تقضیح ک
حق بر سالمتی ،متش ل از دو بُعد کلی سلبی و ايجابی است و حقزهای از اختیار عمل ،فارغ از
مداخل  ،برای فرد در زمین جسم و جان او ترسیم میکند .اين آزادیها شامل حق شخص بر
کنترل سالمتی و جسم خقد و تقلید مثل و حق بر مصقنبقدن از مداخل  ،نظیر حق مصقنبقدن
از ش نج  ،درمان و آزمايش پزش ی بدون رضايت میشقد ،ولی در بُعد دوم ،بهرهمندی از فرصت
برخقرداری از استانداردهای سالمتی است11.
تا اينجا ب چهره سلبی و ايجابی حق بر سالمت اشاره شد ولی بايد عنقان کرد ک جهت
استیفای اين حق بايد ام انات مربقط ب آن ،نخست فراهم 17،دوم در دسترس 11،سقم
یابلپذيرش 13،و چهارم دارای کیفیت مطلقب 71باشند 78.البت نبايد از اين ن ت نیز ذافل ماند ک
بايد یابلیت دادخقاهی اين حق ،با تقج ب هر دو چهره آن مقرد تقج یرار گیرد ،چرا ک از ابتدای
تدوين اسناد بینالمللی حققق بشر ،چالشهايی در مقرد یابلیت دادخقاهی حققق ایتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ک حق بر سالمت ،ي ی از مهمترين اجزای آن و عنصری اساسی در تأمین
62. CESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12
of the Covenant), 11 August 2000, E/C.12/2000/4, para 4, available at: http://www.refworld.org/docid/
4538838d0.html [accessed 28 June 2017].

 .69در خصقص حق بر آب آشامیدنی سالم ن : .مهرزاد صفارینیا؛ حق بر آب آشامیدنی سالم در حققق بینالملل بشر،
مجد.8934 ،
 .64جهت تقضیحات ت میلی در اين خصقص ،ن : .احسان جاويد و صابر نیاورانی؛ «یلمرو حق بر سالمتی در نظام
بینالملل حققق بشر» ،پژوهش حققق عمقمی ،دوره پانزدهم ،شماره  ،48پايیز .8939
65. CESCR, General Comment, No. 14, op. cit., paras. 4-5.
 .66حبیبی مجنده ،محمد؛ «حق بر سالمتی در نظام بینالملل حققق بشر» ،دوفصلنام حققق بشر ،سال دوم ،شماره ،8
شماره  9پیاپی ،بهار ا تابستان  ،8911صص .81-87
67. Availability
68. Accessibility
69. Acceptability
70. Quality
71. See: CESCR, General Comment No. 14, op. cit., para 12.
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و تحقق حق بر حدایل رفاه اجتماعی است وجقد داشت .عدم تقج ب اين ن ت میتقاند تبديل
ب ابزاری برای تضییع اين حق از سقی دولتها شقد71.
ب .حق بر بهداشت و سالمتی در ارتباط با حقهای نسل اول و دوم حقوق بشر
بهرهمندی از حق بر سالمتی در تمام جنب های زندگی ،رفاه و بهزيستی بشری و تحقق بسیاری
ديگر از حققق و آزادیها اهمیتی اساسی دارد و استانداردی برای برخقرداری از حیات شرافتمندان
محسقب میشقد .ب ديگر سخن ،اين حق ،پیقندی ناگسستنی با حققق نسل اول و دوم حققق
بشر دارد ک در زير بدان اشاره خقهد شد.
 )7حق بر بهداشت و سالمتی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان
تحقق حق بر بهداشت و سالمتی ،زمین ادعای ساير حققق بشری را فراهم میکند؛ بدين تقضیح
ک مردم برخقردار از سالمت جسمی و روانی میتقانند حققق مدنی و سیاسی خقد را ب عنقان
نسل اول حققق بشر استیفا کنند .از سقی ديگر ،تحقق حققق مدنی و سیاسی ،خقد زمین ساز
برخقرداری افراد از حق بر سالمت خقد ب عنقان ي ی از مصاديق نسل دوم حققق بشر است.
سیاستهايی ک در جهت تققيت نهادهای متقلّی بهداشت و سالمت و مشارکت مردم در
اداره آنهاست ن تنها مستقیماً ب ارتقای سالمت در جامع منجر میشقد ،بل مقجب
رفیتسازی در جامع ب منظقر اعمال حققق سیاسی و مدنی تقسط مردمی سالم میشقد .ايجاد
سازمانهای مردمنهاد و آمقزش مهارتهای الزم ب شهروندان جهت مطرحکردن خقاست های
مشروع میتقاند زمین ساز مطالب ساير حققق ،ازجمل حق بر بهداشت شقد79.
از سقی ديگر بايد تقج داشت ،تعامل و وابستگی حق بر حیات و حق بر سالمت و بهداشت،
بديهی است .از يک طرف اگر يک بیماریِ منجر ب مرگ ،مقرد تقج کافی و درمان یرار نگیرد،
منجر ب مرگ و در حقیقت ،زير پاگذاشتن حق حیات خقاهد بقد .افزون بر اين ،عدم مرایبت
بهداشتی کافی از مادران باردار مقجب تقلد نقزادان کمتقان يا مريض يا حتی سقط نقزادان خقاهد
شد .در حقیقت میتقان ب اين نتیج دست يافت ک عدم تحقق حق بر سالمتی ب نقب خقد ،منجر
ب عدم تحقق حق بر کرامت جسمانی انسان است .حق آزادی بیان نیز ارتباط تنگاتنگی با تحقق
حق بر بهداشت و سالمت دارد ،چرا ک با تحقق حق بر آزادی بیان است ک در صقرت کمبقد
 .10در خصقص یابلیت دادخقاهی حق بر سالمت ،ن : .فاطم کقکبی سقی؛ «یابلیت دادخقاهی حق بر سالمت در نظام
حققق بینالملی بشر» ،فصلنام حققق پزش ی ،دوره دهم ،شماره  ،97تابستان .8932
73. Zuniga, M., & et al., Advancing the Human Right to Health, Oxford: Oxford University Press, 2013,
p. 60.
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ام انات بهداشتی در جامع  ،فرد خقاهد تقانست بدون ترس ،آن را مطالب کند .حق بر آزادی
دسترسی ب اطالعات نیز ايجاب میکند ک فرد بدون هیچ نقع تحريف و ترسی ب وضعیت
جسمانی خقد و همچنین وضعیت سالمتی جامع ای ک در آن زندگی میکند وایف باشد74.
ب نظر میرسد مراجع بینالمللی نیز پیقند عمیق اين حق با حق حیات را تأيید کردهاند.
ب طقر مثال ،کمیسیقن امري ايی حققق بشر در برخی از پروندهها ،یصقر در فراهمکردن ام انات
بهداشتی و سالمتی برای زندانیان را ن تنها نقض حق بر بهداشت و سالمت ب عنقان حقی
آن را نقض حق بر حیات و کرامت انسانی نیز محسقب کرده است72.
مستقل دانست است ،بل
از اين منظر نیز میتقان تعهدات سلبی دولتها را در زمره تعهدات امری دولتها ارزيابی کرد.
عالوه بر اين ،ديقان امري ايی حققق بشر نیز در آرای خقد ،حق بر بهداشت و سالمت را
پیششرط تحقق کرامت انسانی دانست است .ب عقیده اين ديقان ،سالمت و بهداشت ،مصداق
منافع عمقمی است ک حمايت از آن ،ي ی از تعهدات دولتهاست71.
 )0حق بر بهداشت و سالمتی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی
همان طقر ک گفت شد ،حق بر عالیترين استاندارد یابل حصقل سالمتی ،حقی بنیادی یلمداد
میشقد ک از پیششرطهای ضروری برای تحقق حق حیات ب شمار میرود .درعینحال ،تحقق
حق بر سالمتی نیز ب نقب خقد در گرو تحقق و بهرهمندی از ديگر حققق بشری همچقن حق بر
ذذای کافی ،آب آشامیدنی سالم ،برخقرداری از محیطزيست پا  ،دسترسی ب دارو و ساير
مرایبتهای بهداشتی و درمانی ،آمقزش و مس ن است .ازاينرو اين حق ب عنقان حلق ارتباطی
نسلهای س گان حققق بشر ب حساب میآيد .اين مسئل ب نقعی بیانگر ي پارچگی ،ارتباط و
وابستگی متقابل کلی مصاديق حققق بشری است ،منصرف از تعلق آنها ب نسلی خاص77.
در وایع ،حق بر سالمتی ،دربرگیرنده طیف گستردهای از عقامل ایتصادی و اجتماعی ازجمل
حق بر ذذا ،مس ن ،دسترسی ب آب آشامیدنی سالم ،شرايط امن محیط کاری و محیطزيست
پا است ک شرايط الزم برای تحقق حیات سالم برای انسانها را فراهم میکند71.
74. Koch, I., Human Rights As Indivisible Rights: The Protection of Socio-economic Demands Under the
European Convention on Human Rights, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 60.
75. See: IACHR, 2003, Paul Lallion v. Grenada, Case 11.765, Report No. 55/02, OEA/Ser.L/V/II.117,
doc. 1 and IACHR, 2003, Benedict Jacob v. Grenada, Case 12.158, Report No. 56/02,
OEA/Ser.L/V/II.117, doc. 1.
76. See: IACtHR, 2006, Ximenes-Lopes v. Brazil, ser. C, No. 149.

 .11جاويد ،احسان؛ حق بر سالمتی در نظام بینالمللی حققق بشر با تأکید بر عمل رد شرکتهای فراملی داروساز ،پاياننام
کارشناسی ارشد حققق بینالملل ،دانشگاه عالم طباطبائی ،8913 ،ص .8
78. CESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12
of the Covenant), 11 August 2000, E/C.12/2000/4, para. 4.
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 حق بر مسکن در قامت حق بر حداقل رفاه اجتماعی.9-0
 جزيی از حق بر حدایل رفاه يا حق برخقرداری از حدایل،حق برخقرداری از مس ن مناسب
 کمیسیقن حققق بشر سازمان، در اين راستا.استانداردهای الزم برای ادام حیات و زندگی است
 بخشی از حق استاندارد زندگی مناسب، بارها تأکید کرده است ک حق مس ن مناسب،ملل متحد
73. آن را دنبال میکند، شقرای حققق بشر،است و جانشین آن
حق بر مس ن ب عنقان ي ی از عناصر و اجزای حق بر حدایل رفاه از اهمیت چشمگیری
 اهمیت و منزلت. اجتماعی و فرهنگی برخقردار است،جهت برخقرداری از ساير حققق ایتصادی
اين حق نزد سازمان ملل متحد تا بدانجا بقده است ک اين سازمان در بسیاری از اسناد
11. ب آن تقج کرده است،حقققبشری مصقب خقد
 افراد بايد در، صرفاً ب معنای داشتن سرپناه نیست بل ب مقجب حق مزبقر،حق مس ن
، کمیت حققق ایتصادی. شرافت و کرامت آنان تأمین شقد، صلح،م انی زندگی کنند ک امنیت
 خقد ب اين حق پرداخت و عناصر اين حق117  و184 اجتماعی و فرهنگی طی تفسیرهای شماره
.را ب یرار زير احصا کرده است
 شرایط تحقق حق بر مسکن.الف
) استطاعت مالی الزم برای استیفای حق بر مسکن7
 هزين تأمین مس ن نبايد ب میزانی باشد ک ساير نیازهای اساسی، بر اين اساس:استطاعت مالی
 ديگر یادر ب،فرد يا خانقاده وی را ب نحقی تحتالشعاع یرار دهد و فرد با تأمین هزين مس ن
 مش ل حاد در14، استطاعت مالی19.تأمین هزين ساير نیازهای اساسی خقد و خانقادهاش نباشد
79. See, e.g., Resolutions 2002/21 and 2003/27.
80. Article 5 (e) (iii) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (CERD), article 14 (2) of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW), article 27 (3) of the Convention on the Rights of the Child
(CRC), article 2 and 28 of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD), article 43 of
the International Convention on the Protection of the rights of all Migrant Workers and Members of their
Families (CMW), article 21 of the Convention relating to the Status of Refugees (CSR), article 21 (1) of
the Declaration on the Rights of Indigenous People, articles 49 and 85 of the Geneva Convention Relative
to the Protection of Civilian Persons in Time of War, article 21.1 of the Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, article 10 of the Declaration on Social Progress and Development, section III (8) of
the Vancouver Declaration on Human Settlements (1976), article 8 (1) of the Declaration on the Right to
Development and the ILO Recommendation No. 115 Concerning Workers' Housing (1961).
81. CESCR, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13
December 1991, E/1992/23.
82. CESCR, General Comment No. 7: The right to adequate housing (Art.11.1): forced evictions, 20
May 1997, E/1998/22, Available at: http://www.refworld.org/docid/47a70799d.html. [accessed 27
February 2017].
83. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (c).
84. Affordability
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سراسر جهان است و يک دلیل مهم برای اين بسیاری از مردم ،مس ن رسمی ندارند و مجبقر ب
زندگی در س قنتگاههای ذیررسمی هستند همین است .در کشقرهای ثروتمند ،پیداکردن مس ن
مناسب مقرونب صرف برای افراد و خانقادههايی ک در فقر زندگی میکنند ،ب طقر فزايندهای دشقار
است .در بسیاری از کشقرهای تقسع يافت  ،زمانی ک اجاره مس ن ،ذیریابل پرداخت باشد ،امنیت
مستأجران از طرف مالک در معرض تهديد است چرا ک آنها اذلب از نظر یانقنی میتقانند ب دلیل
عدم پرداخت اجارهبها از سقی مستأجر ،عین مستأجره را تخلی کنند12.
 )0مصونیت حق سکنی در مسکن و حق مالکیت آن از برخی از اقدامات
مصقنیت حق س نی در مس ن و حق مال یت آن از برخی از ایدامات 11،سنگ بنای حق بر
مس ن مناسب محسقب میشقد 17.بر اين اساس ،افراد در برابر اخراج خقدسران  ،آزار و اذيت و
ساير تهديدات ،مصقن خقاهند بقد .منظقر از مصقنیت حق س نی در مس ن و حق مال یت آن از
برخی از ایدامات اين است ک افراد در جايی ک زندگی میکنند دارای امنیت حققیی الزم برای
ادام زندگی در آن باشند و جز در مقارد استثنايی و یانقنی ،مجبقر ب تر آن نباشند 11.اهمیت
اين عنصر از حق بر مس ن ،زمانی اهر و بارزتر میشقد ک برخی از افراد ساکن مس ن ک حق
مال یتی نسبت ب آن ندارند ،تحت شرايطی مجبقر ب تر مس ن خقد میشقند .برای مثال ،در
برخی جقامع ،زنان با فقت همسر يا جدايی از همسر ،مجبقر ب تر محل س قنت خقد
میشقند 13و حق بر مس ن اين یشر ،تضییع میشقد31.
 )9دسترسی همگان به مسکن
مس ن بايد در دسترس هم باشد؛ 38بدين معنی ک دارندگان حق ،ام ان دسترسی ب مس ن
مناسب را داشت باشند تا اين حق استیفا شقد .اما برخی گروهها مانند سالمندان ،معلقالن جسمی
و یربانیان باليای طبیعی ،کقدکان و گروههای ديگر بايد در اولقيت برخقرداری از اين حق یرار
 .85در خصقص استطاعت مالی جهت تأمین مس ن ،ن: .
Nolan, A., Economic and Social Rights after the Global Financial Crisis, Cambridge Cambridge
University Press, 2014, pp. 57-67; Bredenoord, J. & et al., Affordable Housing in the Urban Global
South: Seeking Sustainable Solutions, London: Routledge, 2014.
86. Security of tenure
87. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (a).
88. David, P. Forsythe, Encyclopedia of Human Rights, vol. 1, Oxford, Oxford University Press, 2009, p.
434.
89. For more informantion on women and adequate housing see: E/CN.4/2005/43.
90. For more information see:
Gibney, M., & and Skogly, S., Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations, USA,
University of Pennsylvania Press, 2010, p. 191.
91. Accessibility
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گیرند .نیازهای خاص ایشار و گروههای مذکقر بايد در تصقيب یقانین نا ر بر مس ن و اتخاذ
سیاست های مربقط مدنظر یرار گیرد31.
ب .مقتضیات کیفی مسکن بهمنظور استیفای حق بر مسکن
 )7کیفیت مسکن از نظر قابلیت سکونت
ب
جهت تحقق و استیفای حق بر مس ن مناسب ،مس ن بايد یابل س قنت و استفاده
عبارت ديگر ،اين اطمینان بايد حاصل شقد ک محل س قنت دارای فضای کافی و مناسب بقده و
میتقاند ساکنان را در برابر سرما ،رطقبت ،گرما ،باران ،باد يا ساير تهديدها و خطرات محافظت
کند 34.در حققق ايران ،مهمترين مقررات نا ر بر تضمین کیفیت مس ن را میتقان در آيیننام
اجرايی ماده  99یانقن نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مصقب  8974يافت ،چرا ک اوالً،
آيین نام مذکقر تقسط يک گروه کارشناسی متش ل از نمايندگان وزارت مس ن و شهرسازی،
وزارت کشقر ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،شهرداری تهران و برخی تش لهای مهندسی
تهی شده است و در ثانی ،وضع مقررات مربقط ب اين حقزه و ت الیف نهادهای مختلف در اين
زمین مشخص شده است.
باشد39.

 )0کیفیت مسکن از نظر محل مسکن
حق بر مس ن ،زمانی محقق میشقد ک «محل وایعشدن مس ن» 32ب نحقی باشد ک افراد
ساکن در مس ن بتقانند ب راحتی ب محل کار ،مراکز بهداشتی و درمانی ،مدارس ،مهدکقد ها و
ساير مؤلف های خدمات عمقمی و ام انات اجتماعی دسترسی مناسب داشت باشند .همچنین
مس ن افراد نبايد در مناطق آلقده وایع شقد 31.بر اساس شاخص کیفیت مس ن در محالت
شهری ،مس ن مناسب برای زندگی بايد دسترسی مناسبی ب تسهیالت و خدمات و فضاهای سبز
شهری داشت و در جقار ام انات شهری باشد ک دارای کاربری سازگار با س قنت است .وجقد
آلقدگیهای زيستمحیطی ،عالوه بر اين جان ساکنین اين مناطق را ب خطر میاندازد،
هزين های بهداشتی بسیار زيادی را نیز بر نظام بهداشت و درمان تحمیل میکند37.
92. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (e) .
93. Habitability.
94. CESCR, General Comment No. 4,op. cit., para. 8 (d).
95. Location
96. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (f).
 .91ن : .حبیباهلل فصیحی؛ «بررسی منابع و پیامدهای جريان فاضالبهای شهری و صنعتی در روستاهای بخشی از حريم
جنقبی تهران» ،پژوهشهای روستايی ،دوره پنجم ،شماره  ،4زمستان  ،8939ص .381
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 )9کیفیت مسکن از نظر محیط فرهنگی
ي ی ديگر از عناصر حق بر مس ن اين است ک مس ن افراد ،در ناحی يا منطق ای وایع شقد ک
ب لحاظ فرهنگی نیز مناسب زندگی باشد 31،يعنی برنام ها و سیاستهای مس ن بايد ب طقر
کامل ب ابعاد فرهنگی مس ن نیز تقج داشت باشد33.
 .4-0حق بر پوشاک و تعامل آن با سایر حقهای بشری
ب نظر میرسد در بین آثار و اسناد حققق بینالمللی نمیتقان منبعی را پیدا کرد ک ب طقر مستقل
و با رافت کامل ب اين حق پرداخت باشد .لی ن کمیت ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طی شرح
و تفسیر عمقمی خقد در خصقص افراد کمتقان ،ب طقر خالص ب اين مقضقع پرداخت است .بر
اساس نظر کمیت مزبقر ،دسترسی ب پقشا و لباس بايد ب نحق و کیفیتی باشد ک مانع از
عمل رد کامل و مؤثر افراد کمتقان در جامع نباشد811.
بنابراين میتقان ب اين نتیج دست يافت ک ب مقجب حق مقرد بحث ،بايد ام ان
برخقرداری افراد بر پقشا مناسب فراهم باشد .منظقر از مناسببقدن پقشا آن است ک لباس
بايد مناسب وضعیت جقی ،محل کار و ب طقرکلی ،مناسب و درخقر شرايط فرد باشد .ب ديگر
سخن ،فرد نبايد مجبقر ب استفاده از لباسی شقد ک مقجب شرمساری و همچنین رنجبردن وی
شقد و مناسب با اوضاع جقی يا شرايط فرد نباشد818.
همان طقرک پیش از اين گفت شد ،حقهای بشری ،وابست و ذیریابلتف یک هستند؛ بدين
معنی ک تحقق ي ی از مصاديق حققق بشر در گرو تحقق ساير حققق بشری است .لی ن در
اينجا از جهت روشنشدن هرچ بیشتر اين ن ت  ،ارتباط حق بر پقشا با چند نمقن بارز از
مصاديق حقهای بشری مطرح میشقد.
الف .نسبت حق بر پوشاک با حق بر سالمتی و حیات
ازجمل حققق مزبقر ،حق بر حیات و بهداشت است ک با حق بر پقشا  ،ارتباط نزدي ی دارند؛
بدين تقضیح ک عدم دسترسی ب لباس و پقشا مناسب در شرايط الزم میتقاند حق بر
سالمتی و در ادام آن ،حق بر حیات فرد را ب خطر اندازد .برای مثال ،اگر فرد در اوضاع نامناسب
98. Cultural adequacy
99. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (g).
100. CESCR, General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 9 December 1994, E/1995/22, para.
33, Available at: http://www.refworld.org/docid/4538838f0.html. [accessed 28 June 2017].

 .727همچنین ،ن: .
Hathaway, J., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge: Cambridge University Press,
2005, p. 503.
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جقی ،چ از لحاظ سرما و چ از لحاظ گرما ،ب پقشش مناسب دسترسی نداشت باشد ،ام ان
ب خطرافتادن سالمتی فرد و در نتیج  ،درخطریرارگرفتن حیات وی ،دور از ذهن نخقاهد بقد811.
ب .ارتباط میان حق بر پوشاک و حق بر آزادی عقیده
پقشیدن لباس يا ب صقرت دییقتر ،حق انتخاب لباس را میتقان چهره ديگری از آزادی عقیده
دانست ،چرا ک فرد با پقشیدن لباس در وایع ب نقعی ،نگرش و جهانبینی خقد را ابراز مینمايد .عالوه
بر اين ،اجبارشدن ب پقشیدن لباس نامناسب ک مثالً بزرگتر از اندازه باشد يا نمای خقب و دلنشینی
نداشت باشد يا اين با استانداردهای روز مطابقت نداشت باشد ،مقجب شرمساری و رنجش افراد
خقاهد بقد 819.اين امر ب نقب خقد ،در خصقص کقدکانی صادق است ک در مدارس تحصیل میکنند،
چرا ک لباس نامناسب ،بیشتر مقجب شرمساری خقد کقدکان و همچنین والدين آنها میشقد814.
ج .ارتباط میان حق بر پوشاک و حق بر عدم تبعیض
لباسی ک افراد برای پقشیدن انتخاب میکنند میتقاند مشخصکننده ن ات زيادی در خصقص
افراد باشد ک از آن جمل میتقان ب مذهب ،یقمیت ،یبیل  ،ملیت ،فرهنگ يا نژاد اشاره کرد .در
اين راستا میتقان ادعا کرد ک لباس افراد فقیر میتقاند نشانگر فقر ايشان باشد .اين امر ب نقب
خقد میتقاند نشاندهنده فقر يا وضعیت ایتصادی نامناسب باشد و منجر ب تبعیض شقد .عالوه
بر اين ،لباسهايی ک از لحاظ مذهبی و فرهنگی ويژگی خاصی دارند نیز میتقانند منجر ب
تبعیض و ان ار فرصتها و حققق ایتصادی اجتماعی و سیاسی شقند812.
 .5-0حق بر تأمین اجتماعی بهعنوان جزئی از اجزای حق بر حداقل رفاه اجتماعی
الف .مفهوم حق بر تأمین اجتماعی
یبل از پرداختن ب مفهقم تأمین اجتماعی ب نظر میرسد ذکر دو ن ت ضرورت داشت باشد.
نخست اين واژه تأمین اجتماعی و واژههايی از یبیل رفاه اجتماعی ،بیم های اجتماعی ،خدمات
اجتماعی و مساعدتهای اجتماعی ،اذلب ب جای هم استعمال میشقند .اين در حالی است ک
هريک از واژههای مزبقر ،معنی فنی و تخصصی مخصقص ب خقد را دارند .دوم آن ب طقر کلی
102. Stephen, J., “A Forgotten Right? The Right to Clothing in International Law”,
http://anzsil.anu.edu.au. New Zealand Society of International Law, Retrieved July 15, 2014, p. 12.
103. CESCR, General Comment No. 5, op. cit., p. 13.
104. Kornbluh, F., The Battle for Welfare Rights: Politics and Poverty in Modern America, Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2007, pp. 39-41.
105. Pamela, H., Abuses Left Detainees Mentally Ill, Study Finds, Retrieved July 19, 2014. Available at:
http://www.theage.com.au/world/abuses-left-detainees-mentally-ill-study-finds-20080618-2suw.html [last
visited 28 July 2017].
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تعاريفی ک از تأمین اجتماعی میشقد ،متأثر از شرايط ایتصادی و اجتماعی و یدرت دولتها در
اختصاص برنام و اولقيت و هزين هايی است ک در اين راستا انجام میشقد و اين امر ب نقب
خقد ،مانع از ارائ تعريفی واحد و هم پسند از اين مفهقم است811.
ل ن میتقان گفت تأمین اجتماعی بیانگر تأمین درآمدی است ک ب هنگام یطع درآمد ،ب
عللی از یبیل بی اری ،بیماری يا حادث جايگزين آن میشقد و همچنین تأمین درآمد برای کسانی
است ک ب علت پیری بازنشست شدهاند و نیز آنها ک ب سبب مرگ شخص ديگری از حمايت
محروم ماندهاند و تأمین مخارج استثنايی از یبیل هزين هايی ک ب مناسبت تقلد ،ازدواج يا مرگ
پیش میآيد817.
ب .حق بر تأمین اجتماعی ،الزمه تأمین سایر حقوق
حق بر تأمین اجتماعی ،نقش مهمی در تحقق ساير حققق مندرج در میثاق حققق ایتصادی
اجتماعی ايفا میکند .برای مثال ،دولتهای عضق بر اساس ماده  1میثاق بايد خدمات اجتماعی را
برای بهبقد افراد کمتقان و صدم ديده در اختیار آنها یرار دهند .افزون بر اين ،دولتها طبق
ماده  81سند مزبقر ،م لف ب مرایبت از کقدکان و فراهمآوردن رفاه آنان ،کمک و ارائ مشاوره
ب خانقارها و تمهید ام انات الزم برای اشخاص کمتقان و سالخقرده هستند .از ديگر تعهدات
دولتها در اين راستا میتقان ب تعهدات دولتها مبنی بر مبارزه با فقر و ارائ مساعدتهای
اجتماعی در اين زمین اشاره کرد .همچنین دولتها م لف ب ايجاد ام انات بهداشت و درمان و
ارائ خدمات در اين زمین هستند ک بر اساس ماده  81سند مذکقر بر عهده گرفت اند .همچنین
بايد تقج داشت ک تحقق ساير حققق ایتصادی و اجتماعی نبايد مانع از طراحی و اجرای
برنام های تأمین اجتماعی از سقی دولتها باشد811.
 .6-0حق بر حداقل رفاه در قامت قاعده آمره بینالمللی
الف .حقوق بشر بهعنوان ارزش معاصر اجتماع بینالمللی
سابق تاريخی پديده حققق بشر ب رذم مطرحشدن آن در مباحث سیاسی و حققیی ،چندان دور
 .726مل ی ،روحاهلل؛ «بررسی حق تأمین اجتماعی ب عنقان يک حق بشری» ،نشري حققق اساسی ،سال سقم ،شماره ،2
زمستان  ،8914ص .847
 .721فیضزاده ،علی و سعید مدنی؛ «بررسی مفهقم تأمین اجتماعی در ايران و جهان در چارچقب زمین های اجرای نظام
رفاه و تأمین اجتماعی و شاخصهای مرتبط با آن» ،تأمین اجتماعی ،شماره  ،7زمستان  ،8973ص .81
108. CESCR, General Comment No. 19: The Right to Social Security (Art. 9 of the Covenant), 4
February 2008, E/C.12/GC/19, para. 28, available at: http://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html
[accessed 25 June 2017].
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نیست .بااينحال ،تجارب وحشتنا ب جامانده از جنگ دوم جهانی ،تأسیس و تقسع نظم
بینالمللی نقين مبتنی بر سازمان ملل متحد و اصقل منشقر و همچنین جريان استعمارزدايی،
جنبشهای مبتنی بر حققق و آزادیهای فردی در سرتاسر جهان ،حققق بشر را ب عنقان ي ی از
ارزشهای مشتر جامع بینالمللی در کلیت آن مطرح کرده است.
امروز شأن و منزلت برابر انسانها ب عنقان ارزش مشتر جامع بینالمللی ب رسمیت
شناخت شده است و جامع بینالمللی در جهت نیل ب اين هدف گام برداشت است .گزارشهای
متعدد دال بر نقض حققق بشر در بسیاری از کشقرهای جهان و حتی در کشقرهای مدعی رعايت
اين حققق را نمیتقان خدش ای بر اين ارزش تلقی کرد .مدای در مباحث مطرح در رسان ها و
برنام های سیاسی بازيگران مهم عرص سیاست و حققق بینالملل ،حاکی از آن است ک حققق
بشر ب عنقان ارزشی بنیادين و ذیریابل چشمپقشی در نظم کنقنی بینالمللی جايگاه خقد را يافت
است.
مروری بر اعالمی و برنام عمل وين ک حاصل کنفرانس جهانی حققق بشر وين ،مقرخ 12
ژوئن  8339است کاشف از آن است ک جامع بینالمللی دولتها در کلیت آن ،نگرشی نق نسبت
ب مققل حققق بشر دارد و حققق بشر را مققل ای جهانشمقل و ب همپیقست میداند .اين سند،
بار ديگر بر تعهد مندرج در ماده  21منشقر سازمان ملل متحد تأکید میکند .اين مقرره اشعار
میدارد« :کلی اعضا متعهد میشقند ک برای نیل ب مقاصد مذکقر در ماده  22در هم اری با
سازمان ملل متحد ،ایدامات فردی يا دست جمعی معمقل دارند» 813.گرچ اين سند ،ماهیت
اعالمی دارد و بنابراين از لحاظ حققیی الزامآور نیست ،ب خقبی نشانگر تمايل و جهتگیری
دولتها و اعتقاد آنها ب الزامآوربقدن مقررات حققق بشر از منظر عرف بینالمللی است .بندهای
 4و  2اين عالمی  ،گقاه اين مدعاست .بند  4اعالمی مقرر میدارد:
«اعتال و حمايت از تمامی حقهای بشری و آزادیهای بنیادين بايد با عنايت ب اهداف و
اصقل منشقر ب عنقان اهداف دارای اولقيت سازمان ملل متحد شناخت شقند ک ازجمل مهمترين
آنها هدف هم اریهای بینالمللی است .اعتال و حمايت از تمامی حقهای بشری در چارچقب
اين اهداف و اصقل ،دذدذ مشروع جامع بینالمللی است.»...
ماده  2اين اعالمی در اين راستا صراحتاً مقرر میدارد:
 .729ماده  22منشقر سازمان ملل متحد مقرر میدارد :با تقج ب ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه برای تأمین روابط
مسالمتآمیز و دوستان بینالملل بر اساس احترام ب اصل تساوی حققق و خقدمختاری ملل ،سازمان ملل متحد ،امقر زير را
تشقيق خقاهد کرد.
الف) باالبردن سطح زندگی ،فراهمکرد ن کار برای حصقل شرايط تریی و تقسع در نظام ایتصادی و اجتماعی؛
ب) حل مسائل بینالملل ایتصادی ا اجتماعی ا بهداشتی و مسائل مربقط ب آنها و هم اری بینالمللی فرهنگی و آمقزش؛ و
ج) احترام جهانی و مؤثر حققق بشر و آزادی های اساسی برای هم بدون تبعیض از حیث نژاد ا جنس و زبان يا مذهب.
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«تمامی انقاع حققق بشر ،جهانشمقل و تف یکناپذيرند و با ي ديگر وابستگی متقابل و
ارتباط تنگاتنگ دارند .جامع بینالمللی بايد حققق بشر را ب نحقی فراگیر ،عادالن و منصفان بر
پاي ای برابر در نظر گیرد و برای کلی حققق ،اهمیتی ي سان یائل شقد .ضمناً ،درنظرداشتن
پیشین های ملی ،منطق ای و تنقع زمین های تاريخی ،فرهنگی و مذهبی ،بر عهده دولتهاست
ک صرفنظر از نظام سیاسی ،ایتصادی و فرهنگی ،ب تققيت و حمايت از تمام حققق بشر و هم
آزادیهای سیاسی بپردازند».
بر اين اساس شايد بتقان بر اين عقیده بقد ک حقهای بشری در جامع بینالمللی و ب ويژه
در نظام سازمان ملل متحد از جايگاهی ويژه و رفیع برخقردارند و در وایع اين بندها از اعالمی
مذکقر ،ا هارنظر رسمی اجتماع بینالمللی در خصقص حقهای بشری است ک ب مقجب آن ،اين
حقها از اولقيتی خاص برخقردارند .از سقی ديگر بايد تقج داشت اوصاف و ويژگیهايی ک
برای یقاعد و حقهای بشری در اين اعالمی ب کار رفت  ،در وایع همان مال ها و معیارهايی
است ک یبل از اين برای یقاعد آمره بینالمللی ب کار رفت است .ب ديگر سخن ،همان طقر ک
ماده  21کنقانسیقن حققق معاهدات مقرر داشت  ،دولتهای عضق جامع بینالمللی «در کل»...
نقض اين یقاعد را مجاز نمیدانند .عبارات مندرج در اعالمی وين گقاه بر اين مدعاست.
عالوه بر اين ،ماده  11اعالمی جهانی حققق بشر مقرر میدارد:
«هر شخصی حق دارد خقاستار بریراری نظم در عرص اجتماعی و بین المللی باشد ک
حققق و آزادیهای ذکرشده در اين اعالمی را ،ب تمامی تأمین و عملی سازد ».
درج اين ماده در اين اعالمی  ،گقاهی بر اين مدعا است ک حققق بشر را نمیتقان صرفاً با
ات ا بر سازِکارهای مقجقد در دولتهای حاکم اجرا کرد .نظم بینالمللی ک لزوماً دربردارنده نظم
حققیی نیز هست ،بی ترديد ي ی از اجزای الزم برای بریراری نظمی است ک اجرای حققق بشر
را ب طقر کامل ام انپذير کند.
ب .حقهای بشری در قامت قاعده آمره
ا هارنظر در خصقص اين کداميک از یقاعد حققق بینالمللی تبديل ب یاعده آمره شدهاند
دشقار است ،ل ن صاحبنظران و دکترين ،کمک شايانی جهت ازبینبردن اين دشقاری کردهاند.
از سقی ديگر بايد تقج داشت مرجع رسمی احراز یقاعد بینالمللی مراجعی هستند ک بنا بر
رسالت خاص خقد ب امر ارزيابی و تطبیق یقاعد حققق بینالمللی با امقر مقضقعی میپردازند.
بااينحال بايد تقج داشت یاعده آمره ،مفهقمی پقياست ک همزمان با تغییرات یقاعد وضعی
و ايجاد نظامی جديد در حال تغییر است و از اين نظم تأثیر گرفت و بر آن تأثیر میگذارد .مسلّم
آن یقاعد آمره حققق بینالملل و حققق بشر در تعامل با ي ديگرند ولی سؤال اساسی اين است
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ک کداميک از حقهای بشری را میتقان ب عنقان یاعده آمره تلقی کرد يا ب عبارت دییقتر،
کداميک از حقهای بشری ب یاعده آمره تبديل شدهاند و کداميک در حال تبديلشدن ب
یقاعدی با اين ويژگی هستند.
برخی از صاحبنظران با بررسی و تحلیل و مدای در معاهدات بینالمللی ،فهرستی از
حقهای بشری ارئ دادهاند ک واجد ويژگی آمريت هستند .اين یسم از صاحبنظران ،مبنای
بررسی خقد را آن دست از مقررات مندرج در معاهدات حقققبشری یرار دادهاند ک تخطی از
آنها در زمان جنگ و ساير حالتهای اضطراری ام انپذير نیست 881.بر اين اساس ،حققیی
ازجمل حق حیات 888،حق بر رفتار انسانی 881،اصل برائت 889،منع نسلکشی 884،منع جرايم جنگی882،
منع بردگی 881،منع جنايت علی بشريت 887،ب عنقان حققیی شناسايی شدهاند ک واجد اوصاف
یقاعد آمره بینالمللی هستند881.
مرور روي مراجع حقققبشری مؤيد اين مدعاست ک حققیی مانند حق بر ذذا و حق بر
بهداشت و سالمت ،الزم حفظ حیات انسانی است و مراجع مربقط  ،آنها را الزم تحقق حق بر
حیات میدانند .ب طقر مثال ،کمیسیقن امري ايی حققق بشر در برخی از پروندهها ،یصقر در
فراهمکردن ام انات بهداشتی و سالمتی برای زندانیان را ن تنها نقض حق بر بهداشت و
سالمت ،ک حقی مستقل بقده دانست است ،بل آن را نقض حق بر حیات و کرامت انسانی نیز
محسقب کرده است ک از آن جمل میتقان ب پرونده جان هرندز علی گقاتماال اشاره کرد .ديقان
امري ايی حققق بشر نیز در آرای خقد ،حق بر بهداشت و سالمت را پیششرط تحقق کرامت
انسانی دانست است ک از آن جمل میتقان ب پرونده ايگزمس علی برزيل اشاره کرد ک در آن
 .772ن : .ماده  4میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  82کنقانسیقن اروپايی حققق بشر ،ماده  17کنقانسیقن امري ايی
حققق بشر.
 .777ماده  1میثاق حققق مدنی و سیاسی.
 .770ماده  7میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  9کنقانسیقن اروپايی حمايت از حققق بشر و آزادیهای بنیادين ،ماده 9
کنقانسیقن امري ايی حققق بشر.
 .779ماده  82میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  7کنقانسیقن اروپايی حمايت از حققق بشر و آزادیهای بنیادين ،ماده 3
کنقانسیقن امري ايی حققق بشر.
 .774ماده  8کنقانسیقن منع و مجازات جرم نسلکشی.
 .775مقاد  841و  843کنقانسیقن چهارم ژنق.
 .776ماده  1میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  14کنقانسیقن اروپايی حمايت از حققق بشر و آزادیهای بنیادين ،ماده 1
کنقانسیقن امري ايی حققق بشر.
 .771ماده  7اساسنام رم.
118. F. F. Martin, et al., International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and
Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 30-40.
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ديقان در رأی خقد اعالم کرد ک سالمت و بهداشت ،مصداق منافع عمقمی است ک حمايت از
آن ،ي ی از تعهدات دولتهاست .ب عقیده ديقان ،دولتها ذيل تعهد حق بر حیات افراد و کرامت
انسانی ،م لف ب وضع یانقن و نظارت بر اجرای آن در زمین بهداشت و سالمت هستند .اين
ديقان همچنین هر نقع خدش ب حق بر ذذا يا آب آشامیدنی را در وایع متضمن نقض يا ان ار
حق بر زندگی دانست است ک از آن جمل میتقان ب پرونده ياکای آسای علی پاراگقئ اشاره
کرد .از طرفی دادگاه اروپايی حققق بشر نیز در آرای خقد ،تضییع يا ان ار عناصر حق بر حدایل
رفاه اجتماعی را ب استناد تضییع حق بر حیات يا منع رفتار تحقیرآمیز بررسی کرده است ک هر
دوی اين حقها خقد در زمره یقاعد آمره بینالمللی محسقب میشقند ک از آن جمل میتقان ب
پروندههای آنگقالوا علی بلغارستان و نچقا و ديگران علی بلغارستان اشاره کرد.
همچنین با عنايت ب مفاد اساسنام ديقان بینالمللی کیفری و اساسنام های ساير محاکم
کیفری بینالمللی ب طقر یطع میتقان گفت ک جنايت ب یحطیکشاندن ب عنقان جنايت علی
بشريت در زمان صلح و جنايت جنگی در دوران مخاصمات مسلحان  ،دستکم در یلمرو حق بر
حدایل ذذا و آب است .لذا اين حققق را در شرايط خاص میتقان داخل در بدن سخت نظم
عمقمی بینالمللی دانست و تا همین حد ،آنها را یاعده آمره بینالمللی تلقی کرد .ل ن در ساير
سطقح ب نظر نمیتقان یائل ب آمريت یقاعد نا ر بر حق حدایل رفاه بقد و ماهیت تعهد دولتها
در یالب ماده  1میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی از نقع تعهد ب وسیل و ازجمل یقاعد
ت میلی حققق بینالملل است.
نتیجه
نسلهای چهارگان حققق بشر پا ب میدان گذاشت اند تا از شأن و منزلت ذاتی انسان صیانت
کنند .جهت نیل ب اين مقصقد ،انسان ن تنها بايد از حققق مدنی و سیاسی ب صقرت مقتضی و
شايست برخقردار باشد ،بل بايد از حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز بهرهمند شقد تا
بتقاند با حفظ شأن و منزلت انسانی ب حیات خقد ادام دهد .ل ن انسان بايد از رفاهی نسبی يا
حدایل رفاه اجتماعی بهره مند باشد تا ام ان استفاده از ساير حققق نیز برای وی فراهم و در
نتیج  ،شأن انسانی او حفظ شقد .بدون تضمین چنین حققیی برای بشر نمیتقان صحبت از حفظ
شأن و منزلت انسانی ب میان آورد .ب زبان ساده میتقان گفت حق بر حدایل رفاه اجتماعی
مقدم واجب است.
اسناد حقققبشری ب صراحت ب مفهقمی با عنقان دییق «حق بر حدایل رفاه اجتماعی»
نپرداخت  ،اما با تقج ب بسیاری از اسناد بینالمللی و همچنین آرای مراجع نظارتی و حمايتی
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حققق بشر میتقان ادعا کرد ک برخقرداری از تعدادی از حققق ایتصادی و اجتماعی الزم حفظ
کرامت انسانی تلقی شده است .در برخی از مقایع ،از چنین حقی ب عنقان «هست حدایلی حققق»
( )minimum coreياد شده است ک دربردانده حق بر بهداشت ،حق بر ذذا و حق بر مس ن
است و بعضی ديگر از اسناد حقققبشری ،تحقق برخی ديگر از حققق ایتصادی و اجتماعی را
الزم زندگی با کرامت دانست اند .برای مثال ،ماده  88میثاق حققق ایتصادی و اجتماعی،
برخقردای از حققیی از یبیل حق بر خقرا  ،پقشا و حق بر مس ن را تضمینکننده برخقرداری
انسان از سطح زندگی مناسب دانست است.
در خصقص آمريت اين حققق بايد گفت ک تجارب وحشتنا دو جنگ جهانی ،تأسیس و
تقسع نظم مبتنی بر سازمان ملل متحد و اصقل منشقر آن سازمان ،جريان استعمارزدايی و
جنبشهای مبتنی بر حققق و آزادیهای فردی در سرتاسر جهان باعث شده است ک حققق بشر
ب عنقان ي ی از ارزشهای مشتر جامع بینالمللی در کلیت آن مطرح شقد .البت پیش از اين،
اديان الهی نیز از زاوي ديد خقد ب برخی از حقهای بشری تقج کردهاند .لذا کرامت انسانی
ب عنقان ارزش مشتر در جامع بینالمللی ب رسمیت شناخت شده و در جهت نیل ب اين
هدف ،گامهای مهمی برداشت است.
ب نظر میرسد ،حققیی ازجمل حق بر حیات ،حق بر رفتار انسانی ،منع ناديدهگیری اصل
برائت ،منع نسلکشی ،منع جرايم جنگی ،منع بردگی ،منع جنايت علی بشريت و منع ش نج
ب عنقان حققق واجد اوصاف یقاعد آمره بینالمللی ،شناخت شدهاند.
شايد اين ايراد مطرح شقد ک هیچکدام از مقارد مقرد اشاره ،سنخیتی با عناصر حق بر حدایل
رفاه اجتماعی ندارد ولی نبايد از نظر دور داشت ک عناصر مادی مقاردی مانند جنايت علی
بشريت و نسلکشی و ذیره ،در وایع اعمالی منعشده هستند ک با حققق مقرد بحث مقال حاضر
همپقشانی دارند .مثالً حق بر ذذا حق بشری است و ب گرسنگیکشاندن ،ي ی از عناصر الزم
برای تحقق برخی جرايم مذکقر است.
البت تعهدات دولتها در یبال ايفای برخی از حقهای بشری ازجمل بسیاری از حقهای
ایتصادی و اجتماعی ،مانند حق بر مس ن ک انجام آن تدريجی است شايد اين ترديد را ب وجقد
آورد ک نمیتقان برخی از حقهای بشری را واجد وصف یقاعد آمره بینالمللی دانست ،ولی بايد
تقج داشت ک برخی از حققق ایتصادی و اجتماعی ب واسط ويژگی ب همپیقستگی حقهای
بشری و پیقندخقردن با حقهای مهمی مانند حق حیات ،اگر خقد دارای وصف آمريت نشدهاند
شايد بتقان گفت ب تبع ساير حقهای بشری ک ب صقرت یاعده آمره درآمدهاند از وضعیتی
خاص با عنقان «یاعده آمره تبعی» برخقردار شدهاند .ب همین علت ،کقچ اجباری در هنگام
مخاصمات بینالمللی ،جنايت جنگی ب هنگام صلح و با شرط گستردگی و نظاممندبقدن ،جنايت
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علی بشريت یلمداد شده است .با اين نگرش میتقان گفت ک مهمترين بخشهای شاکل حق
بر حدایل رفاه ازجمل حق بر مس ن ،ذذا ،آب و حق بر بهداشت و درمان ،هنگامی ک در یامت
اوامر و نقاهی کیفری بینالمللی ديده میشقند ،انع اسی از یقاعد آمره بینالمللی هستند ک
جامع بینالمللی دولتها در کل ،نقض آنها را بر نمیتابد و هرگقن تقافق برخالف آنها باطل و
بالاثر است و هرگقن ایدامی برخالف آنها جنايت بینالمللی یلمداد شده و مستقجب تعقیب
کیفری بینالمللی است .با اين ترتیب میتقان گفت برخی از عناصر حق بر حدایل رفاه ،داخل در
شاکل نظم عمقمی بینالمللی یرار گرفت است.
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.8911  زمستان،سیاست اجتماعی
ـ سند
.اعالمی جهانی حققق بشر
. اجتماعی و فرهنگی،میثاق بینالمللی حققق ایتصادی
.کنقانسیقن بینالمللی رفع هم اش ال تبعیضنژادی
.ااااااااااااااااااااااااااا رفع تبعیض علی زنان
. اااااااااااااا حققق کقد
.اااااااااااااا حققق معلقالن
.اااااااااااااا بینالمللی حمايت از حققق کارگران مهاجر و اعضای خانقادههايشان
.اااااااااااااا امري ايی حققق بشر
.اااااااااااااا حققق بشر و زيست پزش ی شقرای اروپا
منشقر اجتماعی اروپا؛
. اااااااا آفريقايی حققق و رفاه کقد
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چکیده
يکی از مشکالت اساسی ديوان کیفری بینالمللی در مواجهه با مسئله داعش ،قدرت اعمال صالحیت آن
است .ديوان ،صالحیت رسیدگی به جرايمی را داراست که2 :ـ دولت عضو ،بر اساس ماده  24وضعیتی را
به آن ارجاع دهد1 .ـ شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور ،وضعیتی را به ديوان ارجاع دهد9 .ـ دادستان
بر اساس ماده  21به ابتکار خود ،پس از حصول اطالع از وقوع جرايم موضوع صالحیت ديوان ،تحقیقاتی
را آغاز کند .بهعالوه ،عراق و سوريه اساسنامه ديوان را تا کنون امضا ننموده و عضو ديوان نشدهاند .عدم
همکاری دولتهای عضو میتواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در ديوان کیفری بینالمللی
باشد .لذا تنها گزينه در پیگیری و تعقیب داعش ،سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.
بنابراين ،قابلیت يا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروريستی داعش در ديوان کیفری بینالمللی و چالشهای
موجود در خصوص تعقیب آنها در اين ديوان بررسی میشود.
واژگان کلیدی
تعقیب ،داعش ،تروريست ،ديوان کیفری بینالمللی ،صالحیت

 استاديار حقوق بینالملل دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 نويسنده مسئول ،دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
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s.m116@yahoo.com
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مقدمه
ظهور جريانهای افراطی تکفیری همچون القاعده ،طالبان ،داعش و بوکوحرام ،از تلخترين
رويدادهای جهان اسالم در تاريخ معاصر است .خأل عقالنیت و معنويت و غلبه ظاهرگرايی و
سطحینگری در فهم و تفسیر دين ،از زمینههای شکلگیری چنین گرايشهايی است و اغراض
سیاسی هم در شکلگیری و تقويت اين جريانها بیتأثیر نبوده است.
گروه داعش (بهزعم آنها دولت اسالمی) يکی از گروههای تروريستی فعال در عراق و سوريه
است که فعالیت نظامی خود را از سال  1029میالدی از سوريه آغاز و بخشهايی از سوريه ازجمله
استان رقه را تصرف کرد .اين گروه سپس به عراق حمله کرد و مناطقی ازجمله استان انبار ،موصل
و تکريت را در عراق به تصرف و کنترل خود درآورد .داعش پس از تصرف موصل ،بیانیه تشکیل
خالفت اسالمی با رهبری ابوبکر بغدادی را صادر کرد و در مدت کوتاهی به دلیل خشونتها و
مجازاتهای سنگین ،شهرت جهانی يافت.
دولت اسالمی عراق و شام يا داعش ،از زمان پیدايش تا کنون باعث مرگ و صدمات جسمانی
قابل توجه و خسارت به اموال و نابودی زيرساختها در عراق و سوريه شده است و در زمان نگارش
مقاله حاضر ،شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانة جرمانگاریشده تحت عناوين «جرايم جنگی» 2و
«جرايم علیه بشريت» 1و حتی «نسلکشی» 9،توسط جنايتپیشهگان گروه داعش ارتکاب يافته
است .اين جنايتها ناشی از نبود ضمانت اجرای کیفری مناسب در حقوق بینالملل است که تحقق
آن ،اين انتظار را در جامعه جهانی ايجاد کرده است که ديوان کیفری بینالمللی بهعنوان اولین و
تنها دادگاه دايمی در عرصه عدالت کیفری بینالمللی ،نسبت به جرايم داعش واکنش نشان داده و
با مداخله در اين ماجرا ،زمینه تعقیب مرتکبان جرايم بینالمللی را فراهم کند.
لیکن اختالف از آنجا آغاز میشود که با توجه به مسئله عدم صالحیت ديوان کیفری بینالمللی
به جهت عدم امضای اساسنامه از سوی سوريه و عراق ،رسیدگی به جرايم ارتکابيافته در قلمرو
جغرافیايی اين دو کشور ،قابل تعقیب از سوی اين ديوان هست يا خیر؟ و آيا دادستان ديوان میتواند
نظر به عدم عضويت عراق و سوريه ،رسیدگی به جرايم را رأساً عهدهدار شود؟ آيا ديوان صالحیت
دارد که به جرايم اتباع خارجی که عضو داعش شدهاند و دولتهای آنها نیز اساسنامه را امضا
کردهاند ،رسیدگی کند؟
اين پژوهش بر آن است تا با توجه به عدم عضويت دو کشور سوريه و عراق در اساسنامه ديوان
کیفری بینالمللی ،به نحوه ارجاع جرايم داعش به اين ديوان و قابلیت تعقیب آن از سوی ديوان
1. War Crimes
2. Crimes against Humanity
3. Genocide
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توجه کند.
 .7قلمرو صالحیت دیوان کیفری بینالمللی در مواجهه با جرایم داعش
ماده  2اساسنامه ديوان ،مصوب سال  2331میالدی مقرر میدارد که اين دادگاه قابلیت اعمال
صالحیت بر جنايات ارتکابی اشخاص (حقیقی) يعنی جنايات مندرج در اين سند را که در زمره
شديدترين جنايات در عرصه بینالمللی بوده داراست .بر اين اساس ،قلمرو صالحیت ديوان ،متضمن
چهار گروه از جنايات است که عبارتاند از :جنايت نسلکشی (ماده  ،)1جنايت علیه بشريت (ماده
 ،)7جنايات جنگی (ماده  )1و جنايت تجاوز ارضی که در ماده  1اساسنامه ديوان احصا شده است.
بهعالوه ،تابعان ديوان ،افراد حقیقی باالی  21سال تمام هستند و مفاد اساسنامه برای دولتهايی
که جديداً به اساسنامه بپیوندند ،عطفبهماسبق میشود يعنی به زمان الزماالجراشدن اساسنامه
برمیگردد.
 .7-7جنایت نسلکشی
منظور از نسلکشی ،ارتکاب اعمال مشخصشده در ماده  1اساسنامه رم است که به قصد نابودکردن
تمام يا قسمتی از يك گروه ملی ،قومی ،نژادی يا مذهبی انجام میگیرد.
اين گروه از جرايم ،ممکن است توسط مقامات رسمی يا توسط اشخاص خصوصی ،چه در زمان
صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،بینالمللیشده يا داخلی ارتکاب يابند .بنابراين،
جرم نسلکشی زمانی به وجود میآيد که شخص ،يکی از اعمال مقرر در ماده  1اساسنامه را مرتکب
شود .همان گونه که ذکر شد ،شرط اساسیِ احراز وقوع اين جرم ،قصد مندرج در ماده  1يعنی «به
قصد نابودکردن» است که در واقع عنصر معنوی جرم (سوءنیت) است .در صورت فقدان اين شرط،
ممکن است اين عمل جزو جرايم علیه بشريت يا جرايم جنگی قلمداد شود .يکی از ديگر ويژگیهای
اين جرم آن است که برای وقوع جرم نسلکشی حتماً وجود سیاست دولتی يا سازمانی شرط نیست.
برای تحقق جنايت نسلکشی ،تجمع عناصر نابودی تمام يا بخشی از يك گروه ،قصد و انجام
اعمال ممنوعه در ماده  1اساسنامه کافی است4.
موضوع شايان ذکر در خصوص تعريف جنايت نسلکشی اين است که در تعريف اين جنايت،
اساسنامه رم از ماده  1کنوانسیون  2341نسلکشی تبعیت میکند؛ هرچند در اساسنامه به اين
موضوع اشاره نشده است1.
4. Schabas, William A., “Lex Specialis? Belt and Suspenders? The Parallel Operation of Human Rights
Law and the Law of Armed Conflict, and the Conundrum of Jus Ad Bellum”, ILR, vol. 40, No. 2, pp. 592594, 2007; Available at: https://ssrn.com/abstract=1044281 or http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.1044281.
5. See: <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/FS-2_Crimes_Final.pdf> 20.08.17.
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بر اين اساس ،آنچه تا به حال ،داعش در عراق و سوريه مرتکب شده ،مصداقی از نسلکشی
است .نمونه بارز اين نسلکشی را میتوان در جنايات نسبت به اقلیت ايزدی مشاهده کرد .ايزدیها
طايفهای هستند که بیشتر در نزديکی موصل و منطقه سنجار عراق زندگی میکنند ،اما گروههای
کوچكتری از آنها در ترکیه ،سوريه ،ايران ،گرجستان و ارمنستان نیز حضور دارند .ايزدیها کُرد
هستند و ريشه هند و اروپايی دارند؛ زبان مادریشان کردی است و به عربی نیز تکلم میکنند.
همه دعاها و کتابهای دينی آنها به زبان کردی است .اللش ،ضريح مقدس آنها در شمال عراق
و از شخصیتهای معنوی مورد احترام آنها در عراق و جهان است .ايشان تقريباً  100.000نفر در
سراسر جهان جمعیت دارند که بیشتر آنها در عراق زندگی میکنند .نزديك به سیهزار نفر از
آنها در سوريه ،و بیش از  100نفر از آنها در ترکیه هستند .تعداد آنها در اين کشور ،بیش از 11
هزار نفر در اوايل قرن هجدهم بود و بسیاری از آنها به اروپا رفتند .در ايران نیز گروه اندکی
زندگی میکنند که آمار دقیقی از آنها در دست نیست1.
گزارش سال  1021يونیسف در خصوص وضعیت اقلیت ايزدی ساکن در نینوا بیان میدارد که
 40کودک بر اثر گرسنگی و تشنگی در اوت  1024به دنبال تصرف سنجار توسط داعش ،جان
دادهاند و حدوداً  11000کودک در کوههای اطراف سنجار در موصل آواره شدند و نیاز به کمكهای
حیاتی دارند .طبق گزارش وزارت حقوق بشر عراق ،داعشیها زنان و دختران ايزيدی را در محلی
در سنجار نگهداری ،و تعداد ديگری از ايشان را به فرودگاه تلعفر منتقل کردند .تروريستها بدون
هیچ دلیلی کودکان را میکُشند و زنان سرنوشت نامعلومی دارند .منابع خبری نیز از ربودهشدن بیش
از  400زن و دختر ايزيدی از سوی تروريستهای داعش و سرنوشت نامعلوم آنها خبر دادهاند.
اين موضوع ،نمونهای از نسلکشی موضوع ماده  1اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی است7.
جنايات داعش علیه کردهای ايزدی و محاصره آنها در کوهستان سنجار در واقع محرومکردن
آنها از آب ،غذا ،دارو و امکانات زندگی است که به روايت اخبار منابع موثق ،سبب ازبینرفتن عدۀ
زيادی از آنها شده است .ازجمله به گزارش سازمان ملل ،بیش از هزار کودک به دلیل کمبود غذا
و دارو و قرارگرفتن زير نور آفتاب ،جان سپردهاند .همچنین محاصرۀ شهر ترکماننشین آمرلی به
مدت دو ماه توسط داعش که طی آن ،مردم شهر به آب و غذا دسترسی نداشتند و برق شهر هم
قطع بود و ساير جنايات اينچنینی مشمول نسلکشی میشود1.
در همین راستا نیز کمیته تحقیق سازمان ملل ،گزارشی  42صفحهای درباره اقدامات گروه
 .6ابريشمی ،عبداهلل؛ مسئله کرد در خاورمیانه و عبداهلل اوجاالن ،توکلی ،2971 ،ص .271
7. Jessica Stern, J. M. Berger, ISIS: The State of Terror, Harper Collins Canada, 2015, p. 74.
8. Samuel Smith, “UN Report on ISIS: 24,000 Killed, Injured by Islamic State; Children Used as Soldiers,
Women Sold as Sex Slaves”, The Christian Post (Oct. 9, 2014), <http://www.christianpost.com/news/unreport-on-isis-24000-killed-injured-by-islamic-state-children-used-as-soldiers-wome-> 20.08.17.
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تروريستی داعش علیه اقلیت ايزدیها منتشر و اقدامات تروريستها را «نسلکشی» توصیف کرد.
 .7-2جنایت علیه بشریت
بند اول ماده  7اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری ،جنايت علیه بشريت را شامل آن دسته از جنايات
فهرستشده قلمداد میکند که « بهعنوان بخشی از حمله گسترده و نظاممند با هدف ضديت نسبت
به هر جمعیت غیرنظامی » ارتکاب يافته باشد .جمع عناصر ذکرشده ،در جهت تحقق جنايت علیه
بشريت الزم است3.
اصوالً جنايت علیه بشريت ،دربرگیرنده جناياتی است که علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب میيابد
و جدیترين اشکال اين جنايات ،کشتار گروههای مردمی است که با اين اوصاف با ژنوسید
همپوشانی وسیعی پیدا میکند .اما جنايت علیه بشريت ،مفهومی وسیعتر از ژنوسید است زيرا در
جنايت علیه بشريت ،الزم نیست که گروه خاصی از افراد ( دارای ويژگیهای خاص قومی ،نژادی
و  ) ...هدف قرار گیرد بلکه بهطور کلی ممکن است جمعیت غیرنظامی شامل گروههای سیاسی و
غیره ،موضوع اين جنايت واقع شود20.
جنايت علیه بشريت ،مفهومی است که استفاده از آن از چند قرن گذشته آغاز شده است اما
شناسايی دقیق مفهوم جنايت علیه بشريت در پی اعالمیه سنت جیمز در اساسنامه دادگاه نورنبرگ
صورت گرفت 22.البته تا کنون جرايم علیه بشريت در سند چندجانبه بهطور مشخص نیامده است21.
باوجود اين ،در اساسنامههای دادگاههای کیفری بینالمللی برای يوگسالوی سابق و رواندا،
اشارههايی به آن ديده میشود( .بهترتیب در مواد  9و  1اساسنامههای مذکور) ،همچنین در ماده 1
اساسنامه ديوان اختصاصی سیرالئون ،جنايت علیه بشريت مدنظر قرار گرفته است .بههرحال ،اجزای
متغیر جنايت علیه بشريت ،قبل از تدوين اساسنامه در تحوالت بینالمللی حقوقی عرفی و حقوق
معاهدات ،نسج يافته بود.
منظور از جنايات علیه بشريت که در اساسنامه رم ذکر شده است ،ارتکاب هريك از اعمال
مشروحه ذيل است ،هنگامی که در چارچوب حمله گسترده يا سازمانيافته بر ضد جمعیت غیرنظامی
و با علم به آن حمله ارتکاب میيابد و شامل اين موارد است:
 .9وکیل ،امیر ساعد؛ «جنايات علیه بشريت در حقوق بینالملل معاصر» ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال بیستوپنجم ،شماره ،93
پايیز ـ زمستان  ،2917صص  13و.19
 .70طهماسبی ،جواد؛ صالحیت ديوان بینالمللی کیفری ،جاودانه ،2911 ،صص .194-110
11. Robinson, Darryl, “Defining ‘Crime against Humanity’ at the Rome Conference”, American Journal
of International Law”, vol. 93, No. 1, 1999. p. 44.

 .72رابرتسون ،جفری؛ جنايات علیه بشريت ،ترجمه :جمعی از مترجمان گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد،
آستان قدس رضوی ،2919 ،ص .91
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2ـ قتل :در اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی صرفاً بهعنوان قتل اشاره شده و تعريفی از آن
ارائه نشده است .گروه داعش بنا بر مدارک و مستندات مختلف که شامل منابع خبری معتبر،
تصاوير ،کلیپهای ويديويی از قتل افراد مختلف که رسماً خود داعش در فضای مجازی منتشر
میکند ،قتلهای بسیاری را مرتکب شده است29.
از جنايات داعش در اين خصوص میتوان برای نمونه به موارد ذيل اشاره کرد :قتل  170زندانی
شیعه در موصل ،کشتن افراد در مأل عام با شیوههايی ازجمله تیربارانکردن ،گردنزدن ،سربريدن،
بهصلیبکشیدن ،مُثلهکردن ،زندهسوزاندن و انتشار عکسها و فیلمهای اين جنايات در فضای
مجازی ،مانند انتشار فیلمهای گردنزدن خبرنگار امريکايی جیمز فولی و سربريدن پیترکسینگ،
امدادگر امريکايی ،سربريدن  12کارگر مسیحی قبطی مصری که در لیبی ربوده شده بودند ،همچنین
آمار سربريدن بیش از هفت هزار شیعه که سازمان ملل منتشر کرده است24 .
1ـ ريشهکنکردن :تخريب شهرها و روستاهای اشغالشده و امحای آثار تاريخی و فرهنگی در
عراق و سوريه توسط داعش از مصاديق اين جنايت است ،مثل پالمیرا که در گذشته يکی از
شهرهای بسیار مهم در مرکز سوريه بوده و بهعنوان کاروانسرا برای افرادی که از صحرای سوريه
عبور میکردند بسیار اهمیت داشت .اين شهر را ارتش امپراتوری روم (اورلیانوس) برای اولین بار
در سال  174میالدی ويران کرد و در دورههای بعدی بازسازی شد .داعش پیش از اين ،آثار باستانی
فراوانی را در شهرهای نمرود و الحضر در عراق ويران کرد و آثار باستانی شهر پالمیرا نیز سرنوشتی
مشابه داشت21.
داعش همچنین در سوريه و عراق ،قبور مسلمین و ديگر مذاهب را تخريب کرد .آنها در سوريه
قبور متعددی را که ارزش تاريخی و مذهبی داشت تخريب کردند که نبش قبر حجر بن عدی در
سوريه ،يکی از مشهورترين اين اقدامات است.
آنها در عراق مراقد زيادی را منفجر کردند که از بارزترين آنها میتوان به قبور متبرکه
پیامبرانی همانند يونس ،جرجیس و شیث اشاره کرد .بهويژه قبر حضرت يونس(ع) تقدّس خاصی
برای موصلیها داشت و در پی تخريب آن ،خشم ساکنان اين شهر برانگیخته شد .مقبره حضرت
يونس(ع) در  971کیلومتری شمال بغداد ،در سال  291هجری يعنی  2900سال قبل بنا شده بود.
گروه داعش برای تخريب اماکن مذهبی از گردانی به نام گردان تسويه قبور و ضريح بهره میبرد.
اعضای اين گردان که تعدادشان نزديك به  900نفر است با استفاده از ماشینآالت سنگینی که
13. Lane, Lottie, “Mitigating Humanitarian Crises During Non-International Armed Conflicts — The Role
of Human Rights and Ceasefire Agreements”, Journal of International Humanitarian Action, 2016, p. 19.
14. See: <http://time.com/4549266/isis-civilians-massacre-mosul-offensive/> 20.08.17.
15. Niall McCarthy, “Where Syria & Iraq's Foreign Fighters Come From”, Statista, 2015, Available at
<http://www.statista.com/chart/2658/where-syrias-foreign-fighters-come-from>20.08.17.
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متعلق به شرکتهای بزرگ در موصل بود و آنها را پس از اشغال نینوا به چنگ آورده بودند ،اماکن
مذهبی و تاريخی را تخريب میکردند21.
9ـ بهبردگیگرفتن :منع بردگی نسبت به ديگر جنايات بینالمللی ،سابقه طوالنیتری دارد ،يعنی
قبل از کنوانسیونهای  2133و  2307الهه وجود داشت .اين مفهوم بهتدريج و با کمك رويهقضايی
و باالخص دو دادگاه نظامی اياالت متحده در نورنبرگ و سپس شعبه بدوی ديوان کیفری بینالمللی
برای يوگسالوی سابق ،اصالح و تبیین شد .بنابر اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی که در اين
زمینه مفهوم نوپايی را معرفی میکند ،بهبردگیگرفتن به معنی اعمال هرگونه سلطه و اختیار در
رابطه با حق مالکیت بر انسان ،ازجمله اعمال چنان سلطه و اختیاری در جريان قاچاق انسانها
بهويژه زنان و کودکان (ماده -1-7ج) است.
داعش در موارد متعدد ،زنان و کودکان اقلیتهای ايزدی ،مسیحی و ترکمن را در عراق و
سوريه ربوده و از آنان بهعنوان برده و کنیز استفاده میکرد يا میفروخت .داعش در منطقه القدس
در موصل ،بازاری برای فروش زنان و دختران ايجاد کرد که در اين بازار ،روی زنان و دختران اسیر،
برچسب قیمت زده شده و خريداران دربارۀ قیمت و خريد آنها چانه میزدند27.
به گزارش سازمان ملل ،داعش به يك روستای ايزدینشین در منطقة سنجار حمله کرد ،زنان
و دختران اين روستا را ربود و آنها را به زندان بادوش موصل انتقال داد و همچنین گروهی متشکل
از  210زن و دختر را که بیشترشان ايزدی يا مسیحی بودند به سوريه فرستاد تا بهعنوان هديه در
اختیار تروريستها قرار گرفته يا بهعنوان بردۀ جنسی فروخته شوند .برخی از زنان که توانستند از
دست اعضای داعش فرار کنند به رسانهها گفتند :قیمت فروش دختران به اعضای داعش ،حداقل
 11دالر و حداکثر  210دالر بود21.
4ـ حبس يا ايجاد محرومیت شديد از آزادی جسمانی که برخالف قواعد اساسی حقوق بینالملل
انجام میشد .در اين زمینه ماده  3اعالمیه جهانی حقوق بشر چنین تصريح میکند« :احدی را
نمیتوان خودسرانه توقیف يا حبس کرد».
نخستین مرجع بینالمللی که تعريفی از حبس ارائه داد ،يکی از شعب بدوی ديوان کیفری
بینالمللی برای يوگسالوی سابق بود .به نظر آن شعبه ،حبس بهعنوان جرم علیه بشريت بايد
خودسرانه باشد يعنی محرومکردن فرد از آزادی بدون روند صحیح قانونی در چارچوب برنامه
16. Jo H., Compliant Rebels: Rebel Groups and International Law in World Politics, Cambridge
University Press, Cambridge, 2015, p. 234.
17. Bahney, Benjamin and Johnston, Patrick , “Hitting ISIS Where It Hurts: Disrupting ISIS’s Cash Flow
in Iraq”, RAND Corporation, 2014, [online], Available at: <http://www.rand.org/blog/2014/08/ hitting-isiswhere-it-hurts-disrupt-isiss-cash-flow.html> 20.08.17.
18. See: <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidiwomen> 20.08.17.
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غیرنظامی23.

گسترده يا منظم علیه جمعیت
1ـ شکنجه :يعنی «تحمیل عمدی درد يا رنج شديد جسمی يا روحی بر شخصی که تحت
کنترل متهمِ به شکنجه است» .در کنوانسیونهای  2133و  2307الهه و ماده  9مشترک
کنوانسیونهای  2343ژنو و پروتکلهای  ،2377اعمال شکنجه منع شد و در غیر موارد جنگی نیز
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،اعالمیه جهانی حقوق بشر و ساير کنوانسیونها و معاهدات
منطقهای نیز به همین ترتیب ،شکنجه را منع کردهاند .بنابراين امروزه منع شکنجه از قواعد اساسی
و مهم حقوق بشردوستانه بینالمللی است10.
بر اساس تعريف فوق ،گروه داعش مرتکب مصاديق بیشماری از اين جنايت شده است :رنج
روحی قبل از قتل ،نسبت به افرادی که به انحاء مختلف کشته میشوند که شامل فیلمگرفتن،
مصاحبههای ديکتهشده و قتل افراد در مألعام میشود .همچنین شکنجههای جسمی در اکثر
اعمال گروه داعش که در فصلهای قبل به مواردی از آن اشاره شده است کامالً مشهود و بديهی
است.
1ـ تجاوز جنسی ،بردهگیری جنسی ،فحشای اجباری ،حاملگی اجباری ،عقیمکردن اجباری يا
هر شکل ديگر خشونت جنسی همرديف با آنها که داعش بهطور گسترده مرتکب میشد12.
7ـ تعقیب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سیاسی ،نژادی ،ملی ،قومی،
فرهنگی ،مذهبی ،جنسیتی يا علل ديگر که بهموجب حقوق بینالملل ،غیرمجاز شناخته شده است.
آزار و اذيت ،ارتکاب اعمالی است که موجب ورود صدمات جسمانی و روانی و ضررهای اجتماعی
و اقتصادی به اشخاص میشود11.
دستگیری ،تعقیب و مصادره اموال اقلیتهای ايزدی و مسیحی و همچنین شیعیان در عراق و
سوريه ازجمله مسیحیان موصل که خانههای آنها با «ن» به معنای ناصری عالمتگذاری و
خانههای شیعیان با حرف «ر» به معنای رافضی عالمتگذاری و مصادره شدند .همچنین،
19. See: < http://www.icty.org/cases/party/706/4> 20.08.17.
20. Reisman, W. and Silk, J., “Which Law Applies to the Afghan Conflict?”, American Journal of
International Law, vol. 82, 1988, p. 465.

 .27تعرضات و خشونتهای جنسی ،پديدهای است که بهطور عمده در پی بروز بحران در يوگسالوی سابق با شدت زيادتری
نسبت به گذشته ظاهر شد و توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد .در کنفرانس رم ،موارد ديگری نیز مدنظر قرار گفت
بهطوریکه عالوه بر تجاوز جنسی ،بردگی جنسی ،فاحشگی اجباری ،حاملگی اجباری ،عقیمکردن اجباری و هر شکل ديگر
خشونت جنسی نیز لحاظ شد .در مورد حاملگی اجباری بحثهايی پیش آمد که سرانجام حاملگی اجباری بهعنوان جرم علیه
بشريت پذيرفته شد ،مشروط بر اينکه تأثیری بر مقررات داخلی دولتها در مورد سقطجنین نداشته باشد.
گروه داعش در موارد متعددی مرتکب تعرضات جنسی علیه زنان ،دختران و کودکان شده است ،ازجمله تجاوز به زنان و دختران
ربودهشدۀ ايزدی ،مسیحی ،ترکمن و شیعه در زندانهای داعش .ناظران حقوق بشر که با نجاتيافتگان ايزدی از کوهستان
سنجار مصاحبه کردند میگويند که برخی از آنها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و برخی هم به همین علت خودکشی کردند.
 .22شريعتباقری ،محمد جواد؛ اسناد ديوان کیفری بینالمللی ،جنگل ،2939 ،ص .227
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دستگیری ،تعقیب و  ...کردهای ايزدی کوهستان سنجار در کردستان عراق از مصاديق آزار و اذيت
ماده  7اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی است19.
1ـ ناپديدکردن اجباری اشخاص :اين جنايت که در پیشنويس اساسنامه ديوان کیفری
بینالمللی هم مطرح شده بود با اندکی تغییر در متن نهايی اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی
پذيرفته شد .طبق اساسنامه ديوان« ،ناپديدکردن اجباری اشخاص يعنی بازداشت يا حبس يا ربودن
اشخاص توسط دولت يا سازمان سیاسی يا با اجازه يا حمايت يا رضايت آنها و سپس امتناع آنها
از پذيرش محرومیت اين اشخاص از آزادی يا امتناع از دادن اطالعات از سرنوشت يا محل وجود
آنان به قصد محرومنمودن آنها از حمايت قانون برای مدت طوالنی است»14.
در اين مورد میتوان به مصاديق متعددی از اعمال داعش همچون ربودن زنان و دختران و
حبس آنها در مکانهای نامعلوم ،مانند ربودن و حبس زنان و دختران اقلیتهای ايزدی،
مسیحی ،ترکمن ،شیعه و ...همچنین ربودن خبرنگاران ،روزنامه نگاران ،امدادگران بینالمللی در
عراق و سوريه ازجمله جیمز فولی ،خبرنگار امريکايی ،خبرنگاران ژاپنی ،پیتر کسینگ ،امدادگر
امريکايی برای مدت طوالنی و بدون مشخصکردن مکان حبس و رعايت حقوق قانونی افراد
مذکور اشاره کرد 11.با توجه به آنچه بیان شد ،داعش تا کنون در عراق و سوريه جنايتهای
متعددی ازجمله قتلهای متعدد  ،خريدوفروش زنان و کودکان ،تجاوز جنسی ،قتلعام اقلیتهای
کرد ايزدی ،مسیحی ،ترکمن و شیعیان ،بهبردگیگرفتن آنها ،تخريب آثار باستانی و اماکن
مقدس و ...را مرتکب شده است.
 .7-9جنایات جنگی
جنايات جنگی عبارت است از نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ يا حقوق مخاصمات
مسلحانه ،شامل عهدنامههای  2343ژنو (عهدنامههای چهارگانه ژنو) و پروتکلهای الحاقی
شمارههای  2و  1مورخ  2377و ساير قواعد و عرفهای مسلّم حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات
مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی.
جنايات جنگی بدون قید حصر عبارتاند از :جنايات ارتکابی علیه افراد غیرنظامی ،جنايات
ارتکابی علیه مجروحان و اسیران جنگی ،غارت اموال عمومی يا خصوصی در زمان جنگ ،حمله،
23. “The Atlantic, ISIS and the Foreign-Fighter Phenomenon”, 8 March 2015. Available at
><http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/isis-and-the-foreign-fighterproblem/387166/
20.08.17.
24. Meron, T., “International Criminalisation of Internal Atrocities”, American Journal of International
Law, 89 (1995), No. 3, p. 562.
25. See: <http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3770118/More-victim-Isis-thugs-Jim-JamesFoley-Story-moving-documentary-journalist-s-life.html> 20.08.17.
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بمباران و تخريب شهرها و روستاها و بهطور کلی ،اهداف غیرنظامی دشمن که فاقد ضرورت نظامی
است11.
مطابق ماده  1اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری ،جنايات ارتکابی در سرزمینهای اشغالی،
کشتن و مجروحکردن نظامیانی که سالح خود را بر زمین گذاشته يا وسیلهای برای دفاع از خود
ندارند و تسلیم شدهاند ،خیانت جنگی و استفاده از سالحهای ممنوعه ،از زمره جنايات جنگی
محسوب میشوند.
با توجه به نحوه تنظیم اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی(اساسنامه رم) در زمینه حقوق ماهوی
کیفری ،بسیاری از جرائم تا حدی که الزم بوده مشخصاً توصیف شده و اصول کلی مسئولیت
کیفری بهتفصیل تشريح شده است .جرائم جنگی ،باالخص با تفصیل کامل و بهنحو
تحسینبرانگیزی تنظیم و تدوين شده است .عالوه بر اين ،مفهوم جرم جنگی ،بهدرستی جرايم
ارتکابی در منازعات مسلحانه داخلی را نیز دربرمیگیرد .درعینحال ،مواردی نیز ديده میشود که
نسبت به حقوق بینالملل جاری ،حرکتی قهقرايی محسوب میشود ،مانند ماده  1اساسنامه .در
اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جناياتی بهعنوان جنايات جنگی گنجانده شوند که در
مورد عرفیبودن آنها شك و ترديدی وجود ندارد .در عمل ،اکثر جرايم ،يا علیه غیرنظامیان است
يا علیه نهضتهای مقاومت مسلحانه .اين جرايم در چارچوب منازعات مسلحانه بینالمللی ،نقض
فاحش نسبت به يکی از اشخاص تحت حمايت يا اموال مورد حمايت تحت کنوانسیونهای ژنو و
پروتکل الحاقی اول نامیده میشوند 17.اين پیششرط که اين جنايات در ابعاد گسترده انجام شده
باشد ،تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیونهای چهارگانه است.
بسیاری از مصاديق جنايات داعش علیه بشريت که در مقاله حاضر ذکر شده است ،دربرگیرنده
جنايات جنگی نیز میشود ،مانند قتل خبرنگاران ،روزنامهنگاران ،امدادگران ،شهروندان و تجاوز به
زنان و کودکان ايزدی ،مسیحی ،ترکمن ،شیعه و ،...کشتن نظامیانی که سالح خود را بر زمین
گذاشته يا وسیلهای برای دفاع از خود ندارند .يکی از مهمترين مصاديق وقوع اين جنايت داعش را
می توان جنايت در پايگاه هوايی اسپايکر در عراق دانست که طی آن حدود  2700نفر از دانشجويان
شیعه اين دانشگاه بهصورت غیرمسلح به قتل رسیدند11.

26. Abresch, W., “A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights
in Chechnya”, Center for Human Rights and Global Justice Working Paper, Extrajudicial Executions
Series, No. 4, 2005, p. 17.

 .21کسسه ،آنتونیو؛ حقوق کیفری بینالمللی ،ترجمه :حسین پیران ،اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی ،جنگل ،2917 ،صص
.11-70
28. See: <https://www.hrw.org/news/2016/01/31/iraq-possible-war-crimes-shia-militia> 20.08.17.
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 .7-2جنایت تجاوز
شق (د) بند  2ماده  1اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ،رسیدگی به جرم تجاوز را در صالحیت
ديوان دانسته است ولی اساسنامه ،تعريف تجاوز و شرايطی را که ديوان تحت آن میتواند به اين
موضوع رسیدگی کند ،طبق مواد  212و  219به تشکیل کمیسیونی برای بررسی اين موضوع و
انضمام اين تعاريف و شرايط به اساسنامه ديوان در کنفرانس بازنگریای که هفت سال پس از
الزماالجراشدن اساسنامه ديوان تشکیل میشود ،منوط کرده است .لذا در مذاکرات  2331رم برای
ايجاد ديوان کیفری بینالمللی دولتها اعالم کردند که قطعنامه  9924را بهعنوان تعريف تجاوز به
رسمیت نمیشناسند .ذيل بند  1ماده  1اساسنامه ،ديوان بیان میدارد که مقررات راجع به تجاوز
بايد با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد .آنچه در اين بین آشکار است تمايل
اعضای شورای امنیت به داشتن انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد
بینالمللی ديگری است 13 ،درحالیکه ساير کشورها سعی در ارائه تفسیری موسّع از تجاوز دارند90.
 .2قابلیت تعقیب داعش در دیوان کیفری بینالمللی
ديوان کیفری بینالمللی ،زمانی جرايم بینالمللی پیشگفته را تعقیب میکند که ارجاع پرونده به
يکی از اشکال و شرايط خاص زير صورت بگیرد( :مواد  29و  24اساسنامه ،به موضوع اعمال
صالحیت قضايی ديوان پرداختهاند)92.
 .2-7ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای عضو اساسنامه (مطابق
بند (الف) ماده  29و ماده  24اساسنامه ديوان)
ديوان در صورتی میتواند صالحیت خود را اعمال کند که يکی از شروط زير صورت بگیرد:
الف) حداقل يکی از دولتهايی که در قلمرو آن ،جنايت مورد نظر روی داده باشد يا درصورتیکه
آن جنايت در کشتی يا هواپیما ارتکاب يافته ،دولتی که آن کشتی يا هواپیما در آن به ثبت رسیده
است عضو اساسنامه باشد؛
 .29موسوی ،علی؛ «نگاهی به ديوان کیفری بینالمللی» ،ماهنامه رويدادها و تحلیلها ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی
وزارت امور خارجه ،شماره .2910 ،211
 .90برای اطالعات بیشتر در رابطه با جرايم داخل در صالحیت ديوان ،ن.ک :ابراهیم بیگزاده؛ بررسی جنايات نسلکشی و
جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ،ديوان کیفری بینالمللی و جمهوری اسالمی ايران ،مرکز چاپ و
انتشارات وزارت امورخارجه 2973و همچنین ،علیرضا ديهیم؛ درآمدی بر حقوق کیفری بینالمللی (در پرتو اساسنامه ديوان کیفری
بینالمللی) ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه .2910
 .97جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ـ میرمحمدصادقی ،حسین و رسول عابد؛ فصلنامه
پژوهش حقوق کیفری ،دوره اول ،شماره  ،2پايیز  ،2932صص .37-210

612



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان 7991

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب) يا دولتی که شخص مورد تحقیق يا تعقیب ،تبعه آن است عضو اساسنامه باشد.
بنابراين صالحیت ديوان کیفری بینالمللی مبتنی بر اصل سرزمینیبودن و ملیت است .به واقع
بر اساس حقوق بینالملل ،يك دولت میتواند نوعاً مدعی صالحیت بر دعوای کیفری بر مبنای دو
اصل ،يعنی اصل صالحیت سرزمینی و اصل صالحیت مبتنی بر ملیت باشد و اساسنامه هم بر
همین مبنا اين دو گزاره را پیشبینی کرده و پذيرفته است.
صالحیت سرزمینی ،اعمال صالحیت از سوی يك دولت بر اشخاص ،اعمال يا حوادث اتفاقی
در قلمرو آن دولت است که در میان انواع صالحیتها ،اساسیترين پايه استنادی دولت در اعمال
صالحیت خود محسوب میشود زيرا اين نوع صالحیت ،ريشه در حاکمیت هر دولت و بهواقع،
حاکمیت ملی آن دارد91.
ازاينرو ،اين صالحیت ،قاعده ،معیار و استاندارد در حقوق بینالملل کیفری تلقی میشود که
گسترهای عامالشمول و همگانی دارد .صرفنظر از ملّیت مرتکب ،دادگاه کیفری بینالمللی میتواند
بر جنايات ارتکابی در قلمرو و سرزمین هر دولت عضو اعمال صالحیت کند.
وانگهی بر اساس اين صالحیت ،در صورت ارتکاب يکی از جنايات مندرج اساسنامه در قلمرو
يکی از دولتهای عضو آن ،مرتکب تحت تعقیب اين دادگاه قرار خواهد گرفت حتی اگر تبعه يکی
از کشورهای عضو اين اساسنامه نباشد.
نوع ديگر صالحیت پذيرفتهشده در اساسنامه ،اصل صالحیت مبتنی بر ملّیت است که در شق
(الف) از بند  1ماده  21اساسنامه پیشبینی شده است .صالحیت ملّیتمحور ،ناظر بر بازيگران فعال
و منفعل سناريوی مجرمانه ،بزهکار (تبعه بزهکار) بزهديده (تبعه بزهديده) است که يکی از آن دو،
يا هر دو ،تبعه و شهروند يك دولت بوده و دولت مزبور به اين واسطه ،صالح به رسیدگی جنايت
ارتکابی از سو يا علیه آنها میشود .اصل صالحیت ملّیتمحور به دولت اجازه میدهد تا صالحیت
خود را به خارج از مرزهايش گسترش دهد.
بااينحال ،بهواسطه اين صالحیت که در گستره صالحیت فراسرزمینی تجويز و بهواقع ،گونهای
از صالحیت فراسرزمینی برشمرده میشود ،بهوسیله ارتباط يك دولت با يك جرم از رهگذر ملّیت
شخص متهم جرم (تابعیت فعال) يا شخص بزهديده (تابعیت منفعل) که عدهای از آنها بهترتیب
به صالحیت شخصی مثبت و منفی ياد کردهاند ،محدود میشود99.
اصل صالحیت ملّیتمحور ،خواه فعال يا منفعل ،ابزار بنیادی بیمناقشهای است که بهموجب
آن ،دولت میتواند صالحیت فراسرزمینی را ادعا کند.
32. Mary Kaldor, “In Defence of New War”, 2 Stability: International Journal of Security and
Development, Art. 4 (2013). 2(1): 4, pp. 1-16.
33. Solomon, S., “Internal Conflicts: Dilemmas and Developments”, The George Washington
International Law Review, 38 (2006), No. 3, p. 582.
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ريشه اتخاذ چنین صالحیتی را میبايست قاعده يا اصل حاکمیت دولتها دانست که بر اساس
آن ،دولتها از يك سو حق دارند از تبعه و شهروندان خود در صورت ارتکاب جنايت علیه آنها
حمايت کنند و از سوی ديگر ،شهروندان و اتباع خود را که در خارج از سرزمین و قلمرو داخلی دست
به ارتکاب جنايت میزنند و موجب خدشه به حیثیت و شأن دولت در صحنه بینالمللی و افکار عمومی
میشوند و در بسیاری از موارد موجب مسئولیت دولت میشوند ،به لحاظ کیفری مسئول بدانند.
آنچه بیان شد نشان میدهد که دادگاه کیفری بینالمللی ،صالحیت خود را بر اشخاص حقیقی
که هم تبعه و شهروند دولتهای عضو هستند و هم تبعه دولتهايی که صالحیت اين دادگاه را
پذيرفتهاند ،اعمال میدارد 94.بر اين اساس ممکن است مرتکبین هريك از جنايات مشمول
صالحیت ديوان بینالمللی کیفری ،تحت تعقیب آن دادگاه قرار بگیرند ،درحالیکه جرم در دولت
عضو اساسنامه ارتکاب نیافته باشد .اما دولتهايی که عضو نیستند الزامی ندارند که با مقامات و
مراجع اين دادگاه در مورد تعقیب تبعه خود که مرتکب جنايتی در صالحیت اين دادگاه در قلمرو
ملی خود شدهاند ،همکاری و مساعدت کنند91.
در آوريل  ،1021بنا بر اظهارات هماهنگکننده امور مبارزه با تروريسم اتحاديه اروپا ،حدود سههزار
تبعه کشورهای اروپايی به گروه تروريستی داعش در سوريه و عراق پیوستند .بسیاری از کشورهای
اروپايی در زمره دول عضو اساسنامه ديوان محسوب میشوند و با توجه به مقرره ماده  21اساسنامه،
امکان اعمال صالحیت ديوان کیفری بینالمللی بر مرتکبین جنايات تحت صالحیت ديوان که از
اعضای داعش هستند و در سوريه و عراق دست به جنايت زدهاند متصور است .به عبارت ديگر ،با
توجه به اينکه صدها نفر از کسانی که به خدمت گروه تروريستی داعش پیوسته و مرتکب جرايم
داخل در صالحیت ديوان در عراق و سوريه میشوند ،همگی از اتباع دول عضو ديوان ،مانند تونس،
فرانسه ،هلند ،استرالیا و اردن هستند ،ديوان نسبت به جرايم اتباع دولتهای عضو دارای صالحیت
شخصی است ،حتی اگر آن رفتارهای مجرمانه در قلمرو سرزمینی دولت غیرعضو ،مانند عراق يا
سوريه واقع شود .لیکن دولتهای عضو اساسنامه که اتباعشان عضو داعش شده و در اين دو کشور
مرتکب جنايت شدهاند ،بايد به صالحیت تکمیلی خود نیز توجه کنند؛ بدين معنی که به جرايم تبعه
خود که عضو داعش شده رسیدگی کنند .در غیر اين صورت ،بنا بر بند  2ماده  27اساسنامه ديوان،
درصورتیکه دولت صالحیتدار به موضوع رسیدگی نکند ،ديوان میتواند اعمال صالحیت کند و
تعقیب اين خارجیان بايد پس از اطمینان ديوان از تعقیبنشدن آنها توسط دولتهای خود آنها
 .92طهماسبی ،جواد؛ صالحیت ديوان بینالمللی کیفری ،جاودانه ،2911 ،صص .222-231
35. Bela Kapur, “5 Stations on the Way to Damascus: Protecting Human Rights During and After
Conflict”, Georgetown Law Human Rights Institute, Perspectives on Human Rights, vol. 1, No. 1,
November 2014, p. 13.
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باشد 91.در اين راستا ديوان میتواند احراز کند که دولت صالحیتدار« ،مايل» يا «قادر» به رسیدگی
نبوده يا نیست و در اين صورت ،حق خواهد داشت که حتی علیرغم جريان رسیدگی يا صدور قرار
منع پیگرد يا حتی اتمام محاکمه و دادرسی ،موضوع را قابل پذيرش دانسته و به آن رسیدگی کند.
خانم فاتو بنسودا ،در نوزدهم فروردين  1( 2934آوريل  1021میالدی) ضمن بیانیهای ،از وجود
مانع برای اعمال صالحیت ديوان سخن گفت .وی با اشاره به آنکه خطمشی دادستانی ديوان،
تمرکز بر سران و رهبرانی است که دارای بیشترين مسئولیت هستند ،اعالم کرد که بنا بر اطالعات
دريافتشده ،سران گروه داعش ،عراقی هستند و بنابراين ،تابعیت دولتهای عضو ديوان را ندارند
و در اين راستا توصیه خانم دادستان به دولت عراق و سوريه ،پیوستن به ديوان يا توديع «اعالمیه
پذيرش» صالحیت ديوان يا «ارجاع» وضعیت داعش از سوی «شورای امنیت ملل متحد» بهعنوان
راهحل جايگزين برای فعالسازی صالحیت ديوان است.
اما اين گفته دادستان فاقد وجاهت است زيرا اگر ديوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جرايم
اتباع خارجی عضو داعش که دولتهای ايشان اساسنامه ديوان را پذيرفتهاند صالحیت دارد،
صالحیت شخصی ديوان محقق است و شرط صالحیت ،موجود است و ديگر مانعی نیز در مسیر
اعمال آن وجود ندارد و ادعای ايشان مبنی بر اينکه صالحیت ديوان در اين ماجرا «مضیق» است97،
بالوجه است زيرا ديوان يا صالحیت دارد يا ندارد و مضیق و موسعبودن صالحیت ،مفهوم مبهمی
است که در اساسنامه ديوان جايی ندارد.
 .2-2ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه
هرگاه جرم در قلمرو يکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه باشد و آن کشور صالحیت ديوان را از
طريق سپردن اعالمیهای نزد رئیس دبیرخانه پذيرفته باشد ،میتواند جرم را به دادستان ديوان
کیفری بینالمللی ارجاع دهد( .طبق بند  9ماده )21
بديهی است که دولتهای عراق و سوريه که عضو اساسنامه ديوان نیستند بايد برای پیگیری
جنايات داعش ،اعالمیهای نزد رئیس دبیرخانه بدهند تا عمالً تعقیب امکانپذير شود.
 .2-9ورود شخص دادستان
با تحقق يکی از دو شرط (الف) و (ب) در بند  2فوقالذکر (بهموجب ماده  29و  21اساسنامه)
36. Fleck, Dieter, “Humanitarian Protection against Non-State Actors”, in J. A. Frowein, K. Scharioth, I.
Winkelmann, and R. Wolfrum (eds.), Verhandeln fűr den Frieden – Negotiating for Peace: Liber amicorum
Tono Eitel (2003), at 64.
37. Hyeran Jo, Compliant Rebels: Rebel Groups and International Law in World Politics, Cambridge
University Press, Cambridge, 2015, p. 39.
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دادستان میتواند رأساً بر اساس اطالعاتی که در مورد جرايم مشمول صالحیت ديوان به دست
میآورد تحقیقات را آغاز کند و از سوی ديگر ،تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی غیردولتی
میتوانند با اعالم جرم نزد دادستان ديوان ،از وی تقاضا کنند تا نسبت به جرايم داخل در صالحیت
ديوان اعمال صالحیت کند91.
بر همین اساس در خصوص جرايم داعش ،خانم فاتو بنسودا ،در نوزدهم فروردين 1( 2934
آوريل  1021میالدی) با انتشار بیانیهای ،موضع خود را نسبت به وضعیت گروه «داعش» اعالم
کرد .خانم دادستان در اين بیانیه عنوان کرد که از تابستان سال  1024میالدی ،اخبار و گزارشهای
پرشماری مبنی بر ارتکاب جنايت و ددمنشیهای گسترده از سوی گروه موسوم به «داعش» در
قلمرو سرزمینی عراق و سوريه دريافت کرده و آنها را تحت نظر داشته است.
دادستان ديوان با صدور اين بیانیه بیان میدارد« :دولتهای عراق و سوريه عضو ديوان نیستند.
بنابراين ديوان نمیتواند با استناد به «صالحیت سرزمینی» نسبت به جرايم ارتکابيافته در قلمرو
سرزمینی اين دو دولت اعمال صالحیت کند .ديوان دارای «صالحیت جهانی» نیست و تنها نسبت
به جرايم ارتکابيافته در قلمرو سرزمینی يك دولت عضو يا ارتکابيافته توسط اتباع دول عضو
دارای صالحیت است» .وی بر اين اساس ،ديوان را فاقد صالحیت الزم جهت تحقیق راجع به
وضعیت داعش اعالم میکند93.
 .2-2ارجاع از سوی شورای امنیت (بر اساس بند (ب) ماده  29اساسنامه ديوان)
شورای امنیت ،وضعیتی را که در آن به نظر میرسد يك يا چند جرم ارتکاب يافته است بهموجب
فصل  7منشور ملل متحد به دادستان ارجاع میکند .ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به ديوان،
ديوان را قادر میسازد که جرايم کشورهايی را که عضو اساسنامه نیستند يا جنايات واقع در چنین
کشورهايی را بدون نیاز به قبول صالحیتاش از سوی اين کشورها تعقیب کند40.
موارد زير را میتوان در زمره نمونههای ارجاع شورای امنیت به ديوان دانست:
الف) در سال  1001شورای امنیت پرونده سودان را (که عضو ديوان نبود) به ديوان بینالمللی
کیفری ارجاع داد .در اين دعوا ديوان کیفری بینالمللی ،عمر البشیر ،رئیسجمهور سودان را به
ارتکاب جنايت علیه بشريت محکوم کرد.
 .93حسینینژاد ،هاله؛ «صالحیت تکمیلی ديوان بینالمللی کیفری :پويايی نظامهای قضايی ملی در مقابله با بیکیفری» ،مجله
حقوقی بینالمللی ،سال بیستوششم ،شماره  ،42پايیز ـ زمستان  ،2911ص .211
39. See: < http://www.icicl.org/details.asp?id=258> 20.08.17.
 .20پوربافرانی ،حسن؛ «ماهیت و انواع صالحیت در حقوق جزای بینالملل» ،مجله مجتمع آموزش عالی قم ،شماره  ،21بهار
 ،2912ص .272
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ب) در سال  1022علیرغم عدم عضويت لیبی در ديوان کیفری بینالمللی ،شورای امنیت با
صدور قطعنامهای ،پرونده معمر قذافی ،رهبر پیشین لیبی را به ديوان کیفری بینالمللی ارجاع داد.
پ) در سال  1024فرانسه پیشنويس قطعنامه ارجاع پرونده سوريه به دادگاه بینالمللی از
طريق شورای امنیت را آماده کرد که بیش از  10کشور از اين طرح حمايت کردند .اين پیشنويس،
خشونتهای صورتگرفته از سوی همه طرفین مخاصمه ازجمله نیروهای دولتی در خاک سوريه
را دربرمیگرفت .اما روسیه و چین اين تصمیم را وتو کردند .استدالل روسیه اين بود که اينگونه
اقدامات ،مانعی بر سر راهحل بحران سوريه به شکل سیاسی است .به اين ترتیب ،ديوان کیفری
بینالمللی ،امکان رسیدگی به اعمال ارتکابی هیچکدام از گروههای درگیر (ازجمله داعش) در سوريه
را پیدا نکرد.
بر اين اساس ،مناسبترين روش برای تعقیب اعضای داعش ،ارجاع وضعیت از سوی شورای
امنیت به ديوان است که باعث میشود عدم عضويت عراق و سوريه در اساسنامه ،کماهمیت جلوه
کند« .بااينحال ،اين راه برای تحقیق و تعقیب اعضای بلندپايه داعش ،از منظر ترکیب اعضای
شورای امنیت ،دچار مشکالتی است زيرا اياالت متحده امريکا بهعنوان عضو دايم شورای امنیت،
در حال حاضر بهمنظور مقابله با تهديد داعش ،در حال انجام عملیات نظامی در سوريه و عراق
است و ارجاع احتمالی وضعیت به ديوان از سوی شورای امنیت میتواند موجب نگرانی بالقوه امريکا
از اين موضوع شود که عملیات نظامی اين کشور در عراق و سوريه ،در ديوان موشکافی شود.
ازاينرو ممکن است امريکا و ساير اعضای شورای امنیت ،از مقررهای حمايت کنند که اعمال
صالحیت ديوان را نسبت به اتباع آنها استثنا کند ،کما اينکه در قطعنامههای قبلی در خصوص
دارفور و لیبی چنین کردند .باوجود اين ،به احتمال زياد ،قطعنامه مربوط به ارجاع وضعیت عراق و
سوريه به ديوان کیفری بینالمللی به داليل سیاسی شکست خواهد خورد ،آنچنان که سال گذشته،
قطعنامه ارجاع وضعیت سوريه به ديوان با  29رأی موافق و  1رأی مخالف شکست خورد»42.
نتیجه
از مجموع مطالب فوق ،اين نتیجه حاصل میشود که آنچه داعش در کشورهای سوريه و عراق
مرتکب شده ،ممکن است مصداق بارز جنايت علیه بشريت ،جنايت جنگی و نسلکشی باشد که از
حیث صالحیت ذاتی ،در زمره جرايم بینالمللیِ مندرج در اساسنامه ديوان است.
بديهی است صرفنظر از اينکه اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ،بازيگران دولتی و غیردولتی
 .27ماری برنا ،آنا؛ «تعقیب داعش در ديوان کیفری بینالمللی :چالشها و موانع» ،ترجمه :فرخزاد جهانی ،تارنمای مجله
امريکايی حقوق بینالملل 27 ،سپتامبر http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/21/prosecuting-isil-( ،1021
) September 17, 2015- international-criminal-court-challenges-and-obstacles
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را در سطح بینالمللی در کنار هم قرار داده است ،بايد بیان داشت که در مواجهه با مسئله داعش
بهعنوان يکی از مهمترين وقايع فاجعهبار تاريخ معاصر جهان ،ديوان اينك از دو راهکار برخوردار
است:
2ـ اعمال صالحیت شخصی در مورد اتباع خارجی عضو داعش که دولتهای آنها اساسنامه
ديوان را پذيرفته و به عضويت آن درآمدهاند ،از سوی ديوان ،امری پذيرفتهشده در اساسنامه است
و درصورتیکه دولت صالحیتدار به موضوع رسیدگی نکند ،ديوان میتواند اعمال صالحیت کند
و تعقیب اين خارجیان بايد پس از اطمینان ديوان از تعقیبنشدن آنها توسط دولتهای خود آنها
باشد .در اين صورت ديوان حق خواهد داشت که حتی علیرغم جريان رسیدگی يا صدور قرار منع
پیگرد يا حتی اتمام محاکمه و دادرسی ،موضوع را قابل پذيرش دانسته و به آن رسیدگی کند.
1ـ ارجاع موضوع توسط شورای امنیت؛ در اين صورت ،ديوان پس از ارجاع شورای امنیت
میتواند جرايم داعش را به دلیل عدم عضويت سوريه و عراق که عضو اساسنامه نیستند يا جنايات
واقع در چنین کشورهايی را ،بدون نیاز به قبول صالحیتاش از سوی اين کشورها تعقیب کند .اما
به دلیل وتو دولتهای عضو دائم ،امکان انجام چنین امری وجود نداشته و چشمانداز روشنی نیز
در اينباره در آينده مشاهده نمیشود.
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مقدمه
همانگونه که در مقدمه و ماده  1اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی آمده است ،هدف از تأسیس
ديوان ،تعقیب شديدترين جنايات بینالمللی است .اين هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه ساختار
ديوان و فرايند رسیدگی در آن بر پايه مفاهیم صريح و بدون اجمال بنیان نهاده شود تا مفاهیم مبهم
و تفاسیر چندگانه ،منجر به صدور آرای متفاوت و متناقض نشود .ساختاری که ديوان بر اساس آن
استوار شده است ،از يک سو منحصر به فرد بوده و از سوی ديگر بايد قادر باشد تا با چالشهای
فراوانی که پیش روی آن است مواجهه کند .شرط احراز مبنای معقول برای شروع به تحقیق توسط
دادستان و منوطکردن آن به نظارت قضايی شعب مقدماتی و لزوم تأيید مبنای معقول از سوی
شعب مذکور ،با هدف تأسیس ديوان مرتبط است .شرط وجود قرائن معقول برای صدور دستور جلب
و احضار شخص مظنون و همچنین ،ضرورت وجود قرائن اساسی برای تأيید اتهام يا اتهامات ،که
همگی با لزوم معقولبودن اقدام در هر مرحله از رسیدگی ،پیوند تفکیکناپذير دارد ،برای اين است
که آرمان اصلی ديوان ،مبنی بر تحقق عدالت و رسیدگی انحصاری به شديدترين جنايات بینالمللی
محقق شود .اين معیارها ،چه در اساسنامه و چه در ساير اسناد مرتبط ،بهروشنی تبیین نشده است.
اين در حالی است که ضرورت معقولبودن اقدام کیفری ،چه در دادرسیهای داخلی و چه بینالمللی
بر کسی پوشیده نیست .در غیر اين صورت ،فرض بیگناهی مخدوش میشود .گرچه معیارهای
مبنای معقول ،قرائن معقول و قرائن اساسی برای اولین بار در اساسنامه ديوان بیان شده است،
معادل آن در حقوق داخلی و ساير اسناد بینالمللی در قالب واژگان متفاوت مشاهده میشود .برای
مثال ،معیار مبنای معقول برای اقدام به تحقیق در اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ،معادل معیار
مقتضیبودن تحقیق و تعقیب 1در حقوق داخلی است؛ بدين معنا که اقدام به تحقیق در خصوص
يک وضعیت بايد مفید ،معقول و مقتضی باشد .در ساير اسناد بینالمللی مانند اساسنامه ديوانهای
رواندا و يوگسالوی ،معیار مبنای معقول برای اقدام به تحقیق ،معادل معیار  prima facieاست؛
بدين معنا که دادستان بايد شکوائیه را بهصورتی تنظیم کند که چنانچه متهم نتواند يا نخواهد از
خود دفاع کند ،پرونده احتماالً منجر به صدور حکم محکومیت علیه وی شود .معیار قرائن معقول
مندرج در اساسنامه ديوان نیز در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر در قالب عبارت ظن معقول قابل
مشاهده است و برخی شعب ديوان در تفسیر قرائن معقول ،به معیار ظن معقول توسل جستهاند.
به دلیل عدم تعريف اين معیارها در اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ،برای درک اين معیارها
در هر مرحله از دادرسی در ديوان ،بايد تصمیمات شعب مقدماتی يا آرای شعب تجديدنظر ديوان
کیفری بینالمللی در خصوص وضعیتها را مالحظه کرد .تفسیر شعب از معقولبودن در هر مرحله
از دادرسی ،متکی به مقتضیات خاص آن مرحله است .قدر متیقن اينکه هرچه فرايند دادرسی پیش
1. Opportunity principle
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میرود ،معیار معقولبودن ،قالب جامعتر و دقیقتری به خود میگیرد و وضوح و کفايت بیشتر ادله را
میطلبد« .قابلیت پیشبینی وقوع جرمِ در صالحیت ديوان»« ،ممکنبودن وقوع جرم در صالحیت
ديوان از نگاه ناظر عینی»« ،وجود نتیجه معقول در میان ساير نتايج معقول» و «وجود صرفاً نتیجه
معقول» ،تفاسیری است که شعب از معقولبودن در مراحل مختلف ارائه دادهاند.
موضوع پژوهش حاضر اين است که مفهوم ،قلمرو و اهداف معیارهايی را روشن کند که
تحقق آنها در هر مرحله از دادرسی ديوان کیفری بینالمللی ضرورت دارد؛ نگرش شعب
مقدماتی ديوان در تبیین آن معیارها را مشخص کند و آشکار سازد که تفسیر هر شعبه از معیارها
بر چه مبنايی استوار است .برای پاسخ به سؤاالت فوق ،در سه مبحث به اين مفاهیم پرداخته
میشود :مبحث نخست ،بررسی معیار مبنای معقول برای اقدام به بررسی مقدماتی ديوان،
موضوع مواد  11و  13اساسنامه است .مبحث دوم ،به بررسی مفهوم معیار قرائن معقول برای
صدور دستور جلب و احضار ،موضوع ماده  15اساسنامه ديوان اختصاص دارد .در سومین مبحث،
مفهوم قرائن اساسی ،موضوع ماده  11اساسنامه بهتفصیل بیان میشود.
 .7معیار مبنای معقول برای اقدام به بررسی مقدماتی
بايد سابقه درج معیار مبنای معقول برای اقدام به تحقیق را در ماده  33گزارش کمیسیون حقوق
بینالملل در چهلوپنجمین جلسه در  1333و نیز در بند چهارم ماده  41از پیشنويس کمیسیون
حقوق بینالملل در چهلوششمین جلسه در سال  1332جستجو کرد که بر اساس آن ،احراز مبنای
کافی 4،برای شروع به تحقیق دادستان الزم دانسته شده است و در صورت عدم احراز چنین مبنايی،
دادستان ،حقی برای شروع به تحقیق پیدا نمیکرد .در تفسیر عدم احراز مبنای کافی ،در پیشنويس
کمیسیون بینالملل  1132آمده است که مقصود اين عبارت ،پوشش مجموعهای از وضعیتهای
مختلف است که اقدام بعدی بهموجب اساسنامه در آن خصوص مجاز نباشد :اول ،آنجا که نشانهای
از وقوع جرم در صالحیت ديوان مشاهده نشود .دوم ،برخی نشانهها از وقوع چنین جرايمی وجود
داشته باشد اما دادستان به اين نتیجه برسد که ادله به قدر کافی قوی نیست که به صدور حکم
محکومیت منجر شود .سوم ،جايی که ادله بهگونهای وجود دارد که احتماالً به حکم محکومیت
ال قضیه قابل پذيرش نیست 3.چند سال بعد در
منجر شود اما دادستان متقاعد شده است که احتما ً
پیشنويس کمیته مقدماتی در خصوص تأسیس ديوان در سال  ،1335در ماده  ،14عبارت مبنای

2. Sufficient basis
3. Draft statute for an international criminal court with commentarie report of international law
commission on the work of its forty- sixth session’ article 26, 1994.
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کافی و در ماده  ،13عبارت مبنای معقول برای اقدام به تحقیق ذکر شد 2.ماده  12آن نیز به لزوم
احراز مبنای معقول ـ حقوقی يا بر اساس وقايع ـ برای اقدام به تحقیق اشاره کرد 1.در ذيل ماده 14
پیشنويس آمده بود که مبنای کافی مندرج در ماده  14و مبنای معقول مندرج در ماده  13و 12
مفاهیم واحدی هستند .در نهايت ،ماده  41کمیسیون حقوق بینالملل و مواد  14و  13پیشنويس
کمیته مقدماتی ،در اساسنامه نهايی در قالب ماده  11گنجانده شد.
ماده  11اساسنامه مقرر داشته است که دادستان میتواند بر اساس اطالعات در دسترس ،در
خصوص جرايم در صالحیت ديوان ،به تشخیص خود ،شروع به تحقیق کند .چنانچه دادستان
نتیجه بگیرد که مبنای معقولی برای اقدام به تحقیق وجود دارد ،بايد درخواستی به شعبه مقدماتی
مبنی بر تجويز تحقیق ارائه کند .اگر شعبه مقدماتی پس از بررسی درخواست دادستان ،همانند
دادستان به اين نتیجه برسد که مبنای معقولی برای اقدام به تحقیق وجود دارد ،مجوز تحقیق
صادر خواهد کرد .اما اين ماده ابهاماتی دارد .برای مثال ،واضح نیست که مبنای معقول به چه
معناست و چه قلمروی دارد؛ آيا با توجه به اينکه بررسی مقدماتی ابتدايیترين مرحله رسیدگی به
يک وضعیت است ،مبنای معقولِ مدنظر ،معیاری حداقلی است؟ در اين صورت ،ادله ايجادکننده
مبنای معقول چه خصوصیتی بايد داشته باشد؟ هدف از درج مبنای معقول و لزوم احراز آن توسط
دو نهاد ـ دفتر دادستانی و شعب مقدماتی ـ چیست و نقش نظارتی شعبه مقدماتی در خصوص
احراز آن چه هدفی دارد؟ پاسخ به سؤاالت فوق ،موضوع مبحث اول اين پژوهش است.
در اساسنامه ،قواعد دادرسی و ادله ،و نیز مقررات دادگاه ،مشخص نشده است که مبنای
معقول برای اقدام به چه معناست و چه قلمروی دارد .بهناچار ،مفهوم اين معیار را بايد در
تصمیمات شعب مقدماتی و درک قضات آن شعب از اين مفهوم جستجو کرد .بهعالوه ،شعبه
مقدماتی در تفسیر مفاهیم مندرج در اساسنامه ،بر اساس ماده  31و  34کنوانسیون ژنو در مورد
حقوق تعهدات ،میبايست به معنای عرفی مفاهیم و نیز هدف و مفاد اساسنامه توجه کند 1.نیز بر
اساس ماده ( 41)3اساسنامه ديوان ،تفسیر مواد اين اساسنامه بايد همسو و هماهنگ با حقوق بشر
شناختهشدة بینالمللی باشد.
اولین وضعیتی که دادستان به تشخیص خود ،درخواست شروع به تحقیق را تقديم شعبه
مقدماتی کرد ،خشونتهای پس از انتخابات رياست جمهوری در کنیا در سال  4332و سپس
خشونتها در ساحل عاج بود .بهزعم دفتر دادستانی ،مبنای معقول برای اقدام به تحقیق وجود
4. Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court,
A/CONF.183/2, 15 June - 17 July 1998, art 12
5. Ibid.

 .6ماده  31کنوانسیون ژنو بیان میکند که تفسیر هر معاهده بايد از روی حسننیت و در تطابق با معنای عرفی که به
اصطالحات معاهده در مفاد آن ـ متن معاهده ،مقدمه و ضمائم آن ـ و در پرتو اهداف و مفهوم آن داده میشود ،صورت گیرد.
Vienna Convention on the Law of Treaties. Concluded at Vienna on 23 May 1969, Art. 31-32.

معیار معقولبودن در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و تبیین آن از سوی ...



222

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارد .اما توضیحی ارائه نکرد که مبنای معقول به چه معناست .به همین جهت ،شعبه مقدماتی بر
اساس بند چهارم ماده  ،11که صدور مجوز تحقیق ،منوط به احراز مبنای معقول توسط آن شعبه
است ،در صدد تعريف معقولیت برآمد .بهزعم اين شعبه ،واژه معقول 2از نظر لغوی به معنی
«بیطرفانه 5و قابل پیشبینی» 3يا «در محدوده داليل» 13است .در حقیقت ،در اين مرحله از
دادرسی ،احراز مبنای معقول از ديد شعبه به اين معناست که بتوان بر اساس اطالعات در
دسترس ،وقوع جرم را قابل پیشبینی دانست .بنابراين ،معقول به معنای قابلیت پیشبینی و
ممکنبودن وقوع جرم است؛ به اين معنا که در ارزيابی ادله و اطالعات ارائهشده توسط دادستان،
شعبه تنها بايد متقاعد شود که توجیه معقول ،قابل پیشبینی و محسوسی برای باور به اينکه جر ِم
در صالحیت ديوان اتفاق افتاده يا در حال ارتکاب است ،وجود دارد .پیبردن به اينکه آيا چنین
توجیه محسوس و قابل پیشبینی وجود دارد يا خیر ،هدف مهم اين مرحله از دادرسی است.
همچنین الزم نیست اطالعات در دسترس دادستان نسبت به مراحل بعدی دادرسی ،جامع يا
نتیجهبخش باشد ،چرا که در خالل اين مرحله مقدماتی ،اختیارات دادستان محدود است 11و
هدف اين مرحله ،صرفاً گردآوری اطالعات و ادله ،و نه کشف حقیقت است .در قضیه ساحل عاج
نیز همین عبارات در توضیح مبنای معقول به کار برده شد 14.در گزارش دفتر دادستانی نیز آمده
است که معیار مبنای معقول توسط شعب ديوان به «ضرورت وجود توجیه معقول و محسوس
برای اين باور که جرم در صالحیت ديوان ارتکاب يافته است» تفسیر شده است13.
مشاهده میشود که شعبه مقدماتی در تفسیر مبنای معقول برای اقدام به تحقیق ،به مواد  31و
 34کنوانسیون وين نظر داشته است که بر اساس آن ،معنای عرفی مفاهیم و هدف و مفاد اساسنامه
مالک است و به ساير تفاسیر ،ازجمله تفسیر کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،که در برخی شعب در
توضیح معقولیت برخی پروندهها به آن استناد میشود ،توجهی نشان نداده است .بنابراين ،معیار
مبنای معقول از نظر اين شعبه ،معیار مستقل و البته حداقلی است که دغدغة آن ،صرفاً پیبردن به
وقوع جر ِم در صالحیت ديوان است و در اين مرحله ،ساير اطالعات مانند شناسايی شخص مظنون،
فاقد اهمیت است .به همین دلیل ،شعبه مقدماتی اظهارنظر کرد که تفسیر دادگاه اروپايی حقوق بشر
از معیار مندرج در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ـ معیار ظن معقول ـ هیچ ارتباط و سنخیتی با
7. Reasonable
8. Fair
9. Sensible
10. Within the limits of reasons
11. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the
Situation in the Republic of Kenya ،ICC-01/09, 31 March 2010, paras. 30 and 35.
12. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the
Situation in the Republic of Côte d'Ivoire No. -02/11, 3 October 2011, para. 24.
13. Policy Paper on Preliminary Examinations, the office of the prosecutor, November 2013, pp. 2-8.
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مبنای معقول برای اقدام به تحقیق ،موضوع ماده  11اساسنامه ندارد .بهزعم شعبه ،معیار ظن معقول
به جهت بازداشت و توقیف اشخاص ،قبل از صدور حکم است ،و اساساً با مرحله بررسی مقدماتی
که صرفاً در پی جمعآوری اطالعات و ادله برای پیشبرد تحقیقات مقدماتی است ،هیچ تناسبی ندارد.
برخی بر اين عقیدهاند که صرفنظر از چارچوب متفاوت اين دو معیار ،بهطور کلی ماهیت اين دو
مفهوم با يکديگر تفاوت دارد :معقولیت مدنظر دادگاه اروپايی ،مفهومی کلی است که با مالحظه
تمامی شرايط پرونده معین میشود ،درحالیکه معقولیت مدنظر ماده  11اساسنامه ،تنها توسط
فاکتورهای مندرج در ماده ( (a)-(c) 13)1مشخص میشود12.
هدف از استقرار مبنای معقول برای اقدام به تحقیق برای دادستان و شعبه مقدماتی اين است که
ديوان از اقدام به تحقیقات با انگیزه سیاسی ،بیهوده و ناموجه منع شود 11.در گزارش دفتر دادستانی در
خصوص اين مرحله از رسیدگی نیز آمده است که هدف اين مرحله ،جمعآوری اطالعات مربوطه و
ضروری برای رسیدن به اين نتیجه است که مبنای معقول برای اقدام به تحقیق وجود دارد و دفتر
دادستانی در اين مرحله از دادرسی ،فاقد قدرت تحقیقی کامل است .به عبارت ديگر ،اين مرحله ،متکی
بر وقايع و اطالعات در دسترس است و جامعیت و نتیجهبخشبودن اين اطالعات ضرورت ندارد11.
در نهايت ،مبنای معقول موردنظر دادستان و شعب مقدماتی ،يک مفهوم واحد است .قواعد
 25و  133از قواعد دادرسی و ادله ديوان در اين خصوص مورد توجه است :بر اساس قاعده ،25
دادستان بايد به فاکتورهايی که در ماده  13بندهای  )a( 1تا ( )cآمده است توجه کند .نیز قاعده
 133اعالم میکند که بازنگری شعبه مقدماتی در خصوص تصمیم دادستان بايد با مالحظه ماده
( 13بندهای  aتا  )cانجام پذيرد.
 .8معیار قرائن معقول برای صدور دستور جلب و احضار
حق آزادی در شعاع ملی و بینالمللی به رسمیت شناخته شده است .در سطح بینالمللی ،ماده 15
اساسنامه ديوان ،شرايط سلب آزادی اشخاص مظنون را بدين شیوه بیان کرده است :در هر زمان
پس از شروع به تحقیق ،چنانچه شعبه مقدماتی با بررسی تقاضای دادستان و ادله يا ساير اطالعاتی
14. Ventura, Manuel J., “The ‘Reasonable Basis to Proceed’ Threshold in the Kenya and Côte d’Ivoire
Proprio Motu Investigation Decisions: The International Criminal Court's Lowest Evidentiary Standard?”,
(October 1, 2012). (2013) 12(1) The Law and Practice of International Courts and Tribunals 49-80.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2206680, p. 18.

فاکتورهای مندرج در ماده  13اساسنامه عبارت اند از :وجود مبنای معقول برای باور به اينکه جرم در صالحیت ديوان واقع شده
يا در حال ارتکاب است؛ قضیه قابل پذيرش بر اساس ماده  12اساسنامه باشد (مسئله صالحیت تکمیلی ديوان و وجود شدت
کافی برای ا قدام به تحقیق)؛ و ،با درنظرگرفتن شدت جرم و منافع قربانی ،داليل اساسی برای باور به اينکه تحقیق در راستای
منافع عدالت است وجود داشته باشد.
15. Situation in the Republic of Kenya, Ibid.
16. Policy Paper on Preliminary Examinations, Ibid., pp. 2-8.
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که او ارائه کرده ،متقاعد شود که مبنای معقول برای باور به اينکه شخص مظنون مرتکب جرم در
صالحیت ديوان شده است ،وجود دارد و نیز بازداشت وی به نظر ،ضروری میرسد ،بايد دستور
بازداشت شخص را صادر کند .ريشه اين ماده ،در ماده  42تا  34گزارش کمیسیون حقوق بینالملل
در چهلوپنجمین جلسه ،در سال  1333است .همچنین ماده ( (a) 45)1از پیشنويس کمیسیون
حقوق بینالملل  1332مقرر داشته بود که اگر دلیل محتمل برای اين باور 12وجود داشته باشد که
شخص مظنون ممکن است جرم در صالحیت ديوان مرتکب شده باشد و اين احتمال نیز وجود
داشته باشد که در صورت عدم بازداشت ،شخص مظنون نزد دادگاه برای رسیدگی حاضر نشود،
رئیس ديوان بتواند بر اساس تقاضای دادستان ،دستور بازداشت متهم را صادر کند 15،تا اينکه در
گزارش پیشنويس کمیته مقدماتی  1335ديوان در ماده  13عبارت «قرائن معقول» ظاهر شد .بر
اساس اين ماده ،هر زمانی که تحقیق شروع شود ،اگر قرائن معقول 13برای باور به اينکه شخص
مظنون ،جرم واقع در صالحیت ديوان مرتکب شده است ،وجود داشته باشد 43،شعبه مقدماتی
میتواند بر اساس تقاضای دادستان ،دستور بازداشت شخص مظنون را صادر کند .بااينحال ،در
پاورقی ماده  13پیشنويس کمیته مقدماتی  1335آمده است که برخی ترجیح میدادند بهجای
قرائن معقول ،از اصطالح ديگری مانند «داليل جدی» 41استفاده شود .در خالل پیشنويس نهايی
کمیته مقدماتی که در کنفرانس رم تا حد زيادی بدون تغییر ماند ،معیار صدور دستور جلب و احضار،
«قرائن معقول برای باور» ،موضوع ماده  15اساسنامة حاضر شد.
در مرحله صدور دستور جلب و احضار ،دادستان ادلهای در اختیار دارد که بر اساس آن،
میتواند هويت شخص مظنون را آشکار کند .بدين ترتیب ،با تقاضای صدور دستور جلب و
احضار ،قصد دادستان بر اين است که جرم واقعشده در صالحیت ديوان را به شخص مظنون
منتسب و مسئولیت کیفری وی را تعیین کند .اما برای صدور چنین دستوری میبايست ادله و
اطالعاتی که دادستان ارائه کرده ،برای باور به اينکه شخص احضارشده يا جلبشده ،و نه شخص
ديگری ،مرتکب جرم موردنظر شده است ،قرائن معقولی ايجاد کند .استقرار چنین شرط و
ضابطهای به اين دلیل است که بدون دلیل موجه و مدارک معتبر نتوان آزادی شخصی افراد را
محدود کرد .اما مفهوم قرائن معقول ،مفهوم کلی و قابل تفسیر است که در اساسنامه و ساير
اسناد مرتبط ،مفهوم و قلمرو آن معین نشده است.
17. Probable cause to believe
18. Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session, UN Doc A/49/10,
2 May–22 July 1994, Art 28(1)(a).
19. Reasonable grounds
20. Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, UN
Doc A/CONF.183/2, 14 April 1998. art. 59.
21. Serious reasons, Ibid., art. 59.
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علیرغم عدم تعريف و تحديد اين معیار در اساسنامه ،شعب مقدماتی بنا به تجويز ماده (،41)3
در برخی تصمیمات خود به مفهوم مندرج در ماده  1کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و تفسیر دادگاه
اروپايی حقوق بشر توسل جستهاند .در اين ماده آمده است که هدف از بازداشت و توقیف قانونی
شخص اين است که حضور وی نزد مقام قانونی صالح بر اساس ظن معقول 44به اينکه چنین
شخصی مرتکب جرم شده ،تضمین شود؛ يا زمانی که بهطور معقول مالحظه شود که بازداشت وی
به جهت منع وی از ارتکاب جرم يا جلوگیری از فرار وی بعد از ارتکاب جرم ،ضروری است43.
اما با توجه به عدم تعريف ظن معقول در کنوانسیون اروپايی میتوان در تصمیمات دادگاه
اروپايی حقوق بشر ،تفسیر اين واژه را مشاهده کرد .در پرونده فوکس ،کامپل و هارتلی علیه
حکومت بريتانیا ،دادگاه اروپايی بهروشنی اين مفهوم را توضیح داد .در اين پرونده ،افراد فوق بر
اساس ظن به تروريستبودنشان بازداشت شدند .اعتراض آنها نسبت به بازداشت به جهت نقض
ماده ) 1)1((cبود .دادگاه اروپايی حقوق بشر در اين پرونده ،ضمن پذيرش ادعای اين افراد ،در
بیان مفهوم ظن معقول ،اظهارنظر کرد که پیشفرض ظن معقول« ،وجود ادله و اطالعاتی است
که هر مشاهدهگر عینی 42را متقاعد کند که شخص موردنظر ممکن است مرتکب جرم شده باشد
و آنچه معقول تلقی میشود ،متکی به همه شرايط پرونده است».
در بیان چگونگی ادله و اطالعات ،دادگاه اروپايی در پرونده مورای علیه بريتانیا اظهار داشت
که بهمنظور توجیه بازداشت بر اساس ماده ) 1)1((cالزم نیست که مقامات تحقیقکننده ،ادله
کافی که برای تنظیم شکوائیه 41يا برای توجیه محکومیت الزم است تحصیل کنند .اگر ادله
کافی ،مبنای عینی و قابل قبول برای ظن ايجاد کند ،معقول تلقی میشود41.
بدين ترتیب ،برخی شعب مقدماتی ديوان در تصمیمات برای تعیین معیار قرائن معقول برای
باور ،به مفهوم ظن معقول استناد جستهاند .برای نمونه ،در قضايای تاگاندا 42،باگبو و بمبا 45و
همچنین لوبانگا ،شعب مقدماتی بر اين عقیدهاند که معیار ظن معقول ،مالک صدور دستور جلب
و احضار است.
اما برخی از حقوقدانان و نیز برخی قضات شعب ديوان ،برای بیان معیار قرائن معقول ،به
22. Reasonable suspicion
23. European Convention on Human Rights, art. 5(1)(c).
24. Objective observer
25. Bringing a charge
26. Murray v. United Kingdom, ECtHR (1994) Series A, No. 300, 63.
27. Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda,
Decision on the Prosecutor's Application under Article 58, ICC-01/04-02/06,: 13 July 2012, para. 16.
28. Decision on the Prosecutor’s Application for a Warrant of Arrest against Jean-Pierre Bemba Gombo,
Jean-Pierre Bemba Gombo (ICC-01/05-01/08), Pre-Trial Chamber III, 10 June 2008, § 24.
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مفهوم ديگری تحت عنوان نتیجه معقول 43استناد جستهاند .برخی معتقدند که معیار قرائن
معقول ،دربردانده معیار عینی است و اساساً قرائن معقول به معنی اين است که بتوان نتیجه
معقول را مبنی بر اينکه شخص مورد ظن ،مرتکب جرمِ در صالحیت ديوان شده است استنتاج
کرد ،اما نه به اين معنی که اين استنتاج ،تنها نتیجه معقولی باشد که از ادله استنباط میشود33.
همین تفسیر در بیان قضات شعبه مقدماتی در پرونده موداکومورا مشاهده میشود .در اين پرونده،
شعبه مقدماتی الزم دانست که قرائن معقول برای باور به اينکه شخص حاضر ،جرمِ در صالحیت
ديوان مرتکب شده است ،وجود داشته باشد .اما گفته شد ،ضرورت دارد ادله و مدارکی که قرائن
معقول ايجاد میکند ،نتیجه معقول ايجاد کند و الزم نیست که اين نتیجه ،تنها نتیجهای باشد که
از ادله استنباط میشود31.
در خصوص اتهامات وارده علیه عمر البشیر مبنی بر ارتکاب جرايم علیه بشريت و جرايم
جنگی و تقاضای دادستان مبنی بر صدور دستور جلب برای وی ،با توجه به احراز عناصر زمینهای
و خاص اين دسته جرايم و وجود مدارک و ادله مستقیم ،قضات شعبه متفقاً پذيرفتند که قرائن
معقول برای باور به اينکه عمر البشیر ،جرايم جنگی و علیه بشريت در منطقه دارفور مرتکب شده
است ،وجود دارد .اما در خصوص اتهام نسلکشی ،آن را وارد ندانستند :دادستان برای اثبات وجود
قصد خاص نسلکشی ،به اعمال ارتکابی دولت سودان و شبهنظامیان از قبیل تجاوزات گسترده و
نظاممند به قصد درهمشکستن روحیه شورشیان و قصد تغییر در نسل گروههای موردنظر از
طريق حاملگی اجباری ،تصاحب زمینهای آن گروهها و اخراج بدون امکان بازگشت آنها به
قصد پراکندهکردن قومهای ساکن و حمله به دهکدههای غیرنظامی بدون تفکیک بین نظامیان و
غیرنظامیان بهصورت عمدی و با هدف ازبینبردن اقوام ساکن در آن دهکده اشاره کرده بود 34.اما
اما اکثريت قضات شعبه مقدماتی ،ادعای دادستان در خصوص نسلکشی را مردود اعالم کردند.
استدالل آنها اين بود که معیار قرائن معقول به معنی وجود ادله و مدارکی است که بتوان از آن
مدارک و ادله ،صرفاً نتیجه معقول مبنی بر وجود قصد خاص نابودی گروههای موردنظر ،که

29. Reasonable conclusion
30. Triffterer O., Ambos K., The Rome Statute of the International Criminal Law: A Commentary, Hart
Publishing, 2015, p. 1445.
31. Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Sylvestre
Mudacumura, Decision on the Prosecutor’s Application under Article 58, ICC-01/04-01/12: 13 July
2012, para. 19.

 .98معاونت حقوقی و بررسیهای فقهی« ،آزمونی دشوار برای ديوان کیفری بینالمللی :بررسی حقوقی درخواست دادستان
ديوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم جلب رئیسجمهور سودان» ،مجله حقوقی قضاوت ،شماره  ،12خرداد و تیر ،1355
ص .24
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عنصر الزم برای احراز جرم نسلکشی است ،استنباط کرد 33.بنابراين ،ادله و مدارکی که مبین
ممکنبودن وقوع جرم نسلکشی توسط عمر البشیر باشد يا ادله و مدارکی که بر اساس آن،
نتیجه معقول مبنی بر وجود قصد خاص نابودسازی گروههای موردنظر استنباط شود درحالیکه
نتايج معقول ديگری ـ مانند نبود قصد خاص نابودسازی گروههای مورد هدف ـ نیز قابل استنباط
باشد ،برای احراز قصد خاص نسلکشی کافی نیست .بنابراين ،اکثريت قضات معتقد بودند که
احراز قصد خاص نابودی کلی يا جزيی توسط نیروهای تحت فرمان عمر البشیر ،از مدارک
غیرمستقیم استنتاج شده است .ضمناً احراز چنین قصدی ،تنها نتیجه معقول استنباطشده 32از آن
مدارک نیست 31.در نتیجه ،شعبه مقدماتی بیان داشت که قصد عمر البشیر در سرکوبی و قتل
شورشیان ،بهمنظور ديگری غیر از قصد خاص انهدام و نابودی کل يا بخشی از گروههای مورد
حمايت بوده است 31.اعالم نظر کمیسیون تحقیق در منطقه دارفور نیز بر همین منوال بوده و
بیان داشت که نیروهای دولتی صرفاً قصد آزار و اذيت مردان شورشی 32را داشتند و نه قصد
خاص نابودی يک گروه قومی مذهبی 35.تصمیم شعبه مقدماتی در شعبه تجديدنظرخواهی با اين
استدالل نقض شد که معیار قرائن معقول نمیتواند به معنی تنها نتیجه معقول برآمده از ادله و
مدارک باشد و نتیجه معقول مبنی بر وجود قصد خاص نسلکشی کفايت میکند و نیازی نیست
اين نتیجه ،تنها نتیجه معقول برآمده از ادله و مدارک باشد .در غیر اين صورت ،بر دادستان
تکلیف شده است که ورای هر شک معقول ،قصد خاص نسلکشی را اثبات کند .اين امر شايستة
33. Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al
Bashir, The Prosecutor v. Al Bashir (ICC-02/05-01/09), Pre-Trial Chamber I, 4 March 2009
34. Only reasonable conclusion
35. Ramsden, Michael and Chung, Cecilia, “'Reasonable Grounds to Believe': An Unreasonably Unclear
Evidentiary Threshold in the ICC Statute”, (June 16, 2015). Journal of International Criminal Justice
(2015); The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015-07. Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2646729.

 .96صالحی ،محمدخلیل و مجید صادقی؛ «بررسی پرونده دوم سودان در ديوان کیفری بینالمللی (ارجاع تا دستور جلب)،
فصلنامه پژوهش حقوقی دانشگاه قم ،سال سوم ،شماره  ،3تابستان  ،1333ص .135
 .91آزار و اذيت ،عنصر مادی دو جرم نسلکشی و جنايت علیه بشريت است .در بیان تفاوت جرم نسلکشی و جرم علیه
بشريت از طريق اذيت و آزار ،برخی به ماده  4کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی ،مصوب  1325مجمع عمومی
سازمان ملل متحد استناد میجويند؛ بدين صورت که نسلکشی جرمی است که تحقق عنصر روانی آن منوط به قصد مرتکب
در نابودکردن يک گروه ملی ،قومی ،نژادی يا مذهبی است .جرم اذيت و آزار به عنوان يکی از جرايم علیه بشريت نیز منوط به
آن است که اذيت و آزار قربانی توسط مرتکب به داليل مذهبی ،نژادی يا سیاسی صورت گیرد .اما تفاوت آنها در اين است
که گرچه مرتکب جرم آزار و اذيت بهعنوان جرم علیه بشريت ،رفتارهای خود را به داليل سیاسی ،نژادی يا مذهبی انجام
میدهد (بند  hماده  2اساسنامه) برخالف نسلکشی ،ضرورتاً در پی نابودی يکی از گروههای مورد حمايت نیست .عباس
محمدخانی« ،جرايم علیه بشريت در رويهقضايی محاکم کیفری بینالمللی سازمان ملل متحد» ،فصلنامه علمی ترويجی
مطالعات بینالمللی پلیس ،شماره  ،11دوره سوم ،پايیز  ،1331ص .12
38. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary- 25
January 2005- Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004.

معیار معقولبودن در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و تبیین آن از سوی ...



232

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرحله نهايی يعنی رسیدگی به اتهام در شعبه دادرسی اصلی است و نه مرحله مقدماتی صدور
دستور جلب و احضار .تفاوت دو مفهوم ظن معقول و قرائن معقول چیست که برخی از استناد به
آن امتناع کردهاند؟ ادلهای که به استناد آن ،قرائن معقول برای باور به وقوع جرم توسط شخص
موردنظر ايجاد میشود ،چه خصوصیتی بايد داشته باشد؟ برای پاسخ به اين سؤاالت ،ابتدا
خصوصیت ادله ايجادکننده قرائن معقول بیان میشود؛ آنگاه معیارهای قرائن معقول و ظن
معقول مقايسه خواهد شد.
 .7-8ادله ایجادکننده ظن و قرائن معقول
نوع و کیفیت ادله ايجادکننده قرائن معقول در اساسنامه و اسناد مرتبط تعريف نشده است .در
کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیز مفهوم ظن معقول و مفهوم عینیت ادله و نیز ناظر عینی تعريف
نشده است .به همین دلیل ،بايد در تفاسیر ديوان اروپايی حقوق بشر در پروندههای مورد بررسی و
شعب مقدماتی ديوان ،اين مفهوم را جستجو کرد.
ديوان اروپايی در پرونده اوهارا علیه دولت بريتانیا ،عینیبودن ادله و اطالعات را مبتنی بر سه
فاکتور قابلیت اتکا 33،ارزش اثباتکننده 23،انسجام و عدم تعارض ادلة ارائهشده 21دانسته است .در
اين پرونده ،ديوان اروپايی در تعريف معقولبودن ظن اعالم کرد که وقايع و اطالعاتی که ناظر
عینی را متقاعد میکند که شخص مظنون ممکن است مرتکب جرم شده باشد ،بايد قابل اتکا24
باشد و نیز اطالعات اشخاصی که مدارک و ادله را در اختیار مقام دولتی بازداشتکننده قرار
میدهند ،بايد با يکديگر همسان و بدون تعارض 23باشد .سپس بیان کرد که افسر بازداشتکننده
در زمان اقدام به بازداشت اوهارو فاقد هرگونه سوءنیت بوده و قصد سوءاستفاده از قدرت نداشته،
بلکه بر اساس اطالعاتی که مقام مافوق در خصوص مداخله اوهارو در قتل فردی به نام کورت
کونیگ به وی داده ،اوهارو را بازداشت کرده است .بنابراين اطالعات استنادی افسر
بازداشتکننده ،قابلیت اتکا داشته و میتوانسته ظن معقول به ارتکاب جرم اوهارو را ايجاد کند22.
به اين ترتیب ،به اعتراض اوهارو ترتیب اثر داده نشد.
در اساسنامه ديوان نیز اشارهای به مفهوم عینیبودن نشده است .تنها در پیشنويس کمیته
مقدماتی  1335در زيرنويس ماده  13در خصوص دستور جلب و بازداشت ،به ذکر اين نکته اکتفا شده
39. Reliability
40. Probative value
41. Consistency of evidence
42. Reliable
43. Consistent
44. O’Hara v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, No. 37555/97, 2001, para. 35.
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است که قرائن معقول بهگونهای فهم میشود که مشتمل بر معیار عینی 21است .بنابراين ،برای فهم
مفهوم عینیبودن بايد به تصمیمات شعب مقدماتی و نیز ساير اسناد مرتبط با اساسنامه توسل جست.
برای مثال ،شعبه مقدماتی در قضايای کاتانگا و گودجلو ،پیرامون فاکتورهای مفهوم عینیت،
توضیحاتی داده است که اين معیارها برگرفته از تصمیم دادگاه يوگسالوی در خصوص پرونده
دادستان علیه فردی به نام رادوان کاراديچ است .در اين پرونده ،دادگاه مقرر داشت که اگر ادله
ارائهشده ،ضوابط مقرر در قاعده ) 53(cاز قواعد دادرسی و ادله ديوان يوگسالوی را دارا باشد،
قابل پذيرش است .قاعده ) 53(cبیان میدارد که بهعنوان قاعده کلی ،ادله ارائهشده برای پذيرش
بايد قابلیت اتکای کافی 21و ارتباط 22با موضوع پرونده را داشته باشد تا دارای ارزش اثباتی باشد.
ارزش اثباتی نیز بر اساس دو فاکتور قابلیت اتکا و مهمبودن سنجیده میشود25.
در تصمیم شعبه مقدماتی مذکور آمده است که مقصود از ارتباط ادله اين است که ادله
ارائهشده ،احتمال وجود واقعه را بیشتر يا کمتر کند .در خصوص مفهوم ارزش اثباتی نیز شعبه
اظهار داشت که ادله ارائهشده برای اينکه ارزش اثباتی داشته باشد ،بايد بهطور مهمی به شعبه در
رسیدن به نتیجه در مورد وجود يا عدم موضوع ياری رساند23.
در قاعده ( 13)1از قواعد دادرسی و ادله ديوان نیز آمده است که قواعد ادله ،و ماده 13
اساسنامه در تمام مراحل رسیدگی در ديوان ،ازجمله نزد شعب مقدماتی قابل اعمال است .در
قاعده ( 13)4به شعب ديوان ،اختیار ارزيابی ادله بهمنظور تعیین ارتباط يا قابلیت پذيرش آن ادله
در تطابق با ماده  13اعطا شده است .ماده  13نیز بیان داشته است که دادگاه هنگام ارزيابی
قابلیت پذيرش و ارتباط ادله ،بايد ارزش اثباتی ادله را مالحظه کند .بدين ترتیب ،بهموجب بند 2
ماده  13اساسنامه ،آنجا که نقض موارد فوق ،قابلیت اتکای ادله را با ترديد اساسی مواجه کرده يا
پذيرش ادله با تمامیت فرايند رسیدگی در تضاد باشد ،شعبه مقدماتی به ادلهای که از طريق نقض
مقررات اين اساسنامه يا نقض حقوق بشر شناختهشدة بینالمللی تحصیل شدهاند ،ترتیب اثر
نخواهد داد.
باوجود اينکه قاعده ( 13)1از قواعد ادله و دادرسی و ماده  13به اين مطلب اشاره کردهاند که در
تمام مراحل دادرسی میتوان ارزش اثباتی ادله را ارزيابی کرد ،در عمل ،اين اتفاق برای صدور
دستور جلب و احضار در مرحله شعبه مقدماتی ،مشکالتی با خود به همراه دارد چون در مرحله
45. Objective criteria
46. Reliability
47. Relevance
48. Situation in the democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. the Case of the
Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, -ICC-01/04-01/07, 21 October 2011, para.
15 and Decision on the prosecutions first bar table motion, IT-95-5/18-T, 13 April 2010.
49. Ibid., paras. 19-20.
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صدور دستور جلب ،دادرسی يکطرفه بوده و شخص مظنون در جلسه دادرسی نزد شعبه مقدماتی
حاضر نخواهد شد تا از خود در مقابل قابلیت پذيرش و ارتباط ادله با قضیه مورد بررسی يا ارزش
اثباتی ادله دادستان دفاع کند .همین مسئله موجب ضعف معیار معقولبودن در اين مرحله از
دادرسی شده است .نیز شعبه مقدماتی هیچ ابزاری برای ارزيابی ادله دادستان در اختیار ندارد 13.به
همین دلیل ممکن است شعبه مقدماتی مجبور باشد ادله دادستان را بپذيرد ،بدون اينکه فاکتورهای
گفتهشده برای مفهوم عینیت را مالحظه کند.
 .8-8قلمرو معیار ظن معقول در مقایسه با معیار قرائن معقول
علیرغم مشروعیت جهانی دادگاه اروپايی حقوق بشر که آن را منبع جذاب الهام برای دادگاههای
کیفری بینالمللی مانند ديوان کیفری بینالمللی کرده است ،و نیز تجربه اين دادگاه ،مدل مفید
برای ساير نهادهای قضايی بینالمللی است که به دنبال قضاوت در خصوص ادعاهای نقض
حقوق بشر است ،معیار ظن معقول مندرج در اين دادگاه نمیتواند مفهومی مساوی با معیار قرائن
معقول برای باور مندرج در اساسنامه ديوان باشد .در تفسیر ديوان اروپايی حقوق بشر آمده است
که الزم نیست وقايعی که منجر به احراز ظن معقول میشود ،در همان سطحی باشد که برای
توجیه محکومیت يا تنظیم شکوائیه الزم است 11.در حقیقت ،بر اساس معیار ظن معقول ،ادله بايد
بهگونهای باشد که اين ظن را به وجود آورد که شخص مظنون ،ممکن است مرتکب جرم شده
باشد .اما در مرحله صدور دستور جلب ،ادله بايد باور به وقوع جرم توسط شخص مظنون را ايجاد
کند .اما باور نه به معنی «اطمینان و يقین» که در دادرسی اصلی ،شرط الزم برای صدور حکم
است ،بلکه متضمن نوعی احتمال است .به عبارت ديگر ،باور 14،از امکان 13فراتر ،و از يقین و
اطمینان 12پايینتر است 11.ظن ،مفهوم امکان را تداعی میکند يعنی باور ناقص ،درحالیکه قرائن
معقول متضمن باور ثابت است.
در دعوای آر علیه کانگ براون در کانادا ،معیار ظن معقول بدين صورت توصیف شد که ظن،
50. Ramsden, op. cit., p. 20.
51. In the case of Murray v. the United Kingdom, op. cit., para. 55.
52. Believe
53. Possibility
54. Certainty
 .22در توضیح تفاوت اين دو معیار ،حقوق داخلی کانادا قابل توجه است .بر اساس حقوق اين کشور ،دو معیار ظن معقول و
قرائن معقول برای باور ،با تفاوتگذاردن بین دو مفهوم امکان ( )Possibilityو احتمال ) (Probabilityتوضیح داده میشود.
امکان ،بیان اموری است که ممکن است ) (Mightاتفاق بیفتد و معیار قانونی ظن معقول است ،درحالیکه احتمال ،بیان
اموری است که اتفاق خواهد افتاد ) (Willکه معیار قرائن معقول برای باور است.
Skolnik, Terry, “The Suspicious Distinction between Reasonable Suspicion and Reasonable Grounds to
Believe”, Ottawa Law Review, 47:1, 2015, p. 535.
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پیشبینی است مبنی بر اينکه ممکن است اشخاص مظنون ،درگیر فعالیت مجرمانه شدهاند .ظن
معقول به معنای چیزی بیش از ظن صرف است و چیزی کمتر از باور مبتنی بر قرائن
در حقیقت ،اطالعات با قابلیت اتکای کمتر ،میتواند ظن معقول را توجیه کند ولی نمیتواند
قرائن معقول برای باور را توجیه کند .بنابراين ،وقايعی که منجر به احراز معیار ظن معقول
میشود ،ضرورتاً منجر به قرائن معقول برای باور نخواهد شد.

معقول11.

 .9مفهومشناسی قرائن اساسی برای تأیید اتهام
فرايند تأيید اتهام که در ماده  11اساسنامه ذکر شده است ،سازوکاری است که هدف آن ،فقط
ارسال پروندههايی به شعب دادرسی است که دادستان ،فرای ظن و فرض صرف اتهامات مستند
به ادله کافی ،به اشخاص نسبت داده باشد .اين فرايند نهتنها موجب افزايش کنترل قضايی بر
دادستان خواهد شد و از حقوق اشخاص در مقابل اتهامات بیاساس و غلط محافظت میکند،
بلکه موجب میشود منابع محدود ديوان ،صرف پروندههايی شود که ارزش بررسی در مراحل
باالتر را دارند.
بر اساس بند  2ماده  11اساسنامه ،شعبه مقدماتی بايد تعیین کند که آيا ادله کافی برای ايجاد
قرائن اساسی برای باور به اينکه شخص ،جرم در صالحیت ديوان مرتکب شده است يا خیر،
وجود دارد يا خیر .اما چه ادلهای کافی است که چنین قرائنی ايجاد کند؟ اين مسئله ذيالً بیان
میشود و سپس به مفهوم ،قلمرو ،هدف و نتیجه معیار قرائن اساسی پرداخته میشود.
ريشه اين معیار را بايد در ماده  33گزارش چهلوپنجمین کمیسیون حقوق بینالملل در سال
 1333برای تأسیس ديوان ،و در پیشنويس اساسنامه در  1332مشاهده کرد که بر اساس آن،
اگر رئیس ديوان ،شکوائیه دادستان را تأيید میکرد ،جلسه رسیدگی توسط شعبه محاکمهکننده
برگزار میشد ،که اين تأيید صرفاً بر اساس شکوائیه دادستان صورت میپذيرفت و بههیچوجه
متضمن نوعی پیشداوری در خصوص تقصیر يا بیگناهی متهم نبود .در اين فرايند ،متهم حضور
نداشت و تا زمانی که پرونده وارد مرحله رسیدگی اصلی نمیشد ،فرصت بهچالشکشیدن اتهامات
را نداشت 12.در جلسات کمیته مقدماتی که در  1335برگزار شد ،ماده  11تحت عنوان تأيید
اتهامات نزد دادگاه نام گرفت که بخشهای مهمی از مقررات اين پیشنويس در کنفرانس رم
پذيرفته ،و تبديل به ماده  11اساسنامه رم شد.
56. Ibid.
57. Draft Statute for an International Criminal Court, Report of the ILC on the work of its forty-sixth
session (2 May-22 July 1994), vol. II, 2 May - 22 July 1994, A/CN.4/SER.A/1994/Add.l (Part 2), Arts. 26
and 27.
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 .7-9معیار کفایت ادله
شايد آشکارترين نقش فرايند تأيید اتهام در ديوان ،پااليش پروندههای بیاساس باشد .قبل از
اينکه شخص مظنون ،به دادرسی اصلی وارد شود ،بايد نظارت و بازنگری قضايی در خصوص
کفايت ادله صورت گیرد .مرحله تأيید اتهام به معنی تأيید بیچونوچرای اتهامات منتسبه توسط
دادستان نیست وگرنه وجود اين مرحله ،امری بیمعنا بود.
بر اساس ماده ( 11)3و قاعده ( 141)3از قواعد دادرسی و ادله ،دادستان بايد در زمان معقولی ـ
ظرف سی روز ـ برای شعبه مقدماتی و متهم ،توصیفی کامل و مفصل از اتهامات انجام دهد و نیز
فهرست ادلهای که در اين مرحله ،قصد استناد به آن را دارد ،ارائه دهد .مقرره  14از مقررات ديوان
نیز بیان میکند که سند اتهامی که دادستان تنظیم کرده و به شعبه ارائه میکند ،بايد متضمن بیانی
از وقايع از قبیل زمان و مکان وقوع جرم باشد ،بهگونهای که مبنای واقعی و قانونی کافی برای
اينکه اتهامی علیه فرد يا افرادی تنظیم شود ،ارائه دهد .اما نیازی نیست دادستان تمام ادله را ارائه و
در واقع افشا کند بلکه بايد ادله کافی ارائه دهد که شعبه از طريق آن بتواند تعیین کند که آيا قرائن
اساسی وجود دارد که شخص ،جرم در صالحیت ديوان مرتکب شده است يا خیر .به همین جهت
است که فرض میشود در پايان اين مرحله ،تحقیقات دادستان تکمیل شده است.
در اين مرحله از دادرسی ،عالوه بر دادستان ،شخص مظنون نیز بايد ادله مستند يا اختصاری
خود را ارائه دهد (ماده ( 11)1(-)1و قاعده ( 144)2از قواعد دادرسی و ادله) .طرفین ملزم نیستند
که همه ادله را در مرحله تأيید اتهام ارائه کنند بلکه تنها بايد ادله کافیِ تأيیدکننده يا تقويتکننده
برای ايجاد قرائن اساسی برای باور به اينکه شخص مظنون ،يکی از جرايم در صالحیت ديوان را
مرتکب شده يا خیر ،ارائه شود15.
بررسی ادله در اين مرحله از دادرسی از حالت تشريفاتی باالتر ،اما از نظر جامعیت نسبت به
دادرسی اصلی ،در مرتبه پايینتری قرار داد .به همین جهت است که شعبه مقدماتی مکلف شده
است که ادلهای درخواست نکند که برای تعیین حقیقت ضروری است چرا که از اهداف محدود
اين مرحله فراتر میرود (ماده ( .)13)3اما دادستان موظف به افشای تمامی ادله تبرئهآمیز است.
شعبه مقدماتی در بررسی ادله بايد به محدوديتهای خاص ادله ،قبل از اينکه جلسه رسیدگی
اصلی برگزار شود ،توجه کند تا هم منابع ديوان بهتر تخصیص يابد و هم اشخاص مظنون به
ارتکاب جرم ،مدت کمتری در بازداشت بمانند13.
دادستان صالحیت انحصاری تعیین اتهام را در جلسه تأيید اتهامات بر عهده دارد .اصالح
58. Ambos and Miller, “Structure and Function of the Confirmation Procedure before the ICC from a
Comparative Perspective”, International Criminal Law Review 7 (2007), p. 344.
59. Nerlich, Volker, “The Confirmation of Charges Procedure at the International Criminal Court:
Advance or Failure?”, Journal of International Criminal Justice, (2012), p. 1348.
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اتهامات بر اساس ماده ( 11)3اساسنامه نیز از اختیارات دادستان است که البته منوط به رعايت
تشريفات قانونی يعنی درخواست تجديد جلسه تأيید اتهام برای رعايت مؤلفههای دادرسی عادالنه
در حق متهم است .اين صالحیت تا مرحله محاکمه نیز ادامه دارد مگر اينکه دادستان اتهامات را
استرداد کند .لذا شعبه مقدماتی ديوان ،حق دخالت مستقیم در تغییر يا اصالح اتهامات را ندارد.
اگرچه وضعیتهايی در اساسنامه پیشبینی شده است که ممکن است اتهامات در اين وضعیتها،
ولو پس از طی مرحله جلسه تأيید اتهام ،دستخوش تغییر شود ،کلیه اين موارد ،حاکی از واگذاری
مسئولیت انحصاری تعیین اتهامات ،اصالح و استرداد آن به دادستان است13.
در قضیه باروشیمانا ،شعبه مقدماتی در خصوص ادله و کفايت آن ،بهطور مفصل نکاتی بیان
داشته است .در اين قضیه ،با توجه به عدم کفايت ادله ارائهشده ،اتهامات علیه باروشیمانا مردود
اعالم شد.
در اين قضیه ،شعبه در تعیین اينکه آيا قرائن اساسی بر اين باور وجود دارد که باروشیمانا جرم
در صالحیت ديوان مرتکب شده است يا خیر ،بیان داشت که تا زمانیکه طرفین در جلسه
رسیدگی ،ادله يکديگر را به چالش نکشند ،از ارزيابی ادله به جهت قابلیت پذيرش يا عدم قابلیت
پذيرش آنها امتناع میکند(ماده ( 13)2اساسنامه) .اما ارزيابی عمیق در اين مرحله از دادرسی ،با
اين بخش از اساسنامه که مقرر داشته است ،دادستان میتواند به ادله اختصاری يا مستند ـ مانند
انشاکردن اظهارات شهود و خالصه اظهارات شهود بینامونشان ـ استناد جويد ،ناهماهنگ است.
بنابراين ،در اين مرحله از رسیدگی ،لزومی به فراخواندن شهود برای ادای شهادت نیست چرا که
ارزيابی ادله بهمنظور تعیین تقصیر يا عدم تقصیر شخص مظنون نیست و ارزيابی کامل در
خصوص قابلیت پذيرش هر بخش از ادله در اين مرحله ،موجب تأخیر بالتوجیه دادرسی میشود.
همچنین ،اين رويکرد ،ناسازگار با دادرسی عادالنه و حقوق شخص مظنون است که در ماده 12
تضمین شده است ،بهويژه بهموجب ماده ) 12)1((cاساسنامه ،يعنی حق محاکمهشدن بدون تأخیر
ناموجه.
بدين ترتیب ،شخص مظنون نیز میتواند ادله خود را ارائه دهد و با معرفی ادله متعارض
توسط وی ،شعبه بهناچار بايد قابلیت اعتبار و ارزش اين ادله را در پرتو کل ادله ارائهشده در اين
مرحله ارزيابی کند .نیز شعبه بايد انسجام ذاتی هر بخش از ادله را در پرتو کل ادله ارائهشده
ارزيابی کند و چنانچه شعبه به اين نتیجه برسد که ادلهای ناهماهنگ ،مبهم و متناقض وجود

 .60فاخری ،صالحی؛ «رويه شعب بدوی و تجديدنظر ديوان کیفری بین المللی در اصالح اتهامات لوبانگا :از هماهنگی تا
تعارض میان آيیننامه ديوان با اساسنامه رم» مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیويکم ،شماره  ،11پايیز و زمستان  ،1333ص
.152
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باشد11.

دارد ،بايد در تأيید يا رد هر ادعای دادستان محتاط
بنا به مطالب فوقالذکر ،شعبه مقدماتی در خصوص پرونده بمبا گومبو مقرر کرد که ادلهای
کافی است که واجد ارزش اثباتی 14بوده و نیز با موضوع پرونده ارتباط 13داشته باشد .ارزش
اثباتی ،ارزش و وزنی است که به هر دلیل و مدرک داده میشود و وزن به معنی ارزيابی کیفی
ادله است .شعبه به هر دلیل ،ارزشی میدهد که مناسب آن باشد .برای مثال ،قواعد دادرسی و
ادله ديوان ،به قضات شعبه مقدماتی اجازه میدهد که برای تأيید اتهامات شخص مظنون ،به ادله
مستقیم ،مانند شهادت و نیز ادله غیرمستقیم مانند گزارشهای نهادهای داخلی ،روزنامهها و
مجالت استناد جويد .اما شعب به ادله مستقیم که بیانگر حقايق بیشتری است ،ارزش اثباتی
باالتری نسبت به ادله غیرمستقیم میدهند .نیز اگر ادله تحصیلشده در تضاد با اساسنامه رم باشد
يا به روشی تحصیل شده باشد که با حقوق بشر شناختهشده بینالمللی متعارض باشد به دلیل
اينکه روش تحصیل اين ادله ،ترديد اساسی در مورد قابلیت اتکای اين ادله را به وجود میآورد،
قابل پذيرش نخواهد بود12.
 .8-9معیار قرائن اساسی برای تأیید اتهام
ماده ( 11)1اساسنامه بیان میکند که دادستان برای هر اتهامی که وارد میکند ،بايد بتواند ادله
کافی ارائه دهد تا قرائن اساسی برای باور به اينکه شخص مظنون مرتکب جرم در صالحیت
ديوان شده است ،ايجاد کند .اگر بتواند چنین ادلهای ارائه دهد ،شعبه مقدماتی ،اتهام علیه شخص
مظنون را تأيید میکند و در غیر اين صورت ،اتهام رد خواهد شد.
به دلیل اينکه در اساسنامه و ساير اسناد مرتبط ،تعريفی از معیار قرائن اساسی نشده است،
مالحظه تصمیمات شعب مقدماتی میتواند نتیجهبخش باشد .اولین فرصت برای يافتن مفهوم
قرائن اساسی ،در پرونده دادستان علیه لوبانگا فراهم شد .در اين پرونده ،دادستان بیان داشت که
بهمنظور تفسیر معیار قرائن اساسی برای باور ،هدف فرايند تأيید اتهام بايد مالحظه شود .بهزعم
دادستان ،هدف اين مرحله ،تضمین اين مسئله است که ادله بهقدری کافی باشد که تسلیم
شخص مظنون به دادرسی اصلی را توجیه کند .از نظر دادستان ،در اين قضیه ،معیار قرائن اساسی
به معیار «يک قضیه معتبر و موثق که در صورت عدم انکار توسط متهم ،مبنای کافی برای
61. Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of Prosecutor v. Callixte
Mbarushimana, Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04-01/10 Date: 16 December 2011,
paras. 42-47.
62. Probative value
63. Relevance
64. Courtney, Jocelyn and Kaoutzanis, Christodoulos, “Proactive Gatekeepers: The Jurisprudence of the
ICC's Pre-Trial Chambers”, Chicago Journal of International Law, vol. 15, No. 2, 2015, pp. 537-540.
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است11.

محکومکردن متهم به اتهام وارده باشد» ،نزديک
نمايندگان قربانیان نیز بیان داشتند گرچه ممکن است تصمیم شعبه در خصوص صدور دستور
بازداشت ،صرفاً مبتنی بر برداشت و درک دادستان باشد ،در مرحله تأيید اتهام ،شعبه بايد احراز
کند که امارات و قرينههای جدی وجود دارد .شخص مظنون نیز بر اين عقیده بود که ادله
ارائهشدة دادستان بايد برای تحمیل حکم محکومیت بهطور معقول کافی باشد 11.شعبه مقدماتی
نیز هدف اين مرحله از دادرسی را لزوم تسلیم اشخاصی به دادرسی اصلی دانست که اتهامات
آنها بهطور کافی و ورای ظن و شک محض ،متقاعدکننده باشد12.
اين شعبه در تفسیر معیار «قرائن اساسی برای باور» ،به تفسیر دادگاه اروپايی حقوق بشر
توسل جست .از نظر شعبه مقدماتی ،دادگاه اروپايی حقوق بشر در خصوص معیار «قرائن اساسی
برای باور» ،دو معیار ارائه داده است:
اول اينکه ،قرائن اساسی نزد دادگاه اروپايی حقوق بشر ،به معنی «داليل جدی برای باور» يا
«قرائن قوی برای باور» است؛
دوم ،ادله مورد بررسی بايد بهعنوان يک مجموعه و يک کل مالحظه شود15.
برخی بر اين عقیدهاند که از بین اين دو معیار ديوان اروپايی حقوق بشر ،فقط استناد به معیار
دوم صحیح است ،بهويژه به اين دلیل که بر اساس قواعد افشای ادله ،دادستان قانوناً مجاز است
که از ادله اختصاری در مرحله تأيید اتهام استفاده کند و نیاز نیست که بهطور مفصل ،تمام اسناد
و ادله خود را در اين مرحله افشا کند 13.همین نظر در بیان شعبه مقدماتی در خصوص پرونده
کاتانگا و گودجلو نیز آمده است .اين شعبه اعالم کرد که در تعیین اين مسئله که آيا در پرونده
کاتانگا و گودجلو ،معیار قرائن اساسی موجود است يا خیر ،ادلهای که دادستان ارائه کرده است،
بايد بهعنوان يک کل ،بررسی و ارزيابی شود.
اما دو معیار مندرج در تفسیر اول ،يعنی اصطالحات «داليل جدی برای باور» و «قرائن قوی
برای باور» ،اساساً ارتباطی به موضوع قرائن اساسی برای مرحله تأيید اتهام ندارد .چارچوب تفسیر
اين اصطالحات توسط ديوان اروپايی حقوق بشر ،ماده  3کنوانسیون اروپايی حقوق بشر بوده است
که بر اساس آن ،تعويق طوالنیمدت در اجرای حکم اعدام ،قرائن قوی برای باور به اينکه چنین
رفتاری متضمن رفتار غیرانسانی است ايجاد میکند23.
65. Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of Prosecutor v. Thomas Lubanga
Dyilo, decision on the confirmation of charges, ICC-01/04-01/06, 29 January 2007, para. 34.
66. Ibid., paras. 35-36.
67. Ibid., para. 37.
68. Decision on the confirmation of charges, ICC-01/04-01/06, 29 January 2007, para. 38.
69. Gauthier de Beco, “The Confirmation of Charges before the International Criminal Court: Evaluation
and First Application”, International Criminal Law Review 7 (2007), p. 475.
70. Ibid.
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بدين ترتیب ،در پرونده لوبانگا شعبه مقدماتی بدين شرح اظهارنظر کرده است که بر اساس
فرهنگ لغت آکسفورد ،عبارت اساسی 21را میتوان تحت عنوان  Significantيا ،Solid
 Materialيا  Realدرک کرد .در قضیه حاضر ،معیار قرائن اساسی اينگونه معنی شده است که
دادستان بايد ادله اثباتی محسوس و عینی را بهگونهای ارائه دهد که از آن استنباط شود اتهامات
وارده تأيید خواهد شد 24.همچنین معیار قرائن اساسی مقتضی است که همه ادله با هدف تأيید
اتهام ،بهعنوان يک کل ارزيابی شوند .پس از بررسی دقیق ادله ،شعبه مقدماتی تعیین خواهد کرد
که آيا بهطور کامل متقاعد شده است که اتهامات دادستان به قدر کافی برای تسلیم لوبانگا به
شعبه دادرسی اصلی ،قوی است يا خیر23.
عالوه بر لزوم توجه به تفسیر دادگاه اروپايی حقوق بشر ،الزم است که قواعد مندرج در ديوان
رسیدگی به جرايم ارتکابی در يوگسالوی و رواندا نیز لحاظ شود .بر اساس قاعده  (B)22از قواعد
دادرسی و ادله ديوانهای ويژه ،اگر دادستان متقاعد شود که ادله کافی برای ايجاد قرائن معقول
برای باور به اينکه شخص ،جرم در صالحیت آن ديوانها مرتکب شده است ،وجود دارد ،بايد
شکوائیه تنظیم کند و آن را به انضمام ساير ادله برای تأيید قاضی ارسال کند .همچنین اين معیار
را میتوان با معیار  prima facieدر تأيید شکوائیه بهموجب ماده ( 13)1دادگاه يوگسالوی و
ماده ( 15)1دادگاه رواندا مقايسه کرد22.
برخی معتقدند که دو معیار مندرج در قاعده  (B)22و معیار  ،prima facieاساساً شباهتی با
معیار قرائن اساسی مندرج در ماده  11اساسنامه ندارند و در حوزههای متفاوت اعمال میشوند:
اول ،معیار قرائن معقول برای باور در قاعده  22به جهت تأيید شکوائیه است که اين مقدمهای
برای صدور دستور بازداشت و توقیف متهم است .اين معیار ،معادل قرائن معقول موضوع ماده 15
اساسنامه ديوان است که معیار الزم برای صدور دستور جلب و احضار شخص مظنون است و
بر اساس قاعده  ،death row phenomenonتعويق طوالنیمدت در اجرای حکم اعدام ،نقض ماده  3و بهعنوان رفتار
غیرانسانی محکوم است .در صورت تعويق طوالنیمدت حکم اعدام ،قرائن قوی برای باور به اينکه چنین رفتاری متضمن رفتار
غیرانسانی است ،وجود خواهد داشت.
Kealeboga N. Bojosi, “The Death Row Phenomenon and the Prohibition against Torture and Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment”, African Human Rights Law Journal, 2004, p. 317.
71. Substantial
72. ICC Prosecutor v. Lubanga, PTC,ICC- 01/05-01/08, 15 June 2009, p. 12.
73. Decision on the confirmation of charges, ICC-01/04-01/06, 29 January 2007, para. 39.

 .14در پرونده لوبانگا ،دادستان بر اين عقیده بود که معیار قرائن اساسی و معیار  prima facieهمانند هستند ،با اين بیان که،
معیار قرائن اساسی برای باور ،با معیار تعريفشده تحت عنوان «يک قضیه معتبر اگر در تضاد با ادله متهم نباشد ،مبنای کافی
برای محکومکردن متهم در خصوص اتهامش باشد» ،نزديک است.
- Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga
Dyilo, decision on the confirmation of charges, ICC. 01/04-01/06, 29 January 2007, para. 34.
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بنابراين نمیتواند با معیار قرائن اساسی مندرج در ماده  11يکسان و مشابه باشد .نیز معیار
 prima facieشرط ضروری برای تنظیم شکوائیه توسط دادستان و تأيید آن توسط قاضی است
که پس از آن ،شرايط برای صدور دستور بازداشت و توقیف متهم فراهم میشود .بنابراين ،هر دو
معیار مندرج در قاعده ) 22(Bو معیار  prima facieدر مرحله قبل از تأيید اتهام واقع شدهاند:
تأيید شکوائیه نقطه آغاز يک مرحله پیش از محاکمه است ،درحالیکه تأيید اتهام پايان آن مرحله
است .بنابراين فرايند تأيید شکوائیه در دادگاههای رواندا و يوگسالوی با فرايند تأيید اتهام در
ديوان در يک مرتبه نبوده و فرايند تأيید اتهام ،نقطه پايان صالحیت شعب مقدماتی است21.
در پايان ،معیار قرائن اساسی نشان میدهد چه پروندههايی شايستگی ورود به مرحله دادرسی
اصلی را دارند و چه پروندههايی به دلیل ضعف ادله و اطالعات بايد کنار گذاشته شوند .اما به
دلیل اينکه مرحله تأيید اتهام هنوز زمان صحیح برای صدور حکم محکومیت علیه شخص
نیست ،نیاز نیست در اين مرحله دادستان اثبات کند که متهم جرايم ادعايی را مرتکب شده است،
چرا که اين نه به معنی تأيید اتهام که متضمن نوعی پیشداوری است .بنابراين ،معیار قرائن
اساسی نبايد آنقدر فرا رود که به معیار فرای هر شک معقول که شرط الزم برای صدور حکم
ی
محکومیت است ،برسد .به همین دلیل ،تأکید شده است که فرايند تأيید اتهام نبايد به دادرس ِ
«کوچکشده» يا «دادرسی قبل از دادرسی» منجر شود ،بلکه نقش اين مرحله صرفاً تأيید اتهام
اشخاصی است که علیه آنها ادله کافی وجود دارد که قرائن اساسی برای باور به اينکه آن
اشخاص مرتکب جرم شدهاند ،ايجاد کند و نه تعیین تقصیر يا بیتقصیری شخص مظنون 21.در
قضیه کاتانگا و گودجلو ،شعبه مقدماتی بهصراحت اعالم کرد که فرايند تأيید اتهام« ،دادرسی
کوچک» يا «دادرسی قبل از دادرسی» نیست22.
نتیجه
معیار معقولبودن ،مفهومی کلی و قابل تفسیر است که در متن نهايی اساسنامه از آن نام برده
شده اما قلمرو و مفهوم دقیق آن مشخص نشده است .همین امر باعث شده است که اين مفهوم
در مراحل مختلف رسیدگی در ديوان ،متکی به درک قضات شعبه باشد .ممکن است اين درک،
منتهی به صدور آرا و تصمیمات متفاوت شود .نمونه آن ،پرونده جلب عمرالبشیر به اتهام
نسلکشی است که شعب مقدماتی و تجديدنظر ،قرائن معقول و نحوه احراز آن را متفاوت تفسیر
کردند :شعبه مقدماتی ،تفسیری حداکثری از قرائن معقول ارائه داد که بر اساس آن ،دادستان بايد
75. de Beco, op. cit., p. 475.
76. Nerlich, op. cit., p. 1348.
77. Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07, Decision on the
Confirmation of Charges, 30 September 2008, paras. 63-64.
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قصد خاص نسلکشی را صريحاً اثبات کند .بهزعم شعبه تجديدنظر ،اين تفسیر فراتر از انتظارات
مرحله مقدماتی صدور دستور جلب است و شايسته دادرسی اصلی است نه مقدماتی.
قدر متیقن اينکه مراحل دادرسی در ديوان ،هرچه پیش میرود ،معیار معقولبودن در آن
مرحله ،عینیتر و نیازمند ادله و اطالعات دقیقتر است .به همین دلیل ،تفسیر شعب از معیار
مبنای معقول برای اقدام به تحقیق ،قابل پیشبینیبودن وقوع جرم است و معیار قرائن معقول
برای صدور دستور جلب و احضار ،به ممکنبودن وقوع جرم از ديد هر ناظر عینی ،يا وجود نتیجه
معقول در میان ساير نتايج معقول و نیز وجود تنها نتیجه معقول تفسیر شده است .در نهايت،
معیار قرائن اساسی به وجود ادله عینیِ کافی که تأيیدکننده اتهامات وارده باشد ،تفسیر شده است.
ضرورت وجود چنین معیارهايی در اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی بر کسی پوشیده نیست.
اقدام کیفری نهاد بینالمللی نمیتواند بدون محدوديت باشد .در غیر اين صورت ،فرض بیگناهی
افراد مخدوش میشود و حق افراد بر مورد اتهام واقعنشدن بدون دلیل و مبنای موجه ،نقض
میشود .اما شايسته است که قلمرو و مفهوم دقیق اين معیارها مشخص و روشن شود.
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مقدمه
ماده  89اساسنامه رم به شورای امنیت اجازه میدهد وضعیتهايی را که منتهی به ارتکاب جرايم
موضوع ماده  5اساسنامه میشود ،به ديوان ارجاع دهد .همین اساسنامه ،برابر ماده  81خود،
شورای امنیت را مجاز میکند که با قطعنامة 8فصل هفتمی ،با مداخله در کار ديوان ،تعلیق
تحقیق يا تعقیب در برخی از جرايم بینالمللی را سبب شود .چون جرايم موضوع صالحیت ديوان
کیفری بینالمللی ،نتیجه مخاصمات داخلی يا تالقی صاحبان قدرت در دو يا چند کشور است،
حقوق کیفری بینالمللی با جرايمی روبهروست که کامالً ماهیت قدرتمحور ،حاکمیتی و سیاسی
دارند .برخالف حقوق داخلی که ماهیت جرايم آن منحصر به جرايم سیاسی نیست ،جرايم در
عرصه جهانی ،در عین جرمبودن ،به علت ارتباط فراوان با سیاست ،صلح و امنیت بینالمللی را
تحت تأثیر قرار میدهد .ماهیت توأمان مجرمانه و سیاسی جرايم بزرگ بینالمللی ،شرايطی را
فراهم میآورد که در پی وقوع جرايم بزرگ بینالمللی ،ديوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت
سازمان ملل متحد ،همزمان خود را محق به ورود و صالح به رسیدگی بدانند؛ يکی برای تحقق
عدالت و ديگری برای اعاده صلح و امنیت بینالمللی مداخله و اعمال صالحیت کنند .صرفنظر
از اينکه ورود کداميک اولويت دارد و فارغ از بحثهای نظری ،مانند «بدون صلح امکان عدالت
وجود ندارد» و «اگر صلح میخواهید دنبال عدالت باشید» 2،دو نهاد ظاهراً صالح برای رسیدگی
به يک وضعیت ،گاهی در کنار هم و زمانی در مقابل هم قرار میگیرند .ارجاع وضعیت دارفور و
لیبی به ديوان از سوی شورای امنیت ،نمونهای از تعامل اين دو در زمینه حقوق کیفری بینالمللی
است ،همچنان که صدور قطعنامه  8422شورای امنیت و مستثناشدن نیروهای حافظ صلح 9تبعه
کشورهای غیرعضو ديوان 4،از مجازات ديوان را میتوان تقابل آنها در نظر گرفت .بدين صورت،
اهمیت پژوهش در اين مورد که مناسبات حقوقی اين دو نهاد بینالمللی چگونه بايد باشد ،روشن
است .اينکه آيا روابط و مناسبات حقوقی حاکم بین اين دو ،سمتوسويی عدالتمحور دارد يا
بیشتر ناظر بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی است ،سؤال اصلی اين نوشته خواهد بود .بهعنوان
نمونه ،هرچند بسیاری از اعضای شورای امنیت در هنگام تصويب قطعنامه  )2005(8539در مورد
جنگ دارفور ،تأکید کردند که اهداف صلح و عدالت میتواند و بايد همزمان دنبال شود 5،به جهت
اينکه هم شورای امنیت و هم ديوان کیفری بینالمللی ،هر دو محصول اجتماع اراده دولتها
1. Resolution
2. https://blogs.commons.georgetown.edu/campusministry/2016/09/12/jaspa_2016: 2017.05.29.
3. Peace-keeping forces
4. Jain, Neha, “A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the Security Council and the ICC”,
European Journal of International Law, vol. 16, No. 2, 2005, p. 250.
5. Oette, Lutz, “Peace and Justice, or Neither?: The Repercussions of the al-Bashir Case for International
Criminal Justice in Africa and Beyond”, Journal of International Criminal Justice, 8, 2010, p. 347.
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هستند ،به نظر سیاست بینالملل ،نسبت به حقوق بینالملل از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
لذا مقاله در مقام اثبات اين فرضیه است که عرف حاکم در حقوق کیفری بینالمللی يعنی برتری
سیاست بر حقوق ،موجب حبس عدالت کیفری بینالمللی شده است .از سوی ديگر میتوان ماده
 89را بهنوعی اعطای صالحیت کمرنگ جهانی به ديوان رم در نظر گرفت .بنابراين ،موضوعات
مورد توجه اين پژوهش از اين قرار است :بررسی نقش مثبت ماده  89برای پاسخ به سؤال اصلی
و اثبات فرضیه اصلی ،نقض استقالل قضايی و بیطرفی ديوان ،ماده  81اساسنامه بهعنوان حق
وتو قضايی شورای امنیت ،اطاله دادرسی ،مناسبات يکطرفه میان آن دو ،و فقدان نظارت قضايی
و سیاسی بر شورای امنیت.
 .7ماده  79ترمیم اندک صالحیت جهانی 6دیوان
بهموجب ماده  89اساسنامه رم ،عالوه بر دولتهای عضو و دادستان ،شورای امنیت مجاز است
وضعیتی را که يکی از جنايات داخل در صالحیت ديوان در آن شرايط صورت میگیرد به ديوان
ارجاع دهد .دادن چنین اختیاری به شورای امنیت ،داليل سیاسی و حقوقی مختلفی داشت .اما
بیترديد ،اصلیترين دلیل آن ،ترس و واهمه دولتها از تداوم تشکیل محاکم کیفری موردی
بهوسیله شورای امنیت و در نتیجه ،بیخاصیتشدن ديوان رم بود؛ هرچند که از نگرانی تکتک
دولتها از تسلط قضايی شورای امنیت هم نبايد بیتفاوت گذشت .به ديگر سخن ،يکی از داليل
اعطای چنین حقی به شورای امنیت ،بیش از آنکه اراده دولتها به تقويت کارآمدی ديوان ،و
اقدام حقوقی باشد ،ناشی از نگرانی آنها از نقش مخرب و سیاسی شورای امنیت بود .فارغ از نیت
دولتها ،اعطای چنین اختیاری به شورای امنیت ،ضروری به نظر میرسید.
در خصوص اعطای اين امتیاز به شورای امنیت بايد گفت که اين اختیار ،اتفاقاً و به علت
مرتبطبودن آن با وظیفه اولیه شورای امنیت ،نهتنها منفی نیست بلکه بنا به داليل زير ،الزم و
حتی ضروری بوده است ،چون اين اختیار سبب میشود که اوالً ،اين رويه در شورای امنیت
سازمان ملل متحد جا بیفتد که راهحل همه مسائل ،فقط نظامی و سیاسی نیست و میتوان خیلی
از موضوعات را از طريق حقوقی و قضايی ،از راه ديوان کیفری بینالمللی يا ساير مراجع قضايی
بینالمللی ،با کمترين هزينه انسانی و مالی حلوفصل کرد .بهعالوه ،شکلگیری اين رويه در
شورای امنیت موجب میشود در درازمدت ،شورای امنیت از تشکیل ديوانهای کیفری که به
اعتقاد برخی از حقوقدانان بینالمللی مانند داويد اريک 7،اصالً در صالحیت آن نهاد سیاسی

6. Universal jurisdiction
7. David Eric
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نیست 1،اجتناب کند .روشن است که نتیجه قهری و قطعی اجتناب شورای امنیت از تشکیل
دادگاه ،اعم از کیفری و غیر آن ،تفکیک و تقسیم وظايف ارکان ملل متحد و نظم در روشهای
حلوفصل اختالفات بینالمللی و در نهايت ،رشد حقوق بینالملل خواهد بود .ثالثاً ،وجود ارتباط
قانونمند بین شورای امنیت و ديوان کیفری بینالمللی به نوبه خود ،باعث ترغیب و تشويق
دولتها برای پیوستن هرچه بیشتر به ديوان و در نتیجه ،رشد حقوق کیفری بینالمللی میشود.
ممکن است اين سؤال مطرح باشد که چگونه ممکن است دخالت شورای امنیت با آن ترکیب
نامتقارن از چند کشور محدود و با حق قانونی ولی غیرعادالنه وتو 3در ديوان در ارتقای حقوق
بینالملل و حقوق کیفری بینالملل مؤثر افتد؟ در جواب بايد گفت که اين اختیار برخالف
ظاهرش ،دخالت مستقیم و يکمرحلهای نیست بلکه در نهايت ،تصمیم بر اينکه چه وضعیتی
برای اعمال صالحیت ديوان قابل پذيرش است و کدامین وضعیت قابل پذيرش نیست ،بر عهده
ديوان و شعبه مقدماتی آن است .همچنان که درخواست مورخه  28اوت  2001شورای امنیت
سازمان ملل متحد در خصوص پرونده دارفور از دادستان ديوان ،که سبب تقاضای دادستان ديوان
برای صدور جلب عمر البشیر از شعبه مقدماتی شد ،علیرغم اينکه تقاضای دادستان حاوی
مدارک و اسناد مستدل برای مسئولیت عمر البشیر در جنايات مزبور بود ،بهصورت خودکار ،سبب
صدور حکم جلب وی نشد .نهتنها شورای امنیت ،حتی دادستان ديوان کیفری هم توانايی و اختیار
80
صدور چنین حکمی را نداشت و در نهايت ،شعبه مقدماتی ديوان ،تصمیم نهايی را اتخاذ کرد.
مضاف بر آن ،حضور سه قاضی برای نظارت بر تصمیمات دادستان موجب میشود که جلوی
اعمال ساليق سیاسی کامالً گرفته شود88.
حقوقدانان بینالمللی ،مکرراً ضرورت وجودی صالحیت جهانی ديوان را بیان کردهاند 82.به
اعتقاد برخی از آنها ،اعمال صالحیت جهانی مطابق کنوانسیونهای ژنو ،نه اختیار ،بلکه وظیفه
دولتها محسوب میشود 89.لذا وجود چنین حقی برای شورای امنیت ،فقدان 84صالحیت جهانی
ديوان رم را اندکی ترمیم میکند زيرا در حالت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت ،برابر بند
 .8امینینیا ،عاطفه؛ ضمانت اجرا در سازمان ملل ،فرهنگشناسی ،8939 ،ص .272
 .9هرچند حق وتو از اختیارات مصرح برای اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است ،به علت اينکه اوضاعواحوال
ال تغییر کرده است ،حق مذکور در شرايط امروز حقوق بینالملل دربرگیرنده و
جهان نسبت به سال  8345میالدی کام ً
بازتابدهنده اراده جهانی نبوده و با وجود قانونیبودنش ،ناعادالنه ارزيابی میشود.
 .70طهماسبی ،جواد؛ صالحیت ديوان کیفری بینالمللی ،زيتون ،8911 ،ص .842
11. Sang-Hyun, Song, “The Independence of the ICC and Safeguards against Political Influence”,
Journal of Separation Science, 30, 15, 9, 2007.
12. Trahan, Jennifer, The Relationship between the International Criminal Court and the U. N. Security
Council: Parameters and Best Practices, Springer, 24, 2013, 420.

 .79شريعتباقری ،محمد جواد؛ حقوق کیفری بینالمللی ،جنگل ،8911 ،ص .821
14. Lack
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(ب) ماده  ،89ديگر محل وقوع جرم ،تابعیت قربانی و تابعیت جانی ،مثل آنچه در قضايای دارفور
سودان و لیبی اتفاق افتاد ،مطرح نیست و شورای امنیت بهنوعی به نمايندگی از کلّ جامعه جهانی
و در چارچوب وظايف قانونی و منشوری خويش اقدام میکند و اين اقدام شورای امنیت،
جهانشمول است .قبول اين اختیار برای شورای امنیت در ديوان ،در واقع ،قبول ضمنی و
کمرنگ صالحیت جهانی ديوان کیفری بینالمللی است .افزون بر آن ،در مواقعی که شورای
امنیت ،وضعیت را به ديوان ارجاع میکند ،مطابق ماده  82اساسنامه ،عضويت دولتها ،تأثیری در
صالحیت ديوان نداشته 85و تبعیضی به نام دولت عضو و غیرعضو اساسنامه وجود ندارد .اين به
نوبه خود ،تقويت عدالت بینالمللی را به دنبال دارد .متأسفانه در نبود روش حقوقی موضوعه
بینالمللی جهت بهرهمندی از اين خصیصه مثبت ،شورای امنیت در ارجاع و عدم ارجاع
وضعیتها همچنان به روش سیاسی اقدام میکند .ازآنجاکه ماده  89بهتنهايی اکسیر تمام
مشکالت روابط اين دو نیست ،معايب اساسنامه ذيالً بررسی میشود.
 .7نقض اصل بیطرفی 76و استقالل دیوان
حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بیطرف ،از اصول اساسی دادرسی عادالنه است که در
غیاب معیارهای مذکور ،تحقق عدالت کیفری غیرممکن است .لذا اين معیارها حداقل در چارچوب
عمومی مورد توجه اسناد بینالمللی است 87.البته و برخالف تصور رايج ،دادرسی عادالنه ،منحصر
به تضمین حقوق متهم نیست بلکه بهرهمندی همه اصحاب دعوا و افراد درگیر در فرآيند دادرسی
از تمامی حقوق خود به معنای دادرسی عادالنه است 81.دادگاه ،زمانی مستقل خواهد بود که
مطابق اصل قانونی بودن جرايم و توسط قانونگذار و افراد فاقد نفع و ضرر و قبل از وقوع جرايم
ايجاد شده باشد .بنابراين ،مهمترين موضوع در اين خصوص ،يافتن جواب اين سؤال است که آيا
ديوان بهموجب قانون ايجاد شده است يا خیر؟ 83درست است که ديوان کیفری بینالمللی از پیش
موجود بوده و برابر ماده  88اساسنامه فقط صالحیت خويش را به جرايم ارتکابی بعدی اعمال
میکند ،اما مؤسسین اين ديوان ،نظر به ماهیت جرايم داخل در صالحیت آن ،کموبیش ذینفع
 .71سلیمی ،صادق؛ «ارتباط شورای امنیت و ديوان کیفری بینالمللی در پرتو بازنگری  ،»2080پژوهش حقوق عمومی ،دوره
شانزدهم ،شماره  ،49زمستان  ،8939ص .815
16. Principle of Impartiality
17. Machenzie, Ruth and Sands, Philippe, “International Courts and Tribunals and the Independence of
the International Judge”, Harward International Law Journal, vol. 44, No. 1, 2003, 275.

 .78صفری ،سجاد؛ «دادرسی عادالنه» ،تعالی حقوق ،دادسرای عمومی و انقالب اسالمی تهران ،شماره .8911 ،85
 .79جاللی ،محمود و سلمان زيالبی؛ «اصل استقالل قضايی ديوان کیفری بینالمللی» ،پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه
تربیت مدرس ،شماره  ،8939 ،2صص  81و .27
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هستند.
از سوی ديگر ،مطابق ماده  2اساسنامه رم ،ديوان کیفری بینالمللی با سازمان ملل متحد
بهموجب موافقتنامهای که به تصويب مجمع دولتهای عضو رسیده و سپس به امضای رئیس
ديوان از طرف ديوان میرسد ،رابطه برقرار میکند .اين مهم ،مطابق ماده  9توافق منعقده بین
ديوان و سازمان ملل تأيید شده است .پس ديوان ،منشور سازمان و سازمان ،اساسنامه ديوان را
قبول کرده است که اين به لحاظ نظری ،داللت بر استقالل اين دو از هم دارد .ديوان رواندا در
پاسخ به ايراد عدم استقالل آن از شورای امنیت ،با استناد به رأی ديوان دادگستری بینالمللی در
قضیه آثار احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد که با وجود ايجاد از سوی مجمع عمومی،
مستقل است و احکامش را الزماجرا اعالم کرده بود ،استدالل کرد که ايجاد اين دادگاه بهواسطه
قطعنامه شورای امنیت نمیتواند استقالل و موجوديت او را خدشهدار کند 20.مطابق استدالل فوق،
به باور حقوقدانان معتقد به حقوق بینالملل حاکمیتمحور ،حتی اگر ديوان کیفری بینالمللی
توسط مجمع عمومی يا شورای امنیت ايجاد شود ،دلیلی بر عدم استقالل ديوان نخواهد بود.
بنابراين يکی از مسائل مطرح در مورد محاکم کیفری بینالمللی ،وابستگی آنها به دولتها و
ساير نهادهای بینالمللی است 28،چرا که اکثر جنايات بینالمللی را اشخاص قدرتمند ،سران
نظامی و سیاسی مرتکب میشوند .در اين وضعیت ،عدم معاضدت کشورها در موضوعاتی مانند
دستگیری متهم و کمک به جمعآوری ادله و شواهد ،دادرسی عادالنه را تقريباً غیرممکن
میکند 22.لذا وابستگی عملکرد ديوان به دولتها و ساير بازيگران بینالمللی غیرقابل انکار است.
چون مفهوم عدالت ،عنصر اصلی متن اساسنامه بوده و مشروعیت دادگاه به عادالنهبودن29
اوست 24،بهرغم اينکه بهمنظور کاستن از کاهش فشار بر قضات برای انتخابهای بعدی ،آنها
فقط برای يک دوره انتخاب میشوند و باوجود اينکه در انتخاب آنها ،ويژگیهای کامالً حقوقی،
تخصص و تعهدشان شرط اصلی است ،آخراالمر ،انتخاب قضات دادگاه به عهده مجمع
دولتهای عضو است .مجمع دولتهای عضو ،نهايتاً متشکل از نمايندگان سیاسی و ديپلماتیک
کشورهای عضو است که حسب مورد ،مالحظات سیاسی خود را در تمام موضوعات و
20. Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, Advisory
Opinion, ICJ Rep. 13 July 1954, p. 53. http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1,15Apr.2017.
21. Cryer, Robert, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University
Press, 2010, 2, 432.

 .77صابر ،محمود و حسین ناظريان؛ «مهلت معقول دادرسی در ديوان کیفری بینالمللی و آرای دادگاه اروپايی حقوق بشر»،
پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره هجدهم ،شماره  ،4زمستان  ،8939ص .55
23. Bangmwabo, F. X., “The Right to an Independent and Impartial Tribunal: A Comparative Study of
the Namibian Judiciary and International Judges”, http://kas.de/upload/auslandshomepages/Namibia/
IndependenceJudiciary/bangambwabo.pdf, last visited 14 Nov. 2010.

 .74جاللی و زيالبی؛ همان ،ص .48
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تصمیمگیریها ازجمله انتخاب قضات اعمال میکنند 25.در نتیجه ،ذکر کلماتی مانند داشتن
سجايای عالی اخالقی ،کمال و اوصاف بیطرفی در داوطلبان عضويت در ديوان ،از اعمال
ساليق سیاسی نمايندگان دولتها جلوگیری نمیکند؛ پس میتوان با اندکی مسامحه ،قضات را
نمايندگان شبهسیاسی دول و قدرتهای سیاسی فرض کرد .به ديگر سخن ،وجود و فقدان
کماالت اخالقی و حقوقی در داوطلبان عضويت ،با انتخابکنندگان که نمايندگان سیاسی هستند،
بیارتباط خواهد بود .در اين زمینه ،شعبه پژوهش ديوان کیفری يوگسالوی سابق در پرونده
فوروندژيا 21با آنکه وجود محکمهای بیطرف و مستقل را جزء الينفک اصل ضرورت محاکمه
منصفانه میداند 27،در پاسخ به اعتراضات متعدد به عدم استقالل ديوان ،تنها به استدالل سیاسی
بسنده و اعالم میکند که «همه محاکم کیفری در نهايت توسط يک رکن سیاسی ،قانونگذاری
میشوند» و با اين استدالل غیرحقوقی ،خود را از بار مسئولیت اثبات استقالل ديوان میرهاند.
گفته میشود که سازمانهای بینالمللی ازجمله محاکم کیفری بینالمللی ،به دلیل داشتن
اداره مستقل و صالحیتی ممتاز از دولتهای عضو خود ،بهعنوان اشخاص حقوقی عمومی حقوق
بینالملل شناخته میشوند؛ لذا عالوه بر صالحیتهای مصرح در اساسنامه ،يعنی صالحیتهای
تصريحی ،از صالحیتهای ضمنی هم برخوردارند 21و میتوانند با استفاده از صالحیتهای
ضمنی ،مستقل از دولتها اقدام کنند .اما حقوق عرفی و موضوعه بینالمللی ،همانند ماده 94
حقوق معاهدات  8313وين يعنی عدم امکان تحمیل هر نوع تعهد بدون رضايت دولتها بر
آنها ،نشان میدهد که در حقوق بین دول ،اصل بر صالحیت محدود تصريحی سازمانهای
بینالمللی است و صالحیتهای ضمنی آنان ،قدرت عبور از اصل رضايت حاکمیتها را به هیچ
وجه ندارد .صالحیتهای ناقص محاکم کیفری مؤيد اين مدعاست.
در حالت کلی ،محاکم کیفری بینالمللی محصول اشتراک حاکمان و مشارکت سیاستمداران
است و از ديگر سو ،دولتها بخصوص دول قدرتمند مانند اياالت متحده ،بههیچوجه حاکمیت و
سیاست خارجی خود را به معاهدات منطقهای و جهانی حقوق بشر محدود نمیکنند 23.در هر
حال ،تأ سیس دادگاه کیفری با صالحیت انحصاری در مباينت با اصل حاکمیت و منافع ملی
دولتهاست 90.افزون بر آنها ،نحوه همکاری دولتها با ديوان و مسائلی مانند ارائه اطالعات
 .71فضائلی ،مصطفی؛ داوری عادالنه محاکمات کیفری بینالمللی ،شهر دانش ،8917 ،ص .81
26. Furundzija Case
27. Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008, 486.
 .78موسیزاده ،رضا؛ سازمانهای بینالمللی ،میزان ،8911 ،ص .97
29. Forsythe, P. David, “Human Rights and US Foreign Policy: Two Levels, Two Worlds”, Political
Studies, 43, 1, 1995, 117.
30. Greafrath, Bernhard, “Universal Criminal Jurisdiction and an International Criminal Court”,
European Journal of International Law, 67, 1, 1990, 82.
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محرمانة مرتبط با امنیت کشور ،در فرآيند دادرسی ديوان ،فوقالعاده مؤثر و سبب سؤاالت فراوانی
است .بهعنوان مثال ،کشورها تا چه اندازه در ارائه اطالعات محرمانه خود ،مشتاق به همکاری
هستند يا بهصرف ارائه اطالعات محرمانه ،آيا مجاز به درخواست رسیدگی غیرعلنی در ديوان
هستند يا بايد اين اطالعات محرمانه ،تهديدی بر امنیت ملی آنها باشد تا بتوانند چنین
درخواستی بنمايند 98.لذا عاليق و ساليق سیاسی دولتها و شورای امنیت ،بر فرآيند و زمان
دادرسی و صالحیتهای محاکم کیفری بینالمللی ،فوقالعاده مؤثر است .اين اثرپذيری در موادی
مانند ماده  87اساسنامه ،مبنی بر صالحیت ثانويه و تکمیلی ديوان رم نسبت به محاکم ملی ،ماده
 31داير بر همکاری دولتها با ديوان يا مواد  89و  81اساسنامه وابستگی ديوان به شورای
امنیت ،خود را نشان میدهد .در نتیجه نمیتوان ديوان کیفری بینالمللی را به دلیل وابستگی به
دولتها و سازمانهای بینالمللی در تدوين سند مؤسس ،ايجاد و تجهیز محاکم ،انتخاب قضات و
همکاری دول ،مستقل و بیطرف دانست .البته شدت وابستگی و فقدان بیطرفی در ارتباط با
شورای امنیت ،از سايرين پررنگتر است زيرا کشورهای عضو دائم میتوانند يکجانبه با توسل به
حق وتوی خود بهموجب ماده  27منشور سازمان ملل ،هرگونه تقاضای تعلیق از سوی شورای
امنیت را رد کنند که اين شیوة دخالت و اعمال نفوذ در روند انجام وظايف يک نهاد قضايی که
«استقالل» و «بیطرفی» ،دو رکن جدايیناپذير آن محسوب میشود ،نتايج مطلوبی نخواهد
داشت92.
 .9ماده  76تعمیم حق وتو
در جريان کنفرانس رم برای تشکیل ديوان کیفری بینالمللی ،برخی کشورها ازجمله امريکا،
عقیده داشتند که رسیدگی مستقل ديوان به جرايم بزرگ بینالمللی 99،ناديدهگرفتن منشور
سازمان ملل متحد است .بنابراين تأکید میکردند که ديوان بايد وابسته به شورای امنیت باشد.
عده ديگری مانند هند نیز بر استقالل ديوان تأکید داشتند 94.گفته میشود که برابر بند  9ماده 29
طرح کمیسیون حقوق بینالملل 95برای تشکیل ديوان ،در حالتهايی که شورای امنیت در حال
بررسی يک وضعیت باشد ،هیچ تعقیبی نبايد صورت میگرفت مگر آنکه شورای امنیت ،تصمیم
ديگری اتخاذ کند .حاضران در کنفرانس ،ماده  29طرح مذکور را به علت نقض بیطرفی ديوان از
31. Safferling, Cristoph, Towards an International Criminal Procedure, Oxford University Press, 2001, 239.
 .97طهماسبی ،جواد؛ صالحیت ديوان کیفری بینالمللی ،جاودانه جنگل ،8911 ،ص .841
33. International Major Crimes
 .94شريعتباقری ،محمد جواد؛ حقوق کیفری بینالمللی ،جنگل ،8917 ،ص .92
35. International Law Commission
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سوی شورای امنیت رد کردند 91.ولی در نهايت ،ماده  81در اساسنامه رم گنجانده شد که برابر
اين ماده ،پس از صدور قطعنامهای از سوی شورای امنیت بهموجب فصل  7منشور ملل متحد،
مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق يا تعقیب ،هیچ تحقیق يا تعقیبی بهموجب اساسنامه نمیتواند به
مدت  82ماه شروع شود يا ادامه يابد .اين درخواست بهموجب همان شرايط ،قابل تجديد توسط
شورای امنیت است97.
همچنین ادعا شده ،چون جايگزينی ماده  81بهجای بند  9ماده  29طرح کمیسیون حقوق
بینالملل سبب میشود که شورای امنیت هرگز نتواند در فعالیتهای ديوان قبل از ارجاع موضوع
به شعبه مقدماتی دخالت کند ،بهنوعی شورای امنیت ،محدود و در نتیجه ،پیشرفتی هرچند اندک
حاصل شده است 91.ولی نبايد فراموش کرد که اقدامات دادستان برای شروع تحقیق ،هیچ
مشکلی را حل نکرده و هیچ جنايتی را کیفر نمیدهد .تحقق عدالت ،منوط به مجازات جانی است
و مجازات ،زمانی قابل اعمال خواهد بود که کلیه مراحل مقدماتی ،بدوی و حتی تجديدنظر ،طی
و به رأی قطعی منتهی شده باشد .بنابراين ،اينکه شورای امنیت در مرحله شروع تعقیب مداخله
کند يا در شروع رسیدگی مزاحم کار ديوان شود ،در عمل ،چیزی را عوض نخواهد کرد .همچنین
مهلت تعلیق  82ماهه مصرح در ماده  81اساسنامه ،مکرراً قابل تمديد بوده و برابر اساسنامه،
ديوان هم مجاز به رد درخواست تعلیق از سوی شورای امنیت نیست .عمالً شورای امنیت
میتواند رسیدگی به پرونده خاص و مورد نظر خود را تا ابد تعلیق کند .اين امر ،جز اعطای حق
وتوی قضايی به شورای امنیت ،تفسیر ديگری نخواهد داشت 93.لذا ماده  81بهتنهايی آينه
تمامنمايی از وابستگی ديوان به شورای امنیت است .هرچند اختیارات مذکور برای مبارزه با
کارشکنی اعضای شورای امنیت در مواجهه با ديوان در نظر گرفته شد ،تا حدود زيادی ديوان را
40
تحت انقیاد شورای امنیت قرار داد.
به جهت اينکه ساختار ماده مذکور و اختیارات مصرح برای شورای امنیت در آن ،مطلقاً
غیرقابل تفسیر و در نتیجه ،غیرقابل تحديد از سوی ديوان است ،سیاسیکاری و اعمال فشار
قدرتهای بزرگ در شورای امنیت ،مانند ورود تهديدآمیز امريکا برای اعمال تبعیض و معافیت
سربازان حافظ صلح تبعه کشورهای غیرعضو اساسنامه از مقررات ديوان کیفری که به صدور
 .96پیشین ،ص .55
 .91شبث ،ويلیام؛ مقدمهای بر ديوان کیفری بینالمللی ،ترجمه :سید باقر میرعباسی و حمید الهويی نظری ،جنگل،8914 ،
ص .221
38. Stahn, Corsten, “Between Faith and Facts: By What Standards Should We Assess International
Criminal Justice?”, Leiden Journal of International Law, 25, 2, 2012, 231.

 .99طهماسبی؛ همان ،ص .841
 .40نوروزی ،میثم؛ ضمانت اجرای تصمیمات ديوان کیفری بینالمللی ،مجد ،8939 ،ص .891
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قطعنامه  8422انجامید ،نمونه روشنی از تداوم عدالت تبعیضآمیز خواهد

بود48.

 .4اطاله دادرسی
باوجود اينکه آيین دادرسی ديوان کیفری بینالمللی تا حدود زيادی کاملتر و دقیقتر است ،هنوز
ترديد وجود دارد که آيا ترکیب مذکور در اساسنامه ،سرعت محاکمات را تضمین میکند يا خیر42.
صرفنظر از معیارهای ارزيابی مهلت معقول يعنی معیار شخصی ،معیار نوعی و مختلط 49،دادرسی
دادرسی محاکمات کیفری بینالمللی در مقايسه با دادرسی داخلی پیچیدهتر است .ازاينرو،
تضمین سرعت معقول در فرآيند کیفری بینالمللی حساسیت فوقالعادهای دارد 44.اما محاکم
کیفری بینالمللی کامالً به دولتهای عضو و شورای امنیت وابستهاند .اين وابستگی ،سبب
زيرسؤالرفتن مشروعیت و قانونیبودن آنها میشود ،چون عادالنهبودن دادگاه ،مشروط به
مشروعیت اوست 45.وابستگی ،نهتنها عدالت محاکم مذکور ازجمله ديوان رم را با ترديد مواجه
میکند ،بلکه صرف زمان در مورد مسائلی مانند بود و نبود صالحیت و تقدم و تأخر محاکم ملی
صالح نسبت به هم و حل تعارض و اصطکاک اجتنابناپذير محاکم داخلی 41موجب اطاله
سهمگین دادرسی میشود .عالوه بر آنها ،صالحیت تکمیلی و احراز میل و قدرت محاکم صالح
داخلی ،زمان زيادی را تلف میکند.
مطابق بند  8ماده  ،81هرگاه دادستان ادله مستند و قابلقبولی برای تعقیب بیابد ،فارغ از
اينکه وضعیت توسط دولت عضو يا شورای امنیت ارجاع شده باشد يا دادستان ،رأساً شروع به
تحقیق نموده باشد ،دادستان موظف است که به کلیه دولتهايی که احتماالً صالحیت رسیدگی
به چنین جناياتی را دارند ،اعالم کند .به فاصله يک ماه از اين اعالمیه ،دولتها حق دارند به
ديوان اطالع دهند که از اتباع خود يا تبعه کشورهای ديگر در حدود صالحیت قضايی نسبت به
اعمالی که مشمول جنايات مندرج در ماده  5بودهاند مشغول تحقیق بوده يا تحقیقاتی به عمل
آورده است 47.وفق بند  9ماده  81دادستان تا شش ماه بعد از واگذاری امر تحقیق به يک دولت،
41. Stahn, Carsten, “The Ambiguities of Security Council Resolution 1422 (2002)”, European Journal
of International Law, vol. 14, No.1, p. 85.

 .47آقايی جنتمکان ،حسین؛ حقوق بشر در محاکمات کیفری بینالمللی ،جنگل ،8932 ،ص .829
 .49صابر و ناظريان؛ همان ،ص .55
 .44فضائلی ،مصطفی؛ دادرسی عادالنه ،محاکمات کیفری بینالمللی ،شهر دانش ،8917 ،ص .942
45. Bangmwabo, F. X., “The Right to an Independent and Impartial Tribunal: A Comparative Study of
the Namibian Judiciary and International Judges”, http://kas.de/upload/auslandshomepages/Namibia/
Independence Judiciary/bangambwabo.pdf, last visited 14 Nov. 2010. p. 432.

 .46صادقی ،میرمحمد؛ دادگاه کیفری بینالمللی ،دادگستر ،8934 ،ص .77
 .41شبث ،ويلیام؛ مقدمهای بر ديوان کیفری بینالمللی ،ترجمه :سید باقر میرعباسی ،جنگل ،8914 ،ص .223
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حق اظهارنظر در عدم تمايل و عدم توانايی دولت مذکور را ندارد .بعد از اعتراض احتمالی
دادستان به تأخیر ناموجه در رسیدگی دولتها ،شعبه مقدماتی ،مسئول رسیدگی به تمايل و
توانايی دولت مذکور خواهد بود که البته تا زمان صدور قرار از شعبه مقدماتی ،دادستان فقط حق
درخواست صدور قراری برای حفظ ادله خواهد داشت .عالوه بر ماده  81در سايه موانع ماده 83
عمالً ديوان به مدت يک سال در بالتکلیفی کامل خواهد بود .نظر به اينکه مرتکبان اين جرايم،
رابطه نزديک و نفوذ زيادی در دولتها دارند ،امکان ازبینرفتن برخی از داليل و آثار جرم در
مدت زمان مذکور وجود دارد .افزون بر آن ،فقدان جرمانگاری مناسب به جنايات مندرج در
اساسنامه در قوانین داخلی ،بر توانايی دولتها ازجمله زمان دادرسی تأثیر میگذارد 41.فقدان
جرمانگاری بینالمللی و جرمانگاریهای مغاير احتمالی در قوانین داخلی دولتها 43يکی از مظاهر
عدالت تبعیضآمیز خواهد بود.
در حالتی هم که شورای امنیت به استناد قطعنامة فصل هفتمی و ماده  81درخواست تعلیق
تحقیق يا تعقیب 50را مینمايد ،نظر به مجازبودن شورا به تمديدهای مکرر ،عمالً بدون اجازه
شورای امنیت ،دادرسی معلق خواهد ماند .در نتیجه ،در همه حاالت به علت وابستگی ديوان به
دولتها و شورای امنیت ،که بنا بر آنچه گفته شد ،عموماً ماهیت سیاسی دارد ،سبب اطاله
دادرسی میشود که با دادرسی دادگرايانه ،رعايت حقوق بزهديده ،متهم و تحقق عدالت کیفری
بینالمللی مغايرت دارد .عالوه بر آنها و در غیاب صالحیت اجباری ديوان ،وجود مواد ،81 ،87
 11 ،83و  31اساسنامه ،آشکارا مانع همکاری بهموقع و سريع دولتهای عضو با ديوان است.
عدم تعهد زمانی شورای امنیت به ديوان و عدم شمول بند  5ماده  17بر دول عضو موجب
میشود ديوان برای الزام دولتها به همکاری ،هیچ ضمانت اجرايی نداشته باشد .روشن است که
عدم همکاری دولتها و شورای امنیت با ديوان ،نتیجهای جز اتالف زمان و اطاله دادرسی
نخواهد داشت.
 .1مناسبات حقوقی 17یکجانبة شورای امنیت با دیوان
«اگر رسالت کلی حقوق ،دفاع از منافع حیاتی بشر است ،رسالت خاص حقوق کیفری ،دفاع
کیفری از منافعی است که به نحوی خاص قابل حمايت است؛ دفاعی که با تهديد و اجرای کیفر
48. Terracino, J. Bacio, “National Implementation of ICC Crimes Impact on National Jurisdiction and
the ICC”, JICI, 5, 2, 2007, 421.
49. Cryer, Robert, “International Criminal Law v. State Sovereignty: Another Round?”, EJIL, vol. 16,
No. 5, 2005, 989.
50. Deferral of Investigation or Prosecution
51. Legal relations
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صورت میگیرد و بهصورت مصیبتی بر سر بزهکار نازل میشود» 52.نظر به نیاز هر اجتماعی به
نظم عمومی ،جامعه بینالمللی نیز محتاج نظم عمومی است .بنابراين ،وجود مرجعی بینالمللی که
حامی نظم عمومی بینالمللی و عهدهدار دفاع از ارزشهای جامعه جهانی 59بوده و مقتدرانه با
کیفردادن بهموقع و سريع به جنايتکاران بزرگ ،مدافع حريم حقوق بینالمللی و زندگی جمعی
جهانی باشد ،ضرورتی انکارناپذير بود .اما وجود مانعی مستحکم به نام حاکمیت ملی ،قرنها مانع
ايجاد چنین مرجعی فرادولتی و مستقل از آنها بوده است .دانشمندان و منصفان عالم ،از هیچ
روزنه امیدی برای عملیکردن تأسیس چنین نهادی فروگذار نبودهاند .تا اينکه وقوع دو جنگ
جهانی در طول عمر يک انسان با خسارات و جنايات زياد ،اين تالشها را مضاعف کرد .بعد از
جنگ دوم جهانی تا کنون ،در سايه همین تالشها نهاد بینالمللی مهمی با صالحیت عام به نام
سازمان ملل متحد که يک نهاد نظامی ،سیاسی با عنوان شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت
بینالمللی و مجازات ناقضان از آن پشتیبانی میکند ،تشکیل شد .باوجود اختیارات تام و تمام و
صالحیت بیحد و حصر شورای امنیت سازمان ملل برای برخورد با متعرضان دولتی به صلح و
امنیت بینالمللی در چارچوب فصول ششم و هفتم منشور و باوجود اينکه شورای امنیت در
قطعنامه  8087نگرانی خود را از مصونیت و بیکیفری اعالم و در قطعنامههای  8215و  8984بر
مسئولیت دولتها تأکید میکند 54،در برخورد با مرتکبین جنايات بینالمللی عاجز مانده است.
اين نقیصه عظیم شورای امنیت سازمان ملل و افزايش جرايم بر علیه انسانها سبب شد که
دولتها جبراً به تشکیل دادگاه بینالمللی رضايت دهند .اما ازآنجاکه مرز دقیقی بین صلح و
عدالت و اولويت يکی بر ديگری وجود نداشت ،حتی قبل از شروع به کار ديوان کیفری
بینالمللی ،درهمآمیختگی وظايف و مأموريتهای اين دو نهاد بینالمللی آشکار شد .از يک سو
شورای امنیت که به صراحتِ منشور ،وظیفه اولیه 55حفظ صلح و امنیت بینالمللی و حتی
حلوفصل دعاوی سیاسی را بر عهده داشت ،الزم بود به تناسب وظايف ذاتی خود با دولتها و
سازمانهای بینالمللی ازجمله دادگاه کیفری بینالمللی در ارتباط باشد .از ديگر سو ديوان کیفری
بینالمللی برای تحقق اهداف عالیه خود ،ناگزير از داشتن ارتباط با دولتها و سازمانهای
بینالمللی ازجمله شورای امنیت بود .هرچند شرکتکنندگان در کنفرانس رم ،نهايت تالش
خويش را به کار بستند تا روابط اين دو را سامان بخشند ،به علت تسلط شورای امنیت بر دولتها
و نیز تعصب دولتها به حفظ حريم حاکمیت خويش ،تنظیم اين روابط مهم ،تا حدود زيادی
 .17حسینینژاد ،حسینقلی؛ حقوق کیفری بینالمللی ،میزان ،8919 ،صص  9و .10
53. The value of the international community
 .14عباسی ،مجید؛ مداخله بشردوستانه و حقوق بینالملل ،دانشگاه امام صادق(ع) ،8932 ،ص.810
55. Nasu Hitoshi, “The UN Security Council’s Responsibility and the Responsibility to Protect”, Max
Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 15, 2011, 379.
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موفقیتآمیز نبوده است .مؤسسین ديوان کیفری در راستای تنظیم روابط ديوان و شورا ،در
اساسنامه ،اختیارات ويژه و قابلتوجهی را به شورای امنیت اعطا و به زعم خود ،راه ارتباطی اين
دو را هموار کردند .لیکن اين امتیازات ويژة اهدايی به شورای امنیت ،موجب وابستگی شديد
ديوان به شورا ،بالتکلیفی مطلق ديوان در رسیدگی به جرم تجاوز ،قبل از تعريف آن از سوی
شورای امنیت و بالتکلیفی نسبی ديوان در رسیدگی به سه جرم ديگر در نتیجه صالحیت تکمیلی
شده است.
در منشور و در موارد متعددی وظايفی به شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی
برشمرده شده است و به تبع آن در فصل ششم در مواد  99الی  97به شورای امنیت اجازه داده
شده است تا توصیههايی در مورد حلوفصل اختالفات بنمايد .لذا شورای امنیت را میتوان
مسئول حل اختالف و منازعات سیاسی و ديپلماتیک بین دولتها تلقی کرد 51.با وجود آن ،در بند
 9ماده  91اختالفات قضايی تأکیداً از صالحیت شورای امنیت خارج شده و هرگونه امر و نهی
شورای امنیت به ديوان يا تشکیل هر نوع ديوانی از سوی آن شورا آشکارا منع شده است .نزديکی
بیش از اندازه مفهوم عدالت و صلح ،فجايع متأثرکننده انسانی جنگهای داخلی و بینالمللی و
پايان جنگ سرد سبب شد باوجود مخالفتهای پراکنده دولتها و مواضع دوگانه دبیرکل وقت
سازمان ملل متحد ،برخالف بند  9ماده  91منشور ،شورای امنیت با صدور قطعنامه  127به
تشکیل دادگاه موقت کیفری بینالمللی با عنوان رکن فرعی خود مبادرت نمايد 57.رويه موجود در
زمینه فوق ،گويای اين واقعیت است که شورای امنیت به دلیل ترکیب سیاسی ناعادالنهاش در
صدد گسترش صالحیتهای خويش از حوزه صلح و امنیت به حوزه احقاق حق و عدالت است.
قبل از تشکیل ديوان رم ،شورای امنیت در خصوص موضوعات قضايی کیفری بینالمللی،
ناظر صرف نبود ،بلکه مطابق ماده  1کنوانسیون  8314پیشگیری و مجازات ژنوسید 51،متعاهدين
حق داشتند طبق منشور ،از مراجع صالحیتدار سازمان ملل يعنی شورای امنیت بخواهند که
برای جلوگیری و مجازات ژنوسید ،اقدامات مقتضی را به عمل آورند .وفق ماده  1کنوانسیون
 8379آپارتايد 53،اعضا متعهد شدهاند که برابر منشور ،تصمیمات شورای امنیت را بهمنظور حذف
و نکوهش آپارتايد پذيرفته و اجرايی کنند .همچنین ماده  73پروتکل الحاقی  8377به
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 10،همکاری فردی و جمعی اعضا را منطبق بر منشور پیشبینی
56. Ibid., p. 391
 .11نوروزی ،میثم؛ ضمانت اجرای تصمیمات ديوان کیفری بینالمللی ،مجد ،8939 ،ص .83
58. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
59. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
60. ICRC. 2010, Protocols additional: to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 58.
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کرده است 18.عالوه بر همه آنها ،خأل دادگاه کیفری بینالمللی و تزايد بیکیفرمانی 12جانیان
بزرگ و عدم کفايت اقدامات مصرح شورا در منشور برای تحقق عدالت کیفری ،شورا را بر آن
داشت که دادگاههای کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق و رواندا را تشکیل دهد .اختیارات
شورای امنیت در زمینه صلح و امنیت بینالمللی و اوضاعواحوال منتهی به صدور قطعنامههای
 127 ،101و  355و فراهم شدن تشکیل دو دادگاه کیفری توسط شورا به استناد فصل هفتم
منشور و وجود چنین سابقهای در نظام دادرسی بینالمللی سبب شد که بحث استقالل و وابستگی
ديوان به شورای امنیت ،کلّ کنفرانس رم را تحت شعاع قرار دهد 19.پس شورا قبل از تشکیل
ديوان ،نهتنها ناظر بیطرف نبود بلکه بهصورت خودخوانده ،در نقش مؤسس محاکم کیفری هم
ظاهر میشد.
ايراد دوم که از ايراد اول هم خطرناکتر است ترکیب غیردموکراتیک شورای امنیت و وجود
حق وتو است .نگرانی زمانی تشديد خواهد شد که «اختیار شورا برای تعیلق تعقیب» بهمنزله
تسری حق وتوی موجود در شورای امنیت به امر اجرای عدالت ،به رويه تبديل شود زيرا
کشورهای دارنده حق وتو میتوانند يکجانبه با توسل به نفوذ و حق وتوی خود بهموجب بند 9
ماده  27منشور ،با هرگونه تحقیق و تعقیبی علیه اتباع خود مخالفت نموده يا تقاضای تعلیقی از
سوی شورای امنیت را بر له ديگران رد کنند .هرچند اولین شرط اعمال ماده  81صدور قطعنامه
شورای امنیت بوده و فردی نیست ،در کل ،شورا مصون از فشار قدرتهای بزرگ نیست .بهعنوان
مثال ،در اثر فشار امريکا ،شورای امنیت مجبور شد برای تعلیق تعقیب نیروهای حافظ صلحی که
تبعه دولتهای غیرعضو اساسنامه هستند ،قطعنامه  8422سال  2002را صادر کند .صدور
قطعنامه  8422تنها  82روز پس از شروع به کار ديوان ،نشانگر سهولت استفاده از ماده 81
اساسنامه ديوان توسط شورای امنیت بر له يا علیه هر کشوری است .با توجه به نبود هیچ
محدوديتی برای تعداد تمديدهای قطعنامههای صادرة موضوع ماده  81اساسنامه از سوی شورای
امنیت ،بهطور نامحدود 82 ،ماه زمان را در اختیار يک نهاد سیاسی تشنه حضور در عدالت قرار
میدهد .با توجه به رويه شورای امنیت در تفسیر موسع 14از اختیارت خويش ،عالقه و اشتیاق
فراوان اين نهاد سیاسی به تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی ،مانند يوگسالوی سابق و رواندا،
اشتهای سیرناشدنی صاحبان حق وتو به دخالت سیاسی در کشورهای ديگر ،نبود دورنمايی
 .67براتی ،شهرام؛ «صالحیت شورای امنیت در ارتباط با ديوان کیفری بینالمللی» ،پژوهش حقوق و سیاست ،دوره پنجم،
شماره  ،3زمستان  ،8912ص .891
62. Increasing impunity
 .69دارابینیا ،مرتضی و حسین فروغینیا؛ «رابطه شورای امنیت با ديوان کیفری بینالمللی در زمینه جنايات تجاوز
سرزمینی» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دوره  ،1شماره  ،8بهار ـ تابستان  ،8934صص 870ـ .848
64. A broad interpretation
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دلگرمکننده به اصالح و تعديل حق وتو ،حداقل در کوتاهمدت و میانمدت ،تصمیمگیری
قطعنامهای 15و آسان در شورا در مقابل صدور رأی حقوقی ديوان که ممکن است سالها به طول
انجامد ،داشتن امکانات مالی بیشتر شورا از ديوان ،موجبات گسترش مداخله شورای امنیت در
حقوق کیفری بینالمللی ازجمله ديوان را فراهم آورده است.
عالوه بر آن ،اعطای چنین حقی به کشورهای غیرعضو ديوان کیفری و معافیت آنها از
صالحیت ديوان ،بیطرفی ديوان را بهشدت متزلزل میکند .قطعنامه  8422شورای امنیت که
معافیت نیروهای حافظ صلح تبعه کشورهای غیرعضو از مقررات قضايی ديوان را معادل تهديدی
علیه صلح تلقی کرده است 11يکی از بارزترين مصاديق غلبه سیاست بر حقوق در عرصه جهانی
است که پرسشهای فراوانی را سبب شده است 17.با توجه به اينکه همه جرايم موضوع ماده 5
اساسنامه ،مستقیماً به صلح و امنیت بینالمللی مرتبط است و نیز متصدی صلح و امنیت
بینالمللی يعنی شورای امنیت ،يک نهاد کامالً سیاسی است ،هیچ پروندهای در دادگاه کیفری
بینالمللی نمیتوان يافت که موضوع آن غیرسیاسی و بیارتباط با وظیفه شورای امنیت باشد.
مالحظه میشود قطعنامه اخیرالذکر بهجای استناد به منشور و اساسنامه ،بر اساس تهديد امريکا و
همراهی ديگر قدرتهای بزرگ صادر شده است .به عبارت ديگر ،بدون موافقت شورای امنیت،
امکان طرح هیچ دعوايی در دادگاه کیفری رم وجود ندارد .اختیار نامحدود شورای امنیت ،استقالل
قضايی قضات و دادستان ديوان را شديداً زير سؤال برده و استقالل آن را مخدوش میکند .عالوه
بر اين دو ،در سراسر اساسنامه ،هیچ خبری از الزام دولتها و شورای امنیت در مقابل ديوان وجود
ندارد ،حال آنکه ديوان تعهدات متعددی در مواجهه با دولتها و شورای امنیت دارد .اين بايدها و
نبايدها برای ديوان و قضات او و آزادی عمل دولتها و شورای امنیت ،حقوقدانان بینالمللی
بیطرف را با شک و ترديد فراوانی روبهرو کرده است .به گفته کرلر« ،هرگاه جنايتکاران در سايه
توافق صلح ،آزادانه عمل کنند ،عدالت محقق نخواهد شد» 11.در حقوق کیفری بینالمللی ،هم
دولتها ،هم شورای امنیت و هم متهمان اختیارات فراوان دارند و اختیارات ديوان و بزهديدگان
کامالً محدود است .اين برخالف عدل و انصاف و اصل تساوی سالحهاست که يکی از مهمترين
ويژگیهای عدالت کیفری است13.
65. Resolution decision
 .66استان ،کارستن؛ «معافیت نیروهای حافظ صلح دول غیرعضو ديوان رم از صالحیت ديوان و ابهامات قطعنامه ،»8422
سید حسامالدين لسانی ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،92بهار ـ تابستان  ،8914ص .221
67. Trahan, Jennifer, The Relationship between the International Criminal Court and the UN Security
Council: Parameters and Best Practice, Springer, 24, 4, 2013, 435.
68. Keller, Linda M., “The False Dichotomy of Peace Versus Justice and the ICC”, Hague Justice
Journal, vol. 3, No. 1, 2008, 31.
69. Stahn, Carsten, “Between Faith and Facts: By What Standards Should We Assess International
Criminal Justice?”, LJIL, 25, 231, 2012, 206.
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در کنفرانس سانفرانسیسکو و آنگاه که وظايف و اختیارات شورای امنیت در شُرف تدوين
بود ،اثری از ديوان کیفری بینالمللی نبود ،درحالیکه در زمان تشکیل کنفرانس رم ،اعضای
پرنفوذ شورا در کنفرانس حاضر بودند .ازآنجاکه تشکیل ديوان در گام اول ،قبول ناتوانی و
بیکفايتی شورای امنیت به تحقق عدالت کیفری و در گام بعدی ،تحديدکنندة اختیارات
دولتهای عضو دايم و دارندة حق وتوی شورا بود ،شورا و اعضای قدرتمند آن ،از دو سو در
معرض تهديد بودند .اولین تهديد ،تحديد قدرت سیاسی شورا در مقابل ديوان ،و دومین تهديد،
تحديد امتیازات دولتهای عضو دائم شورا بود .تهديد دوسوية نقش دولتهای قدرتمند،
نمايندگان دولتهای عضو دائم شورا در کنفرانس رم را بیشتر از ديگران متوجه اختیارات و
صالحیتهای ديوان کرد .اهمیت اختیارات ديوان ،کار را به آنجا کشاند که تنظیم روابط بین
صالحیت ديوان و حاکمیت دولتها به مسئله مسئلهها بدل شد .ممکن است تصور شود که چون
پیدايش شورا ،سابق بر پیدايش ديوان کیفری است ،نبود هیچ اثری از ديوان در ارتباط با شورای
امنیت و عدم مداخله دادگاه بینالمللی در وظايف و اختیارات شورا ،بهرغم اشتراک موضوعات دو
نهاد ،طبیعی است ،اما اين تصور نادرست است زيرا هرچند ديوان کیفری بینالمللی در زمان
کنفرانس سانفرانسیسکو وجود نداشت ،ديوان دادگستری بینالمللی بهعنوان رکن اصلی قضايی
سازمان ملل ،همزمان با شورای امنیت و ديوان دايمی دادگستری بینالمللی ،حتی قبل از سازمان
ملل متحد در عرصه عدالت بینالمللی حاضر بودند .به سخن ديگر ،موضوع محکمه و عدالت
بینالمللی ،خیلی زودتر از شورای امنیت مطرح بوده است .ولی تاريخچه روابط شورا و ديوان
دادگستری و اختیاریبودن صالحیت آن 70و رويه حاکم بر آرای ديوان بینالمللی دادگستری
گويای اين واقعیت است که نهتنها هیچ نظارت عملی از سوی ديوان مذکور در ارزيابی عملکرد
شورای امنیت در کار نبوده ،بلکه به دلیل سلطه شورا بر ساير ارکان سازمان ملل ،معموالً ديوان
بینالمللی دادگستری سعی نموده اقدامات شورای امنیت را تأيید و توجیه کند.
کوتاهسخن اينکه در حقوق بینالملل موجود ،همچنان سیاست بر قانون تفوق دارد .رأی
ديوان دادگستری بینالمللی در قضیه الکربی نشان میدهد برخالف باور قاضی بجاوی ،ديوان
مذکور به محدوديت شورای امنیت به چارچوبهای قانونی و مقررات منشور ،اعتقادی ندارد .در
سايه صدور چنین آرايی از ديوان ،نظارت موضوع ماده  80منشور ملل متحد يعنی نظارت مجمع
عمومی بر شورای امنیت که دلیلی واضح بر اولیه و موقتیبودن مسئولیت شوراست ،از میان رفته
و عمالً مرجع بینالمللی مقتدری برای نظارت بر شورای امنیت وجود ندارد .از ديگر سو ،شورای
امنیت ،نقض گسترده حقوق بشردوستانه بینالمللی در سرزمین يوگسالوی سابق را تهديدی علیه
 .10میرعباسی ،سید باقر و حسین سادات میدانی؛ ديوان بینالمللی دادگستری در تئوری و عمل ،جنگل ،8914 ،ص .932
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صلح معرفی 78و با تفاسیر موسع از اختیارات منشوری خويش ،در اقدامی مناقشهبرانگیز ،محاکم
بینالمللی موردی ايجاد  72و متعاقباً اين اقدامات قابل تأمل را بهعنوان رويه ،مستند اعمال خود
قرار داده و برای اقدامات خويش ،مشروعیتزايی میکند .روحیه سلطهگری شورای امنیت ،زمینه
صدور قطعنامههايی نظیر  8539در خصوص قضیه دارفور و  8370در خصوص لیبی را فراهم
آورده است .هرچند از اين قطعنامهها بهعنوان گامهای مثبت همکاری شورا و ديوان ياد میشود،
موظفشدن دادستان ديوان به گزارش دورهای در هر شش ماه به شورای امنیت ،اين ظن را که
شورا ديوان را فقط بهعنوان ابزار حقوقی در خدمت سیاست و زير نظر خود و برای مطامع خويش
میخواهد ،تقويت کرده است .همچنان استفاده شورا از واژه «تقاضا» در قطعنامههای  8422و
 8471و بهکاربردن واژه «تصمیم در قطعنامه  ،8437قطعنامهای که دبیرکل وقت سازمان ملل در
قانونیبودن آن ترديد کرد 79،نشان از تغییر لحن شورای امنیت نسبت به ديوان و تبديل رابطه
اين دو به رابطه آمر ـ مأموری و تحمیل صالحیتی مستبدانه نسبت به برخی از اعضای سازمان
ملل متحد است 74.همچنان که صدور قطعنامه  798شورا در قضیه الکربی و مشارکت امريکا و
انگلیس باوجود ذینفع بودنشان 75و برخالف بند  9ماده  27منشور ،ناشی از اشتهای سیریناپذير
اين نهاد سیاسی است71.
 .6عملکرد شورای امنیت ،قانوناً نظارتپذیر ،عمالً غیرقابل ارزیابی
شورای امنیت در مواردی مانند صدور قطعنامههای  8979و  8540با توسل به تفاسیر موسع از
صلح و امنیت بینالمللی ،صالحیت خود را گسترش داده ،حتی در مواردی اقدام به قانونگذاری
کرده است .قطعنامه  8244در خصوص اداره کوزوو  77نیز تأيیدکننده اين مطلب است که شورای
امنیت به انجام کار حاکمیتی هم بیعالقه نبوده است 71.مرجع مذکور با صدور قطعنامه  127و
 .17آقايی جنتمکان ،حسین؛ حقوق کیفری بینالمللی ،جنگل ،8917 ،ص .98
 .17امینینیا ،عاطفه؛ ضمانت اجرا در سازمان ملل ،فرهنگشناسی ،8939 ،ص .272
73. Jean-d'Amour K. Twibanire, The UN Security Council: Imbalance of Power and the Need for
Reform, International Journal of Political Science & Diplomacy, 2015, 242.
74. Zappala, Salvatore, “Are Some Peace Keepers Better Than Others? UN Security Council Resolution
14947 and the ICC”, Journal International Criminal Justice, 1, 2003, 674.
75. Plachta, Michael, “The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the Principle
Aut Dedere Aut Judicare”, European Journal of International Law, vol. 12, No.1, 2001, 129.

 .16رضايی ،پیشرباط و فردين قريشی؛ «توسعه صالحیت شورای امنیت ملل متحد در عمل» ،نشريه فقه و حقوق اسالمی
دانشگاه تبريز ،دوره سوم ،شماره  ،4بهار ـ تابستان  ،8938ص .254
 .11شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  8244مورخ دهم ژوئن  8333تصمیم گرفت برای اداره کوزوو يک
مقام امنیتی و مدنی را به خدمت بگیرد.
 .18امینینیا؛ همان ،ص .821
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متعاقب آن ،قطعنامههای  355و  377اقدام به تشکیل محاکم کیفری موردی برای يوگسالوی
سابق 73و رواندا نمود ،فارغ از اينکه اين اقدام به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان ،خارج از اختیارات
شورای امنیت ،و غیرقانونی بود 10.در اين خصوص ،داويد اريک معتقد است که «اين اختیار ،با
توجه به وظايف شورا ،آنگونه که مواد  24تا  21منشور ملل متحد تعیین کرده است ،آشکارا
خارج از حد است» 18.با اين عمل ،شورای امنیت عمالً خود را در شأن قضا و مدعیالعموم12
کیفری بینالمللی قرارداد .منشأ تمايل شورای امنیت به قانونگذاری ،چه امور حاکمیتی باشد و چه
قضاوت بینالمللی ،منافاتی با اين واقعیت که اين شورا در صدد توسیع اختیارات خود بوده است،
نخواهد داشت .موارد مذکور سبب شده اين سؤال که آيا عملکرد شورای امنیت قابل ارزيابی است
يا نه ،به سؤال بحثبرانگیز بدل شود.
در اين زمینه عدهای از حقوقدانان بینالمللی ،با استناد به برخی از مواد اساسنامه و بعضی از
آرای ديوان بینالمللی دادگستری و ساير محاکم بینالمللی معتقدند که شورا ،نهتنها از سوی
ال
قوانین موضوعه بینالمللی نظارتپذير است بلکه در سايه تحوالت حقوق بینالملل ،عم ً
نظارتپذيری خود را نشان هم داده است 19.اينان بر اين باورند که بهرغم اينکه شورای امنیت
بهعنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بینالمللی ،از جايگاه رفیعی در جامعه بینالمللی
برخوردار است ،اين موقعیت واال منجر نمیشود که دادگاههای بینالمللی نتوانند اقدامات اين
مرجع را از لحاظ قضايی بررسی کنند .اينان اعتقاد دارند رويه ديوان دادگستری اروپا در قضیه
کادی ،ديوان بینالمللی کیفری يوگسالوی سابق در قضیه تاديچ ،ديوان اروپايی حقوق بشر 14در
قضیه بهرامی و سراماتی و امکان بررسی قطعنامههای حاوی وضعیت ارجاعی از سوی شورای
امنیت برای ديوان بینالمللی کیفری ،شرايطی فراهم آورده است که میتوان ادعا کرد که امکان
نظارت قضايی دادگاههای بینالمللی بر شورای امنیت ،در حال شکلگیری است 15.مدافعان
نظريه وجود نظارت از سوی محاکم بینالمللی بر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای
79. 79- UNSC, 1993, S/RES/827, 25 May 1993.
80. Werner, G. Wouter, “Securitization and Judicial Review: A Semiotic Perspective on the Relation
between the Security Council and International Judicial Bodies”, International Journal for the Semiotics
of Law, 2001, 14, 359.

 .87داويد ،اريک؛ «دادگاه بینالمللی کیفری برای يوگسالوی سابق» ،ترجمه :مصطفی رحیمی ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر
خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره 81و  ،8972 ،83صص 834ـ.839
82. Public prosecutor
 .89افتخار جهرمی ،گودرز و علی حاجیانی؛ «عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی»،
مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوچهارم ،شماره  ،51بهار ـ تابستان  ،8931ص .97
84. European Court of Human Rights
 .81موسوی ،سید فضلاهلل و وحید بذار؛ «نظارت محاکم بینالمللی بر شورای امنیت سازمان ملل» ،مجله حقوقی بینالمللی،
سال سیوسوم ،شماره  ،54بهار ـ تابستان  ،8935ص .53
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اثبات استدالل خويش به پروندههای مختلفی در محاکم بینالمللی ،نظیر بررسی همهجانبه
قطعنامه  8217شورای امنیت توسط ديوان اروپايی حقوق بشر در قضیه ناوا اشاره میکنند11.
از طرف ديگر ،رويه و آرای محاکم بینالمللی ،نظارت مؤثر بر اقدامات و قطعنامههای شورای
امنیت را تأيید نمیکند چون عمده فعالیت و تفاسیر ديوان بینالمللی دادگستری مانند نظر
مشورتی آن ديوان در قضیه نامیبیا در سال  8378عموماً ناظر بر تأيید اقدامات شورای امنیت و
تفاسیر موسع اوست 17.اينها برای ادعای خود ،صدور قطعنامههای  741و  798شورای امنیت در
مورد استرداد دو متهم لیبیايی انفجار هواپیمای پان امريکن در فراز الکربی اسکاتلند را شاهد
میآورند .در اين قطعنامهها بهرغم شکايت و درخواست لیبی از ديوان دادگستری برای اعالم
غیرقانونی و مغاير حقوق بینالمللبودن قطعنامههای مذکور ،ديوان در نظريه خود ،هیچ مخالفتی
با اقدام شورای امنیت نکرد و اعالم نمود که «با توجه به اينکه لیبی و انگلیس بهعنوان اعضای
سازمان ملل متحد ،طبق ماده  25منشور ،مکلف به پذيرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت
هستند ،ديوان که در اين مرحله از رسیدگی ،بررسی درخواست صدور دستور موقت را در دستور
کار خود قرار داده است ،اظهار میدارد که اين تکلیف (تبعیت از تصمیمات شورای امنیت) در
بادی امر ،قابل تسری به قطعنامه  741بوده و طبق ماده  809منشور ،تعهدات طرفین در اين
خصوص ،مقدم بر ساير تعهداتی است که مبتنی بر هر موافقتنامه بینالمللی ديگر ،ازجمله
کنوانسیون مونترال است» .اين قضیه آنقدر پیچیدگی حقوقی نداشت که ديوانی مرکب از 85
قاضی متبحر را مجبور به ارتکاب اشتباه کند چون تعهدات ناشی از قطعنامههای شورای امنیت،
زمانی در رديف تعهدات ماده  809منشور قرار میگیرد که منطبق بر منشور و اهداف آن بوده و
وفق ماده  25منشور صادر شده باشد ،درحالیکه در اين قضیه ،خواسته لیبی اين بوده که ديوان
بینالمللی دادگستری اعالم کند که مصوبات و اقدامات خارج از ماده  25منشور ،تعهداتی در
شمول ماده  809منشور ايجاد نکرده و قابل تبعیت نیست .باوجود استدالل محکم قاضی
الکشری ،قاضی اختصاصی لیبی که استدالل نمود «دولتها حق دارند قطعنامههای مخالف
منشور را رعايت نکنند و ديوان محق است که قطعنامههای مخالف منشور را بیاعتبار و باطل
اعالم کند» ،ديوان عمالً سیاست را بر حقوق ترجیح داده و طرف شورا را گرفت11 .
باوجود آنکه محاکم کیفری يوگسالوی سابق و رواندا در پروندههای تاديچ و کانیاباشی ،با رد
 .86موسوی و بذار؛ همان ،ص .15
 .81ديوان بینالمللی دادگستری در خصوص انطباق کامل قطعنامه های شورای امنیت با نص صريح فصول ششم و هفتم
اظهار داشت :شورای امنیت عالوه بر اختیارات مخصوص ،دارای اختیارات کلی و وسیعی نیز هست .به نقل از رضا موسیزاده،
سازمانهای بینالمللی ،میزان ،8911 ،ص .91
 .88امینینیا ،عاطفه؛ اقدامات اجباری شورای امنیت ،فرهنگشناسی ،8932 ،ص .220
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ايرادات متهمان ،داير بر عدم صالحیت خود و فقدان مشروعیت قطعنامههای  127و  355شورای
امنیت ،نوعی نظارت قضايی بر قطعنامه ايجادکننده خويش را پذيرفتند ،تأکید کردند که اعتقادی
به نظارت قضايی بر تصمیمات شورای امنیت ندارند .ديوان رواندا همچنین در قضیه کاره مرا
تصريح کرد در خصوص بررسی يا بازنگری تصمیمات 13شورای امنیت ،بخصوص قطعنامه 355
آن شورا هیچ اختیاری ندارد .ديوان اروپايی حقوق بشر در قضیه بهرامی و سراماتی باوجود اينکه
از همه لحاظ ،قطعنامههای شورای امنیت را تفسیر کرد ،به لحاظ مواد  25و  809منشور ،اعتقاد
داشت که کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نبايد طوری تفسیر شود که منشور را تحت تأثیر قرار
دهد .همچنین ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه نوتهبام  8359در خصوص تفسیر اسناد حاکم
بر صالحیت خويش ،واجد حق و اختیار دانست .شعبه استیناف ديوان کیفری يوگسالوی سابق در
قضیه کراجیس نیک ،قطعنامه  8111را مانع اشتغال قضايی خود ندانست .مالحظه میشود که
همه محاکم مذکور در ارزيابی قطعنامههای شورای امنیت فقط دنبال اثبات مشروعیت خود بوده
و همیشه خود را برای نظارت و بازنگری در قطعنامههای شورای امنیت ،فاقد صالحیت اعالم
کردهاند .بدين صورت ،رويه محاکم بینالمللی نشان میدهد که اين محاکم بیش از آنکه در مقام
تحلیل اقدامات و ارزيابی قطعنامههای شورای امنیت و مشروعیت آنها مطابق حقوق بینالملل
باشند ،در صدد توجیه تصمیمات و مشروعیتزايی برای قطعنامههای شورا بودهاند.
بند  8ماده  24منشور مقرر میدارد :بهمنظور تأمین اقدام فوری 30و مؤثر از طرف ملل متحد،
اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت واگذار و موافقت
میکنند که شورای امنیت در اجرای وظايفی که بهموجب اين مسئولیت بر عهده دارد از طرف
آنها اقدام کند .ماده  25منشور ،اعضای ملل متحد را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای
امنیت بر طبق اين منشور مینمايد .همچنین تصريح به حل تعارض بین تعهدات اعضای ملل
متحد بهموجب منشور و ساير تعهدات بینالمللی ،به نفع تعهدات منشوری اعضا وفق ماده ،809
اهمیت اقدامات شورای امنیت را تأيید میکند .در نتیجه ،حقوقدانان پوزيتیويستی 38و معتقدان به
حقوق بینالملل حاکمیتمحور ،ضرورت اقدامات شورای امنیت را برای حفظ صلح و امنیت
بینالمللی برجسته کرده و موضوع مشروعیت اقدامات آن را ناديده میگیرند .درصورتیکه وجود
کلمه «اولیه» در ماده  24و عبارت «بر طبق منشور» در ماده  25و نیز وجود بند  9ماده  24مبنی
بر ارائه گزارش اقدامات شورای امنیت به مجمع نشان میدهد که اقدامات شورای امنیت ،زمانی
مشروع و مقبول خواهد بود که منطبق بر منشور بوده و در اولین زمان ممکن به مجمع عمومی
گزارش داده شده باشد .بنابراين ،اين مواد برخالف برداشت اثباتگرايان ،بیش از آنکه در مقام
89. Revision of decisions
90. Urgent measures
91. Positivism
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تبیین اهمیت اقدامات باشند در پی تأکید بر مشروعیت اقدامات شورای امنیت هستند و ازآنجاکه
عدالت برخالف حفظ صلح ،فاقد وصف فوريت بوده و ماهیت دادگستری ،مستلزم آيین دادرسی و
زمان نسبتاً طوالنی است ،از منشور ملل متحد ،بیهیچ روشی نمیتوان مشروعیت همه اقدامات،
خصوصاً اقدام قضايی شورای امنیت را نتیجه گرفت .وجود  32ماده ديوان دادگستری در منشور و
تصريح به اينکه ديوان ،رکن قضايی اصلی سازمان است ،صحت ادعای فوق را بیش از پیش
تقويت میکند .در نتیجه بهجرأت میتوان گفت که هرگاه اقدامات شورای امنیت ،غیرفوری بوده
و وصف قضايی داشته باشد ،قطعاً غیرقانونی است.
رويهقضايی ديوان بینالمللی دادگستری در مواجهه با قطعنامههای شورای امنیت ،مانند
قطعنامههای  741و  798قضیه الکربی ،عالوه بر تأيید اقدامات شورا ،توسیع صالحیت و
تعرضناپذيری تصمیمات شورا ،مراقب مصونیت دولتها هم بوده است .افراط ديوان بینالمللی
دادگستری در اصرار بیش از اندازه به حقوق سیاستمحور و حاکمیتمحور را میتوان در رأی 84
فوريه  2002در قضیه تعقیب وزير خارجه کنگو توسط بلژيک مشاهده کرد .ديوان در اين رأی،
آشکارا به خدشهناپذيری مصونیت کیفری و مدنی مقامات عالیرتبـه دولتـی و مأموران ديپلماتیک و
کنسولی ،حتی اگر به ارتکاب جنايات جنگی يا جنايت ضدبشريت متهم باشند ،صحه میگذارد.
هرچند گفته میشود اين مصونیتها در دادگاههای کیفری بینالمللی و ازجمله در ديوان کیفری
بینالمللی قابل طرح نیستند ،همچنان حاکمیت ،سیاست و مصونیت ،موانعی بلند برای نظارت
محاکم کیفری بینالمللی بر شورای امنیت هستند.
باوجود اينکه شورای امنیت ،تشخیص ضرورت و عدم ضرورت اجرای احکام ديوان
دادگستری و کیفری بینالمللی را بهترتیب ،برابر بند  2ماده  34منشور 32و بند  5ماده 17
اساسنامه رم 39بر عهده دارد و آشکارا در نقش ارزياب آرای محاکم مذکور ظاهر میشود و بهرغم
اينکه شورای امنیت ،گاهی رأساً اقدام به تشکیل محکمه کیفری بینالمللی و گاهی با مشارکت و
جلب رضايت يک يا چند دولت ،اقدام به تأسیس محاکم کیفری مختلط بینالمللی 34میکند 35و
 .97بند  2ماده  34منشور :هرگاه طرف دعوايی از انجام تعهداتی که برحسب رأی ديوان بر عهده او گذارده شده است تخلف
کند ،طرف ديگر میتواند به شورای امنیت رجوع نمايد و شورای مزبور ممکن است درصورتیکه ضروری تشخیص دهد،
توصیههايی نموده يا برای اجرای رأی ديوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
 .99برابر بند  5ماده  17اساسنامه رم ،هرگ اه باوجود تنظیم توافقنامه بین ديوان و دولت غیرعضو ،دولت مذکور از همکاری با
ديوان امتناع کند ،ديوان میتواند موضوع را به اطالع مجمع دولتهای عضو ،يا درصورتیکه موضوع را شورای امنیت مطرح
کرده باشد به اطالع شورای امنیت برساند.
94. Hybrids International Criminal Courts
 .91محاکم کیفری بینالمللی مانند دادگاه ويژه سیرالئون ،تیمور شرقی ،کامبوج ،لبنان و ...که با مشارکت شورای امنیت و
دولتهای نزديک به ارتکاب جرايم بینالمللی و با ماهیت دوگانه بینالمللی و داخلی تشکیل میشود ،محاکم کیفری
بینالمللی نسل سوم يا محاکم کیفری مختلط بینالمللی نامگذاری شدهاند.
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هر آن ،برابر مواد  89و  81اساسنامه میتواند در کار ديوان مداخله کند ،هیچ نظارتی از سوی
محاکم کیفری بینالمللی بر مصوبات و قطعنامههای شورای امنیت صورت نمیگیرد .بدينسبب
شورای امنیت به جهت داشتن امکانات بیشتر ،نظرات خود را به ديوان کیفری بینالمللی تحمیل
میکند تا همچنان حقوق کیفری بینالمللی با سیاستمحوری اداره شود .در نتیجه ،باوجود آنکه
وفق مواد متعدد منشور ،ازجمله مواد  24و  25منشور و قواعد آمرة 31بینالمللی ،شورای امنیت،
قانوناً نظارتپذير است ،صدور آرای متعدد از سوی ديوان بینالمللی دادگستری در تأيید اکثر
قطعنامههای شورای امنیت و امکان وجود مداخله شورای امنیت در کار ديوان رم در موادی مانند
 89و  81و  31و نقش شورا در مرحله بعد از صدور احکام در ماده  32منشور و ماده  17اساسنامه
ال از سوی محاکم بینالمللی
رم نشان میدهد حداقل تا امروز عملکرد اين نهاد سیاسی عم ً
غیرقابل ارزيابی مانده است.
نتیجه
ماده  24منشور ملل متحد ،شورای امنیت را مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،و ماده
 32آن ديوان ،مسئولیت اصلی تحقق عدالت بینالمللی و حفظ دائم صلح و تحقق کامل عدالت را
وفق ماده  85بر عهده کل سازمان ملل نهاده است .لیکن شورای امنیت با بیتوجهی به مفهوم
کلمه اولیه در عبارت «مسئول اولیه حفظ صلح  ،».....ماده  32منشور ،بند  9ماده  91که شورا را
آشکارا از اشتغال قضايی منع کرده ،همواره در صدد گسترش اختیارات خويش بوده است .اشتغال
قضايی در مخاصمات داخلی يوگسالوی سابق ،انجام امور حاکمیتی در کوزوو و قانونگذاری در
برخی قطعنامهها گواه اين مدعاست .شرايط مذکور و فشار برخی از اعضای شورای امنیت به
حاضران در کنفرانس رم ،اختیار مداخله در تعقیب ،تعلیق و حتی توقف دادرسی کیفری بینالمللی
به همراه نقش ارزياب ،ممیز و گاهی جرمانگاری را نصیب اين شورا کرده است .شورای امنیت به
صالحديد خود ،قضايايی مانند دارفور و لیبی را به ديوان ارجاع و در مواردی مانند صدور قطعنامه
 8422ديوان را از وظیفه ذاتی خويش محروم میکند .رابطه سلسلهمراتبی بین سیاست و حقوق
بینالملل و ماهیت سیاسی جرايم موضوع اساسنامه سبب میشود که هیچ پروندهای بدون
رضايت اعضای قدرتمند شورای امنیت ،امکان طرح در ديوان را پیدا نکند .بدينسان ،بستر
مداخله نهاد امنیت در دستگاه عدالت مهیا شده ،مناسبات حقوقی اين دو به رابطه آمر و مأموری و
قواعد صرفاً سیاستمحور تقلیل يافته و تداوم عدالت کیفری بینالمللی مبتنی بر تبعیض را سبب
شده است.
پیشنهاد مشخص آن است که حقوقدانان بینالمللی ،هدف اصلی ديوان يعنی مبارزه با
96. Jus cogens
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بیکیفری و اولیهبودن مسئولیت شورا و تحقق صلح دائم و عدالت پايدار توسط همه ارکان ملل
متحد را مدنظر قرار دهند و قضات بینالمللی با صدور آرای متقن در مقابل توسیع صالحیت شورا
به حوزه قضا و سیاستزدگی حقوق بینالمللی مقاومت ،و از تفاسیر مشروعیتزای قطعنامههای
خارج از منشور اجتناب کنند .راهحل عملی پايان بیکیفری و عدالت تبعیضآمیز ،ايجاد دادگاه
کیفری بینالمللی با صالحیت اجباری ،جهانی ،اولیه و واجد ضمانت برای آرای خويش است .با
توجه به راهکار سهل اساسنامه رم به بازنگری که برخالف مواد  801و  803منشور ،بینیاز به
رضايت دارندگان حق وتو و دستيافتنی است ،اعطای صالحیت اولیه به ديوان و ارجاع ثانويه
پروندهها به دادگاههای ملیِ قادر و مايل به تشخیص و نظارت ديوان برای جلوگیری از تراکم
کاری با اصالح مواد  89و  ،87حذف تعلیق و توقیف دادرسی و مشروطنمودن آن با اصالح ماده
 81الزام به همکاری با تعمیم شرايط ماده  809منشور به ماده  31اساسنامه ،ممانعت از اطاله
دادرسی با اصالح مواد  81و  83اساسنامه و نظاير آنها میتواند موضوع يک کنفرانس بازنگری
باشد .نتیجه چنین کنفرانسی ،تبديل ديوان رم به ديوان مورد نیاز جامعه جهانی خواهد بود.
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ـ مقاله

 استان ،کارستن؛ «معافیت نیروهای حافظ صلح دول غیرعضو ديوان رم از صالحیت ديوان و
ابهامات قطعنامه  ،»8422سید حسامالدين لسانی ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی
بینالمللی ،شماره  ،92بهار ـ تابستان .8914
 افتخار جهرمی ،گودرز و علی حاجیانی؛ «عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و
ترازوی نظارت عینی» ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوچهارم ،شماره  ،51بهارـتابستان .8931
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چکیده
تئوری بازی در حقوق بینالملل ،يکی از ديدگاههای نو و بديع در زمینه فلسفه حقوق بینالملل است .تفاوت
اين ديدگاه در آن است که بهجای نظريهپردازی صِرف ،به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای
حقوقی بینالمللی است .در اين ديدگاه برای استدالل علمی و بیان چارچوبهای نظری از قواعد تئوری
بازی استفاده میشود .تئوری بازی اولین بار در سال  0311از طرف رياضیدان جان ون نیومن و با همراهی
اقتصاددانی به نام اسکار مورگن اشترن در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد .ولی از آن زمان تا کنون
بهتدريج وارد عرصههای علمی ديگر ،ازجمله روابط بینالملل ،جامعهشناسی و ساير رشتههای علمی نیز شده
است .در سالهای اخیر و برای اولین بار در حقوق بینالملل ،دو انديشمند بزرگ ،جک گلد اسمیت و اِريک
پاسنر با استفاده از اين تئوری ،چگونگی تشکیل و علت رعايت عرفهای بینالمللی را توضیح دادهاند .اين
امر بهعنوان رهیافت جديد ،توجه محققین حقوق بینالملل را کامالً به خود جلب کرده است .اين مقاله به
دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر اين تئوری است .نويسندگان بر اين باورند که
يافتههايشان به درک بهتر ساختار حقوقی اين سازمان خواهد انجامید .به اين منظور ،ابتدا قواعد مورد نیاز
تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده میشود و بعد از آن از منظر مطالب اشارهشده ،موارد و
موافقتنامههايی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت ،بررسی ،و منطقی اثبات میشود که در حالت کلی
قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی اين سازمان است.

 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
 نويسنده مسئول ،استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
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واژگان کلیدی
تئوری بازی در حقوق بینالملل ،آزادسازی تجارت ،تقلب در بازی آزادسازی تجارت ،قالب رفتاری
آزادسازی تجارت ،ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت

مقدمه
امروزه برای دولتها اقتصاد و در کنار آن تجارت بینالملل ،نهايت اهمیت را دارد .بهيقین
میتوان گفت در حال حاضر ،جايگاه و شأن دولتها در مناسبات بینالمللی نه بر اساس توان
نظامی يا سیاسی صرف ،بلکه بر پايه قدرت و نفوذ اقتصادی آنها ارزيابی و تعیین میشود .اين
مسئله به حدی واقعی و ملموس است که میتوان روابط تجاری دولتها را به جنگی تمامعیار
تشبیه کرد و علت بسیاری از رفتارها و کنشهای دولتها را در نیات پنهان تجاری و اقتصادی
آنها دانست.
رقابت بر سر بازارهای بینالمللی و تالش برای کسب سود بیشتر از تجارت بینالملل ،نمود
کامل منفعتطلبی دولتها در روابط خود با يکديگر است .در اين بین ،نکته حايز اهمیت آن است
که چنانچه اين رفتار خودخواهانة دولتها مسیر صحیح خود را پیدا نکند ،اقتصاد جهانی در کوچه
بنبستی گرفتار میشود که به نفع هیچکدام از بازيگران آن نخواهد بود .اين مطلب ،نقطه آغازين
برای پاسخ به اين پرسش است که چرا دولتها به دنبال آزادسازی تجارت هستند؟ اما مهمتر از
آن اين است که چگونه ممکن است در اين فرآيند ،منافع متعارض ،متقابل و توأم با رقابت
دولتها را به نحوی سامان داد که هرگونه معامله يا چیزی که از آن با عنوان بازی ياد خواهد
شد ،تبديل به معامله و بازی برد برد شود؟ در اين ارتباط ،مطلب امیدوارکننده آن است که
دولتها از چارچوبی که در قالب آن بتوانند مذاکرات تجاری را انجام داده و آن را اجرايی کنند
سود میبرند.
برخی بر اين نظرند که «چارچوب آزادسازی تجارت ،همانند امواج راديويی که ايجاد ارتباط را
تسهیل میکنند ،شبیه زبان يا مجموعهای از استانداردها خواهد بود» 0.به بیان ديگر ،میتوان
گفت هرگونه سازمانی برای تجارت جهانی ،سازوکاری برای هماهنگی سیاستهای تجاری و
توافق بر سر کدهای رفتاری تجارت خواهد بود 2.اگرچه اسناد مطوّل و رويههای بیشمار سازمان
جهانی تجارت باعث میشود که امروز بتوان از حقوقی بغرنج و پیچیده تحت عنوان حقوق
1. Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, The Limits of International Law, Oxford University Press,
2005, p. 144.
2. Bernard M. Hoekman and Petros C. Mavroidis, The World Trade Organization, Law, Economics and
Politics, Routledge, First Published, 2007, p. 15.
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سازمان جهانی تجارت ياد کرد ،بايد توجه داشت که اين سازمان ،هدفی غیر از آنچه اشاره شد
دنبال نمیکند .به اين جهت اگر زاويه ديد ،مناسب باشد ،ساختار حقوقی اين سازمان بسیار ساده
و قابل درک خواهد بود .تئوری بازی 9در حقوق بینالملل ،ابزاری است که اين زاويه ديد را فراهم
میکند.
برای پرداختن به پیشزمینههای چنین مطالعهای بايد اشاره کرد که نظريهپردازان تئوری
بازی در حقوق بینالملل ،در مباحث خود معموالً به حقوق سازمان جهانی تجارت نیز پرداختهاند.
ولی تمرکز اصلی آنها در چنین مباحثی محدود به تأثیر اسناد اين سازمان (بهعنوان معاهده يا
توافق) بر رفتار دولتها بوده است 1.اين مقاله از اين مطالب فراتر رفته و به دنبال بررسی ساختار
و چارچوب حقوقی خود اين سازمان از منظر اين تئوری است .از نظر نگارندگان ،تئوری بازی با
سالست کامل و بهزيبايی از عهده توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت نیز برمیآيد .با
توجه به اينکه مخاطب اين مطالب ،نوعاً کسانی هستند که مهارت و آشنايی الزم در اين تئوری
را ندارند ،در مسیر نیل به هدف پیش رو تا حد ممکن از زبان رياضی و پیچیدگیهای
سردرگمکنندة تئوری بازی استفاده نخواهد شد.
فرضیه اصلی اين است که دولتها همزمان از آزادسازی تجارت و حمايتگرايی سود میبرند.
اگر تمام دولتها همزمان اقدام به حمايتگرايی نمايند ،اين به ضرر تمام بازيگران تجاری
بینالمللی خواهد بود .باوجود اين ،اگر در مقابل دولتی که اقدام به آزادسازی میکند ،دولتی بتواند
دست به حمايتگرايی زده يا امکان دسترسی به بازارهای خود را محدود کند ،سود بسیار زيادتری
به دست خواهد آورد که حاصل تضرر دولتهای مقابل است .از نظر تئوری بازی در حقوق
بینالملل ،دولتها بازيگران عاقلی هستند که در رفتارهای بینالمللی خود با اجتناب از ضرر ،به
دنبال بهحداکثررساندن سود خود هستند 5.اين مطلب در آزادسازی بینالمللی تجارت نیز صادق
است.
تئوری بازی قادر است کلّ فرآيند آزادسازی تجارت را با پیشفرض منفعتطلبی دولتها ،در
قالب مدلهای بازی توضیح دهد .توضیح اين تئوری نشان میدهد که همه ساختار حقوقی
سازمان جهانی تجارت ،صرفاً برای چارچوببندی بازی کسب سود و جلوگیری از تقلب بازيگران
آن طراحی شده است .به اين منظور ،ابتداً تئوری بازی معرفی و سودآوربودن آزادسازی تجارت،
مطرح خواهد شد .سپس قالب رفتاری آزادسازی تجارت با مدلهای بازی ،و مطالب اشارهشده به
3. Game Theory
4. See: Hector Correa, “Game Theory as Instrument for the Analysis of International Relation”, The
Ritsumeikhan Journal of International Studies, 14-2, October 2001; Goldsmith and Posner, op. cit.
5. Goldsmith and Posner, op. cit., p. 4.
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سازمان جهانی تجارت و اسناد و موافقتنامهها و مواردی چند از آن ،توضیح داده خواهد شد.
اگرچه به علت رعايت اختصار ،همه موافقتنامهها ،اسناد و اصول اين سازمان مطالعه نخواهد
شد ،منطق بیانشده ،قابل تسرّی به تمام چارچوب حقوقی اين سازمان خواهد بود .قبل از ورود به
مباحث اصلی الزم است مختصراً به رابطه حقوق بینالملل و حقوق سازمان جهانی تجارت اشاره
شود.
 .7حقوق بینالملل و سازمان جهانی تجارت
اگرچه امروزه میتوان از حقوقی تحت عنوان حقوق سازمان جهانی تجارت صحبت کرد ،بايد
توجه داشت که رژيم حقوقی اين سازمان بههیچوجه خودبسنده ،مستقل و بینیاز از حقوق
بینالملل نیست .سند تأسیس ،موافقتنامهها ،تشکیل و نحوه فعالیت رکن حل اختالف سازمان
جهانی تجارت ،بخش جدايیناپذيری از حقوق بینالملل هستند .اين واقعیت انکارناپذير است که
تولد اين سازمان و حقوق آن در محیط گسترده حقوق بینالملل بوده و حیات آن نیز در اين
محیط در حال ادامه است .حقوق سازمان جهانی تجارت ،جزء زيرمجموعه حقوق بینالملل
محسوب میشود و درست به اين جهت است که حقوق بینالملل عمومی ،جاهای خالی و
کمبودهای معاهدهای اين سازمان را پر میکند بهصورتیکه حتی معاهده تشکیل اين سازمان و
تمام موافقتنامههای آن نیز بايد در پرتو قواعد حقوق بینالملل (بخصوص کنوانسیون حقوق
معاهدات  )0363تفسیر شوند6.
هیئت استیناف پرونده ژاپن ـ نوشابههای الکلی ،هنگامی که در صدد تفسیر ماده 9
موافقتنامه گات  0331بود بهزيبايی به اين مطلب پرداخت« :موافقتنامه سازمان جهانی تجارت،
يک معاهده ،و معادل بینالمللی قرارداد است .روشن است که دولتها در راستای اعمال حاکمیت
خود و همچنین بهمنظور دنبالکردن منافع ملی خودشان ،با انعقاد اين معاهده ،معاملهای انجام
دادهاند .به اين ترتیب ،آنها در عوض منافعی که انتظار دارند بهعنوان عضو اين سازمان به دست
بیاورند ،توافق کردهاند که حاکمیت خود را بر اساس تعهدات صورتگرفته در موافقتنامههای
سازمان جهانی تجارت اعمال کنند» 7.بر اين اساس ،هرگونه تفسیر اسناد سازمان بايد بر اساس
نیت مشترک طرفهای متعاهد صورت گیرد نه صرفاً کسانی که طرف اختالف با هم هستند.
اما نکته جالب اين است که رابطه حقوق سازمان جهانی تجارت و حقوق بینالملل ،دوسويه
6. Joosth H. B. Pauwelyn, “The Role of Public International Law in the WTO: How Can We Go?”,
American Journal of International Law, vol. 95, 2001, pp. 577-8.
7. “Japan-Taxes on Alcoholic Beverages”, Report of Appellate Body, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R,
WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, p. 15.
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است .اين دو حقوق باعث بارورشدن متقابل يکديگر میشوند .همان طور که حقوق بینالملل،
حقوق سازمان جهانی تجارت را غنی میکند ،به همان صورت هم حقوق سازمان جهانی تجارت به
غنای حقوق بینالملل میافزايد .حقوق بینالملل عمومی و بخصوص منبع دوم آن يعنی حقوق
معاهدات و مفاهیمی مانند مسئولیت بینالمللی دولتها و همچنین اصولی مانند اصل حل
مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی ،موتور متحرکه حقوق سازمان جهانی تجارت است 8.از طرف
ديگر ،برخی در يک تعبیر جالب ،حقوق سازمان جهانی تجارت را مانند تسريعکننده در خدمت
ارتقای اهداف و توسعه روزافزون افقهای حقوق بینالملل میدانند 3.در اين زمینه ،قبل از پرداختن
به بحث اصلی ،به ذکر اين نکته بسنده میشود که تمام صاحبنظرانی که به تئوری بازی در حقوق
بینالملل پرداخته يا مباحث مرتبطی داشتهاند ،حتماً در قسمتی از مباحث خود از منظر اين تئوری،
اشارهای هرچند جزئی به سازمان جهانی تجارت نیز کردهاند .اين خود نشان از پیوستگی و
تأثیرپذيری متقابل حقوق بینالملل و رژيم حقوقی سازمان جهانی تجارت از يکديگر دارد01.
 .7تئوری بازی در حقوق بینالملل
تئوری بازی در سال  0311با انتشار کتابی با عنوان تئوری بازیها و رفتار اقتصادی از طرف جان
ون نیومن رياضیدان ،و اسکار مورگن اشترن اقتصاددان ،به جامعه علمی دنیا معرفی شد 00.اين
تئوری شاخهای از رياضی است که در اقتصاد برای تحلیل وضعیتهايی به کار میرود که در آن
بازيگران اطراف اين وضعیت ،در يک بازی بهاصطالح راهبردی مشارکت میکنند .اين تئوری بعد
از تکان شديدی که در اقتصاد ايجاد کرد در سالهای بعد از  0371مانند آتش ،خود شعلهور شده،
وارد ساير رشتههای علوم انسانی ازجمله حقوق نیز شد 02.بازی راهبردی 09،سناريو يا وضعیتی
است که هر تصمیم ،عمل يا رفتار شخص يا اشخاص اطراف بازی حتماً تأثیری بر سايرين
میگذارد .در چنین وضعیتهايی ،نتايج نهتنها بستگی به گزينههای خود بازيگر دارد ،بلکه
8. Ibid.
9. Lamy, Pascal, “The Place of the WTO and Its Law in The International Legal Order”, EJIl, vol. 17,
No. 5, 2007, p. 984.
10. Goldsmith and Posner, op. cit., pp. 158-162 & Niels Petersen, How Rational is International Law,
EJIL, vol. 20, 2010, p. 1255 & Correa, 2001, op. cit., p. 198 & Parisi and Ghei, 2003, op. cit., pp. 111-5.

 .77اين کتاب ،اولین اثر علمی است که تعامالت اجتماعی را بهطور گسترده و منظم ،تجزيه و تحلیل کرد .از اين کتاب
بهعنوان اثری کالسیک ياد میشود که نظريات امروزين تئوری بازی بر آن استوار است .مشخصات اين کتاب به شرح ذيل
است:
John Von Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton
University Press, ISBN: 069110613, 60th Anniversary Edition 20, 1944.
12. Drew Fundenberg, Game Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Forth Printing, 1995, p. 1.
13. Strategic Game
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گزينهها و رفتار ديگر رقبا نیز نقش تعیینکنندهای در ارتباط با آن خواهد
دو شرکت که سهم عمدهای از بازار محصول خاص دارند و میخواهند در مورد قیمت يا
میزان تولید تصمیمگیری کنند ،رهبران دو کشور متخاصم که جنگ را هدايت میکنند،
سیاستگذران اقتصادی برای تصمیم در خصوص وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی ،تصمیم نسبت
به اعتراف يا سکوت از طرف مجرمی که با مشارکت ديگری اقدام به جرم نموده است و همزمان
بازجويی میشود ،ازجمله مثالهای شرکت اشخاص در بازی راهبردی هستند 05.مثالً اگر در مثال
اول ،دو شرکت جنرال موتورز و توياتا انحصار تولید و فروش خودرو را در بازار خاصی در اختیار
داشته باشند ،در آن بازار با هم درگیر بازی راهبردی خواهند شد؛ به اين صورت که کاهش قیمت
از طرف يکی ،به کاهش مشتری طرف مقابل خواهد انجامید و از طرف ديگر ،افزايش تولید از
طرف يکی ،کاهش قیمت کلی محصوالت را به دنبال خواهد داشت.
در حالت کلی ،تئوری بازی به دنبال تجزيه و تحلیل فرمولبندیشدة روابط بین دو يا چند
بازيگر است .نظريهپردازن روابط بینالملل در جهت توضیح تعامالت بین بازيگران بینالمللی از
اين تئوری کمک شايانی میگیرند 06.پیروان رئالیسم در روابط بینالملل با توسل به اين تئوری
معتقدند که دولتها فقط با منفعت شخصی خود انگیخته میشوند و جز درصورتیکه تهديد يا
خطر آسیب جدی از طرف ساير دولتها متوجه آنها نباشد ،نیازها و منافع ساير کشورها را در
نظر نمیگیرند و به اين جهت ،اخالق يا مالحظات حقوقبشری و حتی معاهدات يا ساير اشکال
رسمی توافق نمیتواند نوع رفتار دولتها را محدود يا تعیین کند07.
در سالهای اخیر ،طرفداران رئالیسم در حقوق بینالملل نیز با توسل به اين تئوری مدعی
شدهاند که اين حقوق فاقد قدرت هنجاری است و دولتهايی که آن را رعايت میکنند صرف ًا
برای کسب سود ،در مجموعهای از بازیها ازجمله معمای زندانی مشارکت میکنند .صاحبنظران
بنام اين ادعا يعنی پروفسور جک گلد اسمید و اريک پاسنر با توسل به اين تئوری و در چارچوب
کسب منفعت ،بهخوبی از عهده توضیح علت ظهور قواعد حقوق بینالملل ،فلسفه رعايت آن و
قالببندی رفتار دولتها برآمدهاند .آنها با کمکگرفتن از اين تئوری و توسل به قواعد انتخاب
منطقی 08،ابتدا تئوری حقوق بینالملل عرفی را پرورش داده و نهايتاً با تعمیمدادن نظريه خود به
کلّ حقوق بینالملل ،وجود هنجارهای قانونی صِرف به نام حقوق بینالملل را (به آن صورت که
14. Carmichael, A Guide to Game Theory, Pearson Education Limited, First Published, 2005, p. 4.
15. Ibid.
16. Correa, 2001, op. cit., p. 187.
17. Ibid., pp. 189-190.
18. Rational Choice

چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوریبازی در حقوق بینالملل ...

622 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بردهاند03.

مورد ادعای ساير مکاتب فلسفی است) زير سؤال
در سالهای اخیر ،اين ادعا و اثر اين دو صاحبنظر با عنوان محدوديتهای حقوق بینالملل،
سروصدای زيادی در محافل علمی حقوق بینالملل ايجاد کرده است 21.برخی اين ادعای
رئالیستها را شکاکانه ارزيابی کردهاند 20.برخی نیز در مقابل اين ادعا با توسل به تئوری بازی
تالش کردهاند کارآمدی حقوق بینالملل و وجود قدرت هنجاری و الزامآوربودن آن را اثبات
کنند 22.کسانی نیز با قبول نحوه استدالل و يافتههای اين دو انديشمند ،تالشهای آن دو را برای
توضیح و تبیین تمام محدوديتهای حقوق بینالملل کافی ندانسته و بر اين باور بودند که در
آينده بايد استداللهای محکمتری در اين زمینه ارائه شود 29.البته بايد توجه داشت از نظر اين دو
انديشمند ،انتخاب رفتار منفعتطلبانه از طرف دولتها لزوماً به معنی عدم همکاری بینالمللی يا
نقض گسترده حقوق بینالملل نیست .شاهد بر اين ادعا آن است که اين دو توانستهاند ظهور و
رعايتشدن عرف بینالمللی را بر اساس قواعد تئوری بازی و انتخاب عقاليی ،در چهار رفتار
انطباق منافع 21،اجبار 25،همکاری صرف 26و هماهنگی دوجانبه 27شرح داده و اين چهار قالب
 .79اولین اثر اين دو انديشمند در سال  0333با عنوان تئوری حقوق بینالملل عرفی منتشر شد .ن.ک:
Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, “A Theory of Customary International Law”, 66 University of
Chicago Law Review. 1113, 1999.

اين دو نظريهپرداز در دومین اثر خود ،نظريه خويش را به کلّ حقوق بینالملل تعمیم دادند .ن.ک:
Goldsmith and Posner, 2005, op. cit.

همچنین برای مالحظه موارد ديگری که اين دو انديشمند از تئوری بازی برای نظريهپردازی خود استفاده کردهاند ،ن.ک:
Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, “Further Thoughts on Customary International Law”, 23 MICH. J.
INT. L 7. 191, 2001 And Eric A. Posner, “Do States Have a Moral Obligation to Obey International
Law”, 55 Stanford Law Review, 2003.

 .70تا جايی که نگارندگان جستجو کردند ،اثری از اين چالش علمی بزرگ در محافل حقوقی بینالمللی (ازجمله مجالت
علمی) ايران منعکس نشده است.
ـ برای ديدن انتقادات نسبت به اين نظر از منظر تئوری انتخاب عقاليی ،ن.ک:
Anne Von Aaken, “To Do Away with International Law? Some Limits to the Limits of International
Law”, 17 EJIL, 289, 2006.

ـ برای ديدن انتقادات در اين زمینه از منظر سنتگراها ،ن.ک:
Detlev F. Vagts, “International Relations Looks at Customary International Law: A Traditionalists
Defense”, 15 EJIL, 1031, 2004.
21. Jens David Ohlin, “Nash Equilibrium and International Law”, EJIL, vol. 23, No. 4, 2012, p. 144.
22. See: Andrew T. Guzman, How International Law Works: A Rational Choice Theory, Oxford
University Press, 2008 & Andrew T. Guzman, “A Compliance Based Theory of International Law”,
California Law Review, vol. 90, Issue 6, 2002.
23. Van Aaken, op. cit.
24. Coincidence of Interest
25. Coercion
26. True Cooperation
27. Bilateral Coordination
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رفتاری را با پیشفرض عاقل و منفعتطلببودن دولتها توضیح
در حقوق بینالملل ،شیوه تفکر انتخاب عقاليی با بهخدمتگرفتن تئوری بازی در پی
پاسخدادن به اين سؤال است که چرا و چگونه دولتها هنجارهای خاص حقوقی را رعايت
میکنند و چگونه میتوان ظهور و دوام ساختارهای حقوقی خاص را پیشبینی و ارزيابی کرد23.
پاسخ اين سؤال با توجه به پیشفرض اولیه در تئوری بازی متفاوت خواهد بود .پیشفرض پاسنر
و همکار او اين است که دولتها بازيگران عاقلی هستند که در روابط بینالمللی به دنبال کسب
بیشترين منفعت هستند 91.در نتیجه دولتها بدون توجه به حقوق بینالملل يا هر هنجاری،
رفتاری را انتخاب میکنند که منفعت بیشتری برای آنها داشته باشد 90.الزم به يادآوری است که
در مقدمه اين مقاله ،پیشفرض آن طرح شده است.
در تئوری بازی ،برای توضیح و تفسیر الگوهای رفتاری متفاوت ،از وضعیتهای مختلف استفاده
میشود .وضعیتها با منافع مشترک خالص 92،بازی با ترجیحات واگرانه 99،وضعیت معمای
زندانی 91،بازیهای غیرضروری 95و بازیهای يکجانبه 96،ازجمله وضعیتهای پیشبینیشدة اين
تئوری هستند 97.معمای زندانی ،وضعیتی است که توضیح آن برای درک فرضیه اين مقاله در
خصوص ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت الزم است .لذا مختصراً به آن پرداخته میشود .دو
نفر مجرمی که با هم جرمی انجام دادهاند ،بعد از بازداشت در دو سلول جداگانه بازجويی میشوند.
بازجو جداگانه به هريک از مجرمین ،معاملهای را پیشنهاد میدهد :الف) اگر دوستت را لو بدهی به
شرط اينکه دوستت سکوت کرده و تو را لو ندهد ،تو آزاد خواهی شد و با شهادت تو ،دوستت به
پانزده سال زندان محکوم میشود .ب) اگر هر دو همزمان يکديگر را لو بدهید هرکدام به سه سال
زندان محکوم میشويد .ج) اگر هیچکدام يکديگر را لو ندهید و سکوت کنید هرکدام به يک سال
زندان محکوم میشويد .اگر رفتار سکوت  Xو رفتار لودادن  Yدر نظر گرفته شود ،جدول سود
هرکدام از اين رفتارها از طرف مجرمین  B,Aبهصورت ذيل خواهد بود:
28. Goldsmith and Posner, 1999, op. cit., pp. 2-3.
29. Petersen, op. cit., p. 1248.
30. Andrew T. Guzman. How International Law Works: A Rational Choice Theory, Oxford University
Press, 2008, pp. 25-63.
31. Niels Petersen, op. cit., p. 1247.
32. Pure Common-Interest Situations
33. Divergent Preference Games
34. Prisoners Dilemma
35. Inessential Games
36. Unilateral Games

 .91برای شرح مختصر اين وضعیتها ،ن.ک:
Parisi and Ghei, op. cit., 2003, pp. 94-103.
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زندانی B

X
Y
 Aپانزده سال زندان  Bآزاد هرکدام يک سال زندان
هرکدام سه سال زندان

 Aآزاد  Bپانزده سال زندان

X
Y

زندانی A

در اين بازی اگر يکی از مجرمین در مقابل سکوت مجرم ديگر او را لو دهد ،بیشترين سود را
می برد يعنی آزاد خواهد شد ولی دوست او بیشترين ضرر را خواهد ديد يعنی پانزده سال زندان را
تحمل خواهد کرد .اگر مجرمین ،همزمان همديگر را لو بدهند هرکدام به سه سال زندان محکوم
میشوند و اگر اين دو بهنوعی از همکاری دست پیدا کرده و همزمان سکوت کنند ،هرکدام فقط
يک سال زندان تحمل خواهند کرد .در تئوری بازی از رفتار آخر که متقابالً اتخاذ میشود با
عنوان معادله بهینه 98ياد میشود که هر دو بازيگر از سود همزمان و امکانپذير بهرهمند
میشوند 93.اگر معمای زندانی برای يک بار مطرح شود ،به احتمال زياد ،هر دو طرف به دنبال
تقلب بوده و با لودادن همديگر گرفتار میشوند .ولی در صورت تکرار اين معما ،همکاری بین دو
طرف ظاهر شده و نهايتاً رفتار بهینه که همان عدم لودادن همديگر است بین دو طرف اتخاذ
خواهد شد .اين چیزی است که در تئوری بازی به تکرار معمای زندانی 11مشهور است 10.بايد
توجه داشت حتی با وجود اتخاذ راهبرد همکاری ،همیشه امکان تقلب هر دو يا يکی از طرفین
بازی نیز سر جای خود باقی خواهد بود.
آزادسازی تجارت نیز که رفتاری بینالمللی است دارای بازيگرانی به نام دولتها يا مناطق
گمرکی مستقل است .در اينجا از معمای طرحشده برای قالببندی اين رفتار نیز استفاده خواهد شد.
اما قبل از آن ،نظر به اينکه پیشفرض ،تماماً بر اساس باور به سودآوربودن آزادسازی تجارت استوار
است به نظر الزم میرسد ابتدا با توجه به دادههای واقعی ،سودآوربودن چنین رفتاری اثبات شود.
 .9لزوم اقتصادی آزادسازی تجارت
اولین سؤالی که در مباحث مربوط به سازمان جهانی تجارت مطرح میشود اين است که اساس ًا
هدف دولتها از آزادسازی تجارت چیست؟ آيا دولتها از طريق آزادسازی تجارت به دنبال
38. Nash Equilibrium
39. Carmichael, 2005, op. cit., p. 7.
40. Iterated Prisoner's Dilemma
41. Goldsmith and Posner, 1999, op. cit., p. 18.
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اهداف اخالقی و عدالتخواهانه هستند 12يا آزادسازی تجارت ،ابزاری برای کسب منفعت بیشتر و
شکوفايی اقتصادی بهتر دولتهاست .برخی تجارت را در سازمان جهانی تجارت ،وسیلهای
میدانند که اعضا از طريق آن به دنبال نیل به هدفهای اشارهشده در مقدمه منشور تشکیل اين
سازمان هستند 19.ولی واقعیت اين است که تمام دادههای آماری از رابطه میان تجارت آزاد و
پیشرفت اقتصادی حکايت دارد .تمام کشورها حتی کشورهای فقیر ،سرمايههايی شامل نیروی
کار ،صنعت و منابع مالی دارند که برای تولید کاال يا خدمات به مقصد بازارهای داخلی يا
بازارهای رقابتی بینالمللی ،میتوانند از آن استفاده کنند .اقتصاددانان میگويند سود کامل در
صورتی حاصل میشود که اين امکانات و منابع ،مورد تجارت قرار گیرند 11.مطالعهای که بانک
جهانی انجام داد نشان میدهد کشورهای درحالتوسعهای که هماهنگی بیشتری با تجارت
جهانی از طريق آزادسازی تجارت داشتهاند توانستهاند رشد اقتصادی بیشتری داشته باشند15.
آدام اسمیت که امروزه از او بهعنوان پدر علم اقتصاد ياد میشود ،اولین کسی بود که در سال
 0776میالدی با نوشتن کتاب مشهور ثروت ملل ،در مقابل شعار «همسايهات را گدا کن» 16از
جانب مرکانتلیستها 17که طرفدار سرسخت حمايتگرايی بودند ،عَلم حمايت از آزادسازی تجارت
را برافراشت .او دولتها را به يک خانواده تشبیه و بیان کرد که چنانچه رئیس دورانديش خانواده،
هرگز به اين فکر نمیافتد که چیزی بسازد که از خريد آن گرانتر درمیآيد ،دولتها نیز نبايد
تولید و صنعت خود را در مسیری پیش ببرند که در ساخت آن تخصص و برتری ندارند .مثالً پدر
خانواده سعی نمیکند کفش يا تمام لباسهای خانواده را در خانه تولید کند 18.سالها بعد،
اقتصاددان بزرگ ديگر ،ديويد ريکاردو با معرفی مفهوم مزيت نسبی تولید 13،استداللهای آدام
اسمیت در خصوص لزوم آزادسازی تجارت را تکمیل کرد .امروزه باور بر اين است که پیدايش
 .47اهدافی که در مقدمه منشور سازمان جهانی تجارت در خصوص تشکیل اين سازمان ذکر شده ،بیشتر با اهداف اخالقی و
عدالتمحورانه همخوانی دارد؛ اهدافی مانند باالبردن معیارهای زندگی ،تضمین اشتغال کامل ،گسترش تولید و تجارت کاال و
خدمات ،فراهمکردن استفاده بهینه از منابع جهانی مطابق هدف توسعه پايدار و موارد مشابه آن.
43. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 14.
44. World Trade Organization, The WTO Multilateral Trade Agreements, WTO E-Learning, 2010, p. 16.
45. Peter van den Bossche, The Law and Policy of World Trade Organization, Text, Cases and
Materials, Cambridge University Press, 2007, p. 22.
46. Beggar-thy-neighbor
47. Mercantilisms

ـ بر اساس نظر مرکانتلیستها دولت ها بايد به دنبال حمايت حداکثری از صنايع داخلی و کاهش هرچه بیشتر واردات از ساير
کشورها باشند.
48. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 19 and see: Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations (5th ed. 1789) University of Chicago Press, Edwin Cannan, Ed, 1976.
49. Comparative Advantage
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دارد51.

سازمان تجارت جهانی ،ريشه در نظريات اين اقتصاددانان بزرگ
برخالف نظر مرکانتلیستها نمیتوان وضعیت تجارت بینالملل امروزی دنیا و اشتیاق
دولتها نسبت به همکاری اقتصادی را با قالب بازی با حاصل جمع صفر 50توضیح داد 52.برخی
معتقدند در صورت جمعشدن شرايط الزم و ازجمله درصورتیکه منفعت کشوری چنین ايجاب
نمايد ،ممکن است دولتها حتی به آزادسازی يکجانبة اقتصادی نیز دست بزنند .نمونه اين رفتار،
آزادسازی است که در اوايل قرن نوزده در بريتانیا صورت گرفت59.
در دهه  0321قانون اسموت ـ هاولی 51دولت امريکا درس خوبی به طرفداران سیاستهای
حمايتی داد .در اين سالها اعتراضات مکرر مخالفان آزادسازی تجارت باعث شد بعد از سالها ،دولت
اياالت متحده از رويکرد آزادسازی تجارت دور شده و میانگین تعرفههای خود را از  98درصد به 52
درصد افزايش دهد 55.در اثر اجرای اين قانون و مقابله به مثل شرکای اروپايی ،ارزش صادرات امريکا
از  5/1میلیارد دالر در سال  0323به  0/6میلیارد دالر در سال  0392کاهش يافته و به دنبال آن،
تجارت کاالی ساختهشدة اين کشور نیز حدود  11درصد تنزل پیدا کرد 56.در دهه حمايتگریهای
تجاری يعنی از سال  0321که نهايتاً به بحران بزرگ  0323منجر شد ،حجم تولیدات جهانی ساالنه
بهطور متوسط  0/5درصد و تجارت جهانی کمتر از يک درصد رشد داشت .اين در حالی است که در
دوره رونق تجارت آزاد از سالهای  0318الی  0379در طی  25سال ،رشد تولیدات جهانی  5درصد و
تجارت جهانی بیش از  7درصد بوده که در واقع ،افزايش شش برابری را نشان میداد57.
پژوهشگرانی که از تئوری بازی در ارتباط با آزادسازی تجارت يا مباحث مربوط به سازمان
جهانی تجارت استفاده میکنند ،اين امر را بديهی میشمارند که اقتصاددانان ،آزادسازی تجارت را
امری کامالً جاافتاده و مورد قبول میدانند و بر اين باورند که اين امر به رفاه بیشتر و کارآمدی
50. World Trade Organization, op. cit., p. 16.
51. Zero-Sum Games
ـ بر اساس اين مدل از تئوری بازی ،بُرد هر بازيگر ،منوط به باخت بازيگر مقابل است .اين مدل در روابط بینالملل برای
توضیح وضعیت تنش و جنگ بین دو بازيگر (مانند قضیه کشمیر میان پاکستان و هند ،چون در عمل اين منطقه امکان الحاق
به يکی از اين کشورها را دارد) به کار میرود .بر اساس اين مدل ،برنده هیچ گزينهای برای جبران ضرر بازنده ندارد و هیچ
منفعتی نیز از همکاری نصیب طرفین نمیشود .از نظر مرکانتلیستها نیز بُرد دولتها با حمايت از صنايع داخلی منوط به باخت
يا ازدستدادن منافع ساير دولتهای مقابل است.
52. Correa, 2001, op. cit., p. 198.
53. Goldsmith, and Posner, 2005, op. cit., pp. 136-137.
54. Smoot-Hawley
55. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 7.
 .56امیدبخش ،اسفنديار؛ از موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی تجارت ،سازمان جهانی تجارت ،ساختار،
قواعد و موافقتنامهها ،دفتر نمايندگی تاماالختیار تجاری ج.ا.ا ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،0983 ،ص .5
57. See: Financial Times, 15 Nov. 1993, p. 15.
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بهتر اقتصاد میانجامد 58.شايد امروزه يکی ديگر از داليل اشتیاق دولتهای صنعتی نسبت به
آزادسازی تجارت اين است که پايداری صلح و امنیت داخلی و بینالمللی با رونق تجارت
بینالمللی و ارتقای سطح اقتصادی دولتها نیز رابطه نزديکی دارد .در تأيید اين ادعا بايد اشاره
کرد که ساترلند ،دبیرکل وقت گات ،يکی از داليل شروع جنگ جهانی دوم را بحران بزرگ
اقتصادی  0321دانسته است 53.علیرغم تمام مطالب فوق ،باوجود منافع فراوان شرکت در
آزادسازی تجارت ،هر کشوری راهبرد پايداری در حفظ موانع نسبت به دسترسی به بازارهای خود
و حمايت از صنايع داخلی خود دارد 61.به اين جهت ،آزادسازی بینالمللی به اين سادگی
امکانپذير نبوده و نیازمند سازوکار دقیقتری است .در مبحث آينده ،اين رفتار بینالمللی با توسل
به تئوری بازی ،بهتر توضیح داده خواهد شد.
 .4تئوری بازی و قالب رفتاری آزادسازی تجارت
اگر صرفاً تخصصیشدن تولیدات و سود ناشی از آن که در آزادسازی تجارت نصیب دولتها
میشود در نظر گرفته شود ،آزادسازی با مدل بازی با حاصل جمع مثبت 60قابل توضیح خواهد
بود 62.باوجود اين ،دولتها به اين امر واقف هستند که اگر بتوانند هم از بازار آزاد طرف مقابل
استفاده کرده و هم از بازار داخلی خود محافظت کنند ،نتايج و سود بیشتری به دست خواهند
آورد .از اين وسوسة پیش روی دولتها در بازی آزادسازی تجارت با عنوان فرسايش امتیاز 69ياد
میشود 61.عالوه بر اين ،مورد ديگری که به تقلب 65از طرف دولتها دامن میزند ،البی صاحبان
صنايع يا محصوالت داخلی است که در اثر آزادسازی تجارت ،بازار پرسود داخلی خود را از دست
میدهند .اين امر نیز ممکن است دولتها را به انتخاب رفتاری دوپهلو وادارد يعنی علیرغم قبول
آزادسازی تجارت و شرکت در آن ،به دنبال دورزدن آن و شانهخالیکردن از تعهدات خود باشند.
از نظر نگارندگان ،علیرغم اينکه امروزه آزادسازی تجارت ،شکل پیچیدهای به خود گرفته
58. Parisi and Ghei, 2003, op. cit., p. 111.
59. Ibid., p. 19.
60. Ibid., p. 112.
61. Positive–Sum Game
در اين نوع مدل از بازی ،بُرد هیچ بازيگری با هزينة طرف ديگر نخواهد بود؛ مانند درسخواندن همزمان دانشجويان برای
امتحان پايان ترم که قبولی هرکدام ،تأثیری نسبت به ديگران نخواهد داشت؛ برعکس آزمون ورودی که ممکن است قبولی
يکی به عدم قبولی سايرين بینجامد.
62. Ibid., p. 111.
63. Concession Erosion
64. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 16.
65. Cheating
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است ،هنوز استخوانبندی و اساس اين سامانه ،همان روابط دوجانبه است .میتوان گفت گات يا
سازمان جهانی تجارت ،تالشی است که از طريق آن از ابزارهای دوجانبه برای حل معمای
چندجانبة آزادسازی استفاده میشود 66.مروری بر گذشتة آزادسازی تجارت ،مؤيد اين ادعاست .در
سال  ،0861پس از جنگهای ناپلئون ،ريچارد کابدن 67،کارخانهدار بريتانیايی و میشل شوالیه68،
رهبر طرفداران تجارت آزاد فرانسه ،مقدمات انعقاد موافقتنامه تجاری و سیاسی بین اين دو
کشور را فراهم میکنند که به نام اين دو نفر به معاهده کابدن ـ شوالیه معروف میشود 63.اين
معاهده ،مجموعهای از موافقتنامههای آزادسازی تجارت را به دنبال داشت که همگی دوجانبه
بودند و هیچ هدفی در جهت چندجانبهشدن آنها مشاهده نمیشد .بااينحال ،نظر به وجود
مقرراتی در جهت اعطای رفتار دولت کاملهالوداد 71،در عمل ،نوعی نظام چندجانبة تجاری ايجاد
شد .علیرغم نبود هرگونه سازوکار نظارتی (ابزارهای جلوگیری از تقلب) يا مبانی نهادی (سازمانی
مانند سازمان جهانی تجارت) اين رژيم باعث کاهش عمومی تعرفهها شد 70.علت اين موفقیت آن
بود که در آن زمان ،تعرفه اساساً تنها ابزار حمايتگرايی دولتها بود و پیچیدگی نظام تجاری
امروزی نیز وجود نداشت .به باور بسیاری ،در اين سالها شرايط بهصورتی پیش رفت که در آغاز
قرن نوزدهم ،چیزی نمانده بود که ايدة آدام اسمیت در مورد شکلگیری اقتصاد بینالملل بر
اساس مبادله آزاد کاال به واقعیت بپیوندد72.
با توجه به مطالب گذشته و با دردستداشتن دادههای فوق (دوجانبهبودن رابطه ،سودآوربودن
آزادسازی و وجود امکان تقلب) آزادسازی دوجانبة تجارت ،مانند وضعیت مسابقه تسلیحاتی 79در
روابط بینالملل ،شکل معمای زندانی را به خود میگیرد 71.دو دولت  Aو  Bکه در چنین معمايی
گرفتار شدهاند میتوانند چهار الگوی رفتاری داشته باشند0 :ـ هر دو همزمان از آزادسازی
خودداری کرده يا در اجرای آن تقلب کنند2 .ـ درحالیکه دولت  Aاقدام به آزادسازی میکند،
دولت  Bتقلب کرده يا از آزادسازی اجتناب کند9 .ـ درحالیکه دولت  Bاقدام به آزادسازی
66. Goldsmith and Posner, 2005, op. cit., p. 135.
67. Richard Cobden
68. Michel Chevalier
69. Irwin, DA, Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade, Princeton University Press, 1996,
p. 230.
70. Most Favored Nation Treatment-MFN
71. Ibid., pp. 323-328.

 .17موسوی زنوز ،موسی؛ تحول حقوق تجارت بینالملل در سازمان جهانی تجارت ،میزان ،0932 ،ص .96
 .19يکی از موضوعاتی که در روابط بینالملل بر اساس تئوری بازی مطالعه میشود ،مسابقه تسلیحاتی بین بازيگران
بینالمللی است.
74. Correa, 2001, op. cit., p. 198.
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میکند ،دولت  Aتقلب کرده يا از آزادسازی تجارت اجتناب نمايد1 .ـ هر دو دولت ،همزمان و
بهصورت متقابل ،اقدام به آزادسازی کرده و تقلبی انجام ندهند .اگر رفتار آزادسازی X ،و رفتار
تقلب يا اجتناب از آزادسازی  Yدر نظر گرفته شود ،سود طرفین در صورت اتخاذ هرکدام از اين
راهبردها بهصورت جدول ذيل خواهد بود:
دولت B
Y

X

1،0

2،2

X

0،0

0،1

Y

دولتA

به اين ترتیب ،برای هريک از اين چهار حالت ،توازن متقابلی برقرار خواهد شد .در حالت اول،
هر دو دولت ،اقدام به آزادسازی تجارت میکنند و به اين ترتیب ،هرکدام سود  2را به دست
میآورند .در حالت دوم ،دولت  Aدر مقابل آزادسازی دولت  Bتقلب کرده يا از آزادسازی اجتناب
میکند .در نتیجه A ،سود  1را به دست میآورد ولی  Bمتضرر شده و تنها سود  0به دست
میآورد .برعکس اين نتايج در حالت سوم اتفاق میافتد .در حالت چهارم ،هر دو طرف ،دست به
حمايتگرايی میزنند يا در اثر تقلب ،آزادسازی تجارت از بین میرود و به اين جهت ،هرکدام از
طرفین فقط سود  0به دست میآورند .هر آنچه از آن با عنوان حقوق آزادسازی تجارت در
سازمان جهانی تجارت ياد میشود ،چیزی جز تالش برای حفظ حالت اول و جلوگیری از
شکلگیری دو حالت بعدی يا سقوط به حالت آخر نیست.
با گذشت زمان انتظار میرفت که دولتهای منفعتطلب ،با ترجیحات عقاليی 75به سمت
آزادسازی چندجانبه تجارت حرکت کنند .از نظر صاحبنظران تئوری بازی در حقوق بینالملل،
روابط چندجانبة آزادسازی تجارت با مدل انطباق منافع 76قابل توضیح است 77.شايد به اين دلیل،
برخی تولد گات 78را اتفاق میدانند 73.اگرچه با تشکیل سازمان جهانی تجارت ،به گات  0317و
مقاولهنامه موقت اجرا ،که تا سالها تبديل به مهمترين سند حقوقی در روابط تجاری بینالمللی
75. Andrew T. Guzman, op. cit., pp. 3-14.
76. Coincidence of Interest
انطباق منافع ،تکرار و نهايتاً حل معماهای زندانی است .در چنین مدلی همیشه امکان تخطی (يا تقلب) از همکاری وجود دارد.
77. Goldsmith and Posner, 2005, op. cit., p. 139.
)78. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
 .19اندرياس اف.لونفلد؛ حقوق بینالملل اقتصادی ،ترجمه :محمد حبیبی مجنده ،چاپ دوم ،جنگل ،0932 ،ص .25
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شده بود ،پايان داده شد ،علیرغم پیچیدگیهای ظاهری ،چیز زيادی به توافقات دوجانبه
آزادسازی اضافه نشده و امروزه پايه و اساس سامانه آزادسازی چندجانبة تجارت ،همان توافقات
دوجانبه است81.
از نظر نگارندگان ،مهمترين دلیلی که باعث شده اسناد سازمان جهانی تجارت ،هرچه بیشتر
مطوّل و گسترده شود ،وجود امکان تقلب بازيگران آزادسازی تجارت از طريق توسل به تفسیر يا
ساير شیوههای تخطی از تعهدات است .بايد توجه داشت که در حقوق بینالملل« ،اغلب دولتها
تعهدات خود را محترم میدارند و وقتی که به تعهدات خود عمل نمیکنند بهجای پذيرش اين
مطلب که آن تعهد را زير پا گذاشتهاند ،دست به توجیه رفتار خود از طريق بازتفسیر تعهد
نقضشده میزنند» 80.به هرحال با توجه به اينکه مؤلفه اخیر (تقلب) در فرضیه حاضر ،نقش
اساسی دارد الزم است به آن بیشتر پرداخته شود.
 .5تقلب در بازی آزادسازی تجارت
از نظر کاربردهای عملی ،تئوری بازی ،چارچوب ذهنی است که میتوان با توسل به آن ،تصمیم
يا گزينههای بازيگران مقابل را پیشبینی کرد 82.با توجه به نابرابربودن سودهای حاصله در رابطة
چندجانبة آزادسازی تجارت ،تخطی رندانه از توافقات يا تقلب در مسیر اعطای امتیاز متقابل،
کامالً قابل پیشبینی است 89.اين تقلبات میتواند با توسل به ابزارهای مختلف (مانند
محدوديتهای مقداری ،يارانه ،دامپینگ يا ساير اشکال مشابه) يا به بهانههای مختلفی مانند
مالحظات بهداشتی يا امنیتی صورت گیرد .به فرض که يک قانون تازهتصويب شدة داخلی برای
فرآيند تولید گوشت ،مقررات جديدی تصويب کرده است .اگر تولیدکنندگان داخلی از قبل و عادت ًا
الزامات قانون تازهتصويب را رعايت میکردهاند میتوان گفت اين قانون تازه ،عمالً حمايتی بیشتر
از آنکه قبالً توافق شده به محصوالت داخلی اعطا کرده است 81.در اين ارتباط گفته میشود که
ادعای کشورهای اتحاديه اروپا در خصوص محصوالت کشاورزی تراريختة امريکا بدون اينکه
 .80پاسکال لمی ،دبیرکل وقت گات ،اولین قرارداد تجاری را که اثری از آن در تاريخ مانده است ،مربوط به  01قرن قبل از
میالد میداند و معتقد است از آن تاريخ تا کنون ،چیزی بهصورت اساسی عوض نشده است و در آغاز قرن  20همة آزادسازی
تجارت ،چیزی جز توافقات دوجانبه با تغییرات جزئی نیست .ن.ک:
Pascal Lamy, “The Place of the WTO and Its Law in the International Legal Order”, EJIL, vol. 17, No. 5,
2007, p. 969.
81. Goldsmith, Posner, 2005, op. cit., p. 31.
82. Carmichael, 2005, op. cit., p. 3.
83. Goldsmith, Posner, 2005, op. cit., p. 144.
84. Ibid., p. 148.
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پشتوانه علمی الزم داشته باشد ،فقط محصوالت کشاورزان امريکايی را هدف قرار داده
دولتهايی که برای کسب منفعت اقتصادی بیشتر ،وارد بازی آزادسازی چندجانبه تجارت
میشوند بهعنوان بازيگر عاقل ،همیشه از هر ابزاری برای تقلب استفاده میکنند .ازجمله راههای
تقلب دولتها ،تالش در جهت تصويب قوانین تبعیضآمیز است .چنین قوانینی در ظاهر دارای
اهداف مثالً بهداشتی يا امنیتی هستند ولی در عمل ،محصوالت ساير کشورها را از بازار داخلی
دور نگه میدارند 86.به اين جهت ،دولتها تالش میکنند از طريق توافقنامههای تکمیلی ،راه و
منفذ هرگونه تقلبی را ببندند .بايد توجه داشت که درصورتیکه در اسناد اين سازمان ،امکان تقلبی
وجود داشته باشد ،دولتها برای فرسايش امتیازات اعطايی و باالبردن میزان کلی سود خود در
استفاده از آن ،ترديدی به خود راه نخواهند داد.
برای اثبات اين موضوع به يک نمونه اشاره میشود که در آن ،عین ماده موجود در توافقنامه
گات باعث تقلب دولتها و بهخطرافتادن کلّ جريان آزادسازی تجارت شده است .در اين ارتباط
الزم است اشاره شود که بر اساس اصل دولتهای کاملهالوداد ،هر امتیازی که برای دولتهای
ديگر در نظر گرفته میشود بايد به تمام اعضای سازمان جهانی تجارت تسرّی يابد .باوجود اين،
ماده  21گات ،يک استثنای بزرگ در مقابل اين اصل است و بر اساس آن ،دولتها اختیار ايجاد
اتحاديههای گمرکی يا مناطق تجاری آزاد 87را خواهند داشت .در مناطق آزاد تجاری ممکن است
اعضا بین خود ،تعرفهها را به صفر کاهش دهند ولی همزمان سامانه تعرفهای متفاوتی در مقابل
ساير کشورهای عضو سازمان داشته باشند88.
باز دولتها بنا به يکی از انگیزههای منفعتطلبانه ممکن است به طرف مناطق آزاد تجاری
کشانده شوند .ممکن است دولتها انگیزههای راهبردی سیاسی يا ساير اهداف غیراقتصادی
داشته باشند .مثال اين مورد ،منطقه آزاد تجاری بین اردن و امريکا83،و استرالیا و امريکا 31است.
ممکن است اين مناطق به تغییر در وضعیت قبلی دولتها بینجامد و متعاقب آن ،دولت متضرر از
اين تغییر ،به دنبال احیاء وضعیت قبل باشد .از اين مورد با عنوان «منطقهگرايی دومینويی» 30يا
85. Ibid.
86. Ibid.
87. Customs Unions (CUS) or Free Trade Areas
88. Meredith Kolsky Lewis, “The Prisoners Dilemma Posed by Free Trade Agreement: Can Open
Access Provisions Provide an Escape”, Chicago Journal of International Law, vol. 11, No. 2, 2011, p.
634.

 .89اين توافق ،پاداشی بود که امريکا بهخاطر صلح اردن با اسرائیل به اين کشور اعطا کرد .ن.ک:
Colin B. Picker, “Regional Trade Agreements v. the WTO: A Proposal for Reform of Article XXIV to
Counter to this Institutional Threat”, 26 U Penn J. Intl. Econ. L. 267 (2005).

 .90اين توافق نیز پاداشی بود که امريکا بهخاطر مشارکت اين کشور در اعزام سرباز به جنگ عراق اعطا کرد.
91. Domino Regionalism
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«اثر من هم همین طور» 32ياد میشود .در اين ارتباط بهعنوان مثال ،قابل اشاره است که نیوزيلند
و استرالیا در سالهای قبل ،پابهپای هم در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی در بازار تايلند
با هم رقابت میکردند تا اينکه استرالیا با تايلند ،قرارداد اتحاد گمرکی میبندد و محصوالت
کشاورزی اين کشور با تعرفه پايینتر وارد تايلند میشود .نظر به اينکه در چنین وضعیتی
محصوالت کشاورزی نیوزيلند ،قدرت رقابت خود را در بازارهای تايلند در مقابل محصوالت
استرالیا از دست داده بود ،نهايتاً اين کشور نیز مجبور به ورود به اتحاديه گمرکی با تايلند شد .اما
مهمترين مسئله اين است که دولتهايی که از ماده  21گات استفاده کرده و به هدف
منطقهگرايی نائل میشوند به سودی میرسند که با سود حاصل از آزادیسازی در چارچوب
سازمان جهانی تجارت جمع میشود39.
مقررات ماده  21گات نهتنها باعث نقض اصل رفتار ملت کاملهالوداد میشود ،بلکه
نشاندهنده ترجیحات راهبردی دولتها در بازی چندجانبه آزادسازی تجارت نیز هست31.
دولتهايی که وارد اتحاديههای گمرکی میشوند میتوانند امتیازات الزم را از شرکای تجاری
خود به دست آورند بدون اينکه منتظر دورههای مذاکراتی سازمان جهانی تجارت شوند يا اينکه
الزم باشد امتیازات مربوط به اتحاديه را به تمام اعضای سازمان جهانی تجارت تسرّی دهند35.
امروزه نظر بر اين است که ماده  21گات باعث بهخطرافتادن کلّ سامانه بازی آزادسازی تجارت
در سازمان جهانی تجارت شده است36.
بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت ،اتحاديههای گمرکی بايد قاعدهمند شوند .به اين
منظور ،نهادی نیز پیشبینی شده است تا بر اين اتحاديهها نظارت کند .ولی واقعیت اين است که
اين نهاد ،هیچ تأثیر مثبتی علیه نتايج منفی اين اتحاديهها نداشته و نتوانسته از تشکیل چنین
اتحاديههايی جلوگیری کند 37.در جمعبندی تمام مطالبی که در اين بخش اشاره شد میتوان ادعا
کرد که «تمام اسناد سازمان جهانی تجارت ،يک هدف بیشتر ندارند و آن حفظ تعهدات
صورتگرفته در خصوص دسترسی به بازار يکديگر است» 38.الزم است قبل از بررسی چند مورد
92. Me Too Effect
93. Ibid., p. 643
94. See: Mansfield, Edward and Eric Reinhardt, “Multilateral Determinants of Regionalism: the Effect of
GATT/WTO on Formation of Preferential Trading Arrangements”, International Organization, vol. 57,
Issue 4, 2003.
95. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 150.

 .96برای اطالعات بیشتر ،ن.ک:
Meredith Kolsky Lewis, “The Prisoners Dilemma Posed by Free Trade Agreement: Can Open Access
Provisions Provide an Escape”, Chicago Journal of International Law, vol. 11, No. 2, 2011.
97. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 150.
98. Boris Rigord, “The Purpose of The WTO Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures”, EJIL, vol. 24, No. 2, 2013, p. 503.
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از اين اسناد از منظر فرضیه خود ،اصولی چند از سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی
بازبینی شود.
 .6اصول سازمان جهانی تجارت و بازی آزادسازی
قابلیت
برای سازمان جهانی تجارت ،اصول مختلفی ذکر کردهاند ،مانند
عدم تبعیض 010و موارد ديگری که بسته به نظر مفسرين حقوق سازمان جهانی تجارت ،به آنها
افزوده يا کاسته شده است 012.جالب است که اين اصول در هیچ جايی از مواد قانونی اين سازمان
صراحتاً با عنوان اصل مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه از مجموع مواد و روح اسناد سازمان
میتوان اين اصول را استخراج کرد .يکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت ،اصل عدم
تبعیض است .اين اصل ،خود از دو اصل دولت کاملهالوداد 019و اصل رفتار ملی 011به وجود آمده
که میتوان گفت هرکدام از آنها ستون سازمان جهانی تجارت است .با هدف رعايت اختصار،
صرفاً اين دو اصل از منظر تئوری بازی بررسی میشود .سؤالی که در اين خصوص مطرح
میشود اين است که چرا اصول دولت کاملهالوداد و رفتار ملی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی
تجارت گنجانده شده است؟
واقعیت اين است که دولتها برای نیل به عملکرد بهتر از طريق توسل به مزيت نسبی و
افزايش تولید در سازمان جهانی تجارت 015،عالوه بر تمايالت مرکانتیلیستی خود ،بايد با البی و
شفافیت33،

پیشبینی011،

99. Transparency
100. Predictability
101. Non-Discrimination
102. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., & van den Bossche, 2007, op. cit., & World Trade
Organization, The WTO Multilateral Trade Agreements, WTO E-Learning, 2010 & Nicolas F. Diebold,
Non-Discrimination in International Trade in Services, Likeness in WTO/GATS, Cambridge University
Press, First Published, 2010.

 .709اصل دولتهای کاملهالوداد در ماده  0گات اشاره شده است ... :هر امتیاز ،منافع ،ترجیحات يا مصونیت که از طرف
يکی از اعضای متعاهد به محصوالت از مبدأ يا به مقصد کشورهای ديگر اعطا شود بايد فوراً و بدون قید و شرط به کاالهای
مشابه از مبدأً يا به مقصد کشورهای متعاهد ديگر نیز اعطا شود .توجه به اين نکته ضروری است که رفتار اولی که میتواند
پايه رفتار دولت کاملهالوداد را فراهم کند ،رفتار با هر کشوری اعم از متعاهد و غیرمتعاهد است.
 .704اصل رفتار ملی در پارگراف  2ماده  9گات درج شده است ... :محصوالت هرکدام از اعضای متعاهد ،بعد از ورود به
قلمرو اعضای متعاهد ديگر نبايد بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم ،موضوع هر نوع مالیات يا ساير هزينههای داخلی فراتر از
آنچه نسبت به محصوالت مشابه داخلی اعمال میشود قرار گیرند.
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اعتراضات مخالفین داخلی آزادسازی تجارت نیز کنار بیايند 016.به اين ترتیب ،نتیجه آزادسازی
بايد بهصورتی باشد که دولتها بتوانند از آن حمايت کنند .معامله به مثل القايی 017،حالتی است
که اصل رفتار ملی و اصل دولت کاملهالوداد باعث بهوجودآمدن آن در سامانه سازمان جهانی
تجارت میشوند« .تمام کاری که رژيم معامله به مثل القايی انجام میدهد اين است که از
بهوجودآمدن نتايج غیرمعقول 018جلوگیری میکند» 013.به بازيگری که در بازی با نتايج
غیرمعقول (سود منفی) مشارکت میکند ،بازيگر سادهلوح 001گفته میشود .در مدل آزادسازی
تجارت که به حالت مقابله به مثل القايی رسیده ،رسالت اصول دولت کاملهالوداد و رفتار ملی،
جلوگیری از تبديل يکی از بازيگران به بازيگر سادهلوح است تا از اين طريق ،دولتها نسبت به
آزادسازی تجارت و ادامه آن تشويق شوند000.
از نظر پروفسور گلد اسمیت و پاسنر ،بهترين توضیح قابل قبول برای اصل دولت کاملهالوداد
اين است که اين اصل به اعضای معاهده آزادسازی اين امکان را میدهد که از منافع خود در
مقابل يک معاهده جديد میان يکی از طرفین و شخص ثالث حمايت کنند« .اصل دولتهای
کاملهالوداد از منافع طرفین متعاهد حمايت میکند و اين همة آن چیزی است که وجود دارد»002.
عالوه براين ،با اعمال اصل دولتهای کاملهالوداد و عدم تبعیض ،واردکنندگان و مصرفکنندگان
تشويق میشوند از تأمینکنندگان با حداقل قیمت خريداری کنند009.
برای درک منطق اعمال اصل دولتهای کاملهالوداد ،سه دولت (الف)( ،ب) و (ج) در نظر
گرفته میشود .اين سه دولت ،دو به دو با هم قرارداد تجاری دارند و تعرفه فیمابین را به پنج
 .706يکی از عوامل مؤثر در پیشبینی رفتار دولتها در آزادسازی تجارت ،منافع گروههای داخلی است که ممکن است با
البیهای خود ،از آزادسازی تجارت حمايت ،يا با آن مخالفت کنند .جهت جلوگیری از پیچیدهشدن مطالب ،اين عامل در
فرضیه اين بحث نیامد .برای توضیحات بیشتر ،ن.ک:
Goldsmith and Posner, 2005, op. cit., pp. 135. 162 & Parisi and Ghei, 2003, op. cit., pp. 111-115.
107. Induced Reciprocity
ـ معامله به مثل القايی ،حالتی است که در آن راهبرد هر بازيگر ،گويی با يک قاعده طاليی به هم گره خورده است .وقتی
معاملهبهمثل به حالت خودکار میرسد ،نوعی تناسب اجباری در راهبرد طرفین پديدار میشود؛ درصورتیکه در بازی آزادسازی
تجارت که حالت معمای زندانی به خود پیدا کرده ،برای آنکه انتخاب راهبرد طرفین به حالت معامله به مثل القايی برسد ،بايد
انتظار داشت که اين معما حل شود يعنی طرفین بهصورت پايدار با هم همکاری کنند.
108. Sucker’s Payoff
109. Parisi, 2003, op. cit., p. 113.
110. Sucker Player
ـ بازيگر سادهلوح در زمان تقلب يا عدم همکاری ساير بازيگران ،همکاری میکند .مثالً اين بازيگر از مشارکت در همکاری
سود  -2را به دست میآورد درحالیکه ديگران سود  +8به دست میآورند.
111. Ibid.
112. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 142.
113. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 16.
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درصد کاهش دادهاند .بهفرض که بعد از مدتی کشور (الف) و (ب) تعرفه فیمابین را به صفر
کاهش دهند؛ با اتخاذ اين راهبرد دوجانبه و در غیاب تعهد رفتار دولت کاملهالوداد ،عمالً کشور
(ج) از گردونه رقابت خارج میشود چون با صفرشدن تعرفه فیمابین (الف) و (ب) ،واردکنندگان
اين دو کشور ،سراغ بازار کشور (ج) نخواهند رفت .به اين ترتیب ،اصل رفتار دولت کاملهالوداد در
سازمان جهانی تجارت ،مانند اهرم ،رابطه دوجانبه آزادسازی را تبديل به رابطه چندجانبه مینمايد
و هر گونه امتیازی که در روابط دوجانبه اخذ يا اعطا شود بايد بالفاصله به تمام اعضای
شرکتکننده در بازی آزادسازی اعطا شود .همچنین اين اصل با باالبردن هزينه رويگردانی از
همکاری ،به حفظ همکاری در جهت آزادسازی تجارت کمک میکند چون دولتها در صورت
باالبردن میزان تعرفه خود بايد آن را در مقابل تمام بازيگران مقابل رعايت کنند .از طرف ديگر،
اين اصل ،هزينه مذاکرات را نیز بسیار کاهش میدهد .وقتی دولتی در خصوص رفتاری با دولت
ديگر به توافق رسید ،اين توافق به ساير دولتها تسرّی داده میشود و الزم نیست اين رفتار با
ساير دولتها بهصورت تک به تک مذاکره شود001.
اما اصل رفتار ملی جهت کسب اطمینان از عدم فرسايش تعهدات آزادسازی از طريق مالیات
يا ساير اقدامات داخلی پذيرفته شده و اعمال میشود .اين اصل زمانی اعمال میشود که کاالی
خارجی ،بلیط ورود به داخل کشورهای عضو را گرفته است .هدف نهايی اصل رفتار ملی آن است
که هرگونه حمايت از صنايع داخلی صرفاً از طريق تعرفه صورت گیرد .مطلبی که لزوم تمرکز
هرگونه حمايت از طريق تعرفه را دوچندان میکند اين است که معموالً شناسايی موانع غیر از
تعرفه ،سخت است 005.در جمعبندی میتوان گفت هدف اصل رفتار ملی نیز آن است که هیچ
دولتی با شرکت در سامانه آزادسازی ،بهناگاه و به علت تقلب ساير بازيگران ،خود را بازنده نیابد.
دلیل اين امر آن است که بر اساس اين اصل ،کاالی خارجی بعد اخذ تعرفه و ورود به بازار داخلی
با کاالی تولیدشده در داخل در موقعیت برابر قرار میگیرد006.
 .1بازی آزادسازی تجارت و دسترسی به بازارها
چنانچه ذکر شد ،آزادسازی تجارت در سازمان جهانی تجارت ،بازی راهبردی 007محسوب میشود
که در آن انتخاب يا کنشهای رفتاری هرکدام از بازيگران بر اساس انتخاب يا کنشهای رفتاری
114. Ibid., p. 17.
115. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 147.
 .776موسوی زنوز؛ همان ،ص .18
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بازيگر مقابل است 008.بر اين اساس ،ماده  28گات ،مذاکرات تعرفهای را بر پايه عمل متقابل
دولتها استوار کرده است .اين امر به آن معناست که هر عضوی که در طول مذاکرات از اعضای
ديگر ،امتیازی درخواست میکند بايد حاضر باشد در مقابل آن امتیازی بدهد 003.در بازی
آزادسازی ،امتیاز شامل فراهمکردن امکان دسترسی به بازار يکديگر است .بايد توجه داشت که
بدون فراهمشدن امکان دسترسی به بازارهای داخلی ،امکان بهوجودآمدن تجارت بینالملل نیز
وجود نخواهد داشت .به اين جهت ،قواعد دسترسی به بازار در هسته اصلی حقوق سازمان جهانی
تجارت قرار دارد .اما نکته مهم در بازی آزادسازی تجارت اين است که برای اينکه بازی دارای
منطق و چارچوب قابل اتکا باشد ،دولتها به ابزاری برای اندازهگیری امتیاز اعطاشده و امتیاز
بهدستآمده نیاز دارند021.
بايد توجه داشت که دسترسی به بازار کاال و خدمات با توسل به دو ابزار موانع تعرفهای و
موانع غیرتعرفهای قابل محدودشدن است .موانع تعرفهای اساساً شامل حقوق گمرکی ،و موانع
غیرتعرفهای 020شامل دو دسته محدوديتهای مقداری و ساير موانع غیرتعرفهای ،مانند شفافیت
پايین قوانین تجاری ،اعمال غیرمنصفانه يا يکطرفة قوانین تجاری يا تشريفات گمرکی و موانع
تکنیکی تجارت هستند .در بازی آزادسازی تجارت ،دولتها به نسبت امتیاز اعطايی خود ،از
حمايت از تولیدات داخلی خود دست برمیدارند .به اين جهت ،شفافیت در ابزارهای حمايتی
دولتهای شرکتکننده در اين بازی نهايت اهمیت را دارد .تعرفه ابزاری است که دارای شرايط
اصل شفافیت است .به اين جهت ،تعرفه تنها ابزار تجاری دولتهاست که سازمان جهانی تجارت
برای کنترل میزان دسترسی به بازار کاالها معتبر و قابل قبول دانسته است 022.اين مطلب به
حدی مهم است که گفته میشود سازمان جهانی تجارت ،قبل از اينکه به دنبال آزادسازی و
حذف تعرفه باشد ،به دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورهاست 029.بر اين اساس ،جدول
تعرفهها 021و تعهد به رعايت سقف تعهدات تعرفهای 025،ازجمله قواعد تخلفناپذير سازمان جهانی
تجارت محسوب میشود .بر اين اساس ،موانع غیرتعرفهای حتی زمانی که اهداف مشروع ،مانند
118. Carmichael, 2005, op. cit., p. 4.
119. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 393.
120. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 376.
121. Non Tariff Barriers
122. World Trade Organization, p. 98.
 .779همان ،ص .17
124. Tariff Schedules
سقف تعرفهای ،میزان تعرفهای است که دولتها نسبت به عدم افزايش تعرفه به بیش از آن در مورد کاالی خاصی تعهد
میدهند.
125. Bound Tariff
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حمايت از انسان يا محیطزيست دارند با توجه به احتمال تقلب و سوءاستفاده دولتها بايد از
قواعد ويژه سازمان جهانی تجارت پیروی کنند026.
«چارچوب کلّ سازمان جهانی تجارت که در آن تعرفه بهجای حذف کامل تحمل شده است،
تأيیدی است بر اين نظر سیاسی و اقتصادی که دولتها صرفنظر از رفتار متقابل دولتها ،از
موانع تجاری سود میبرند» 027ولی «شايد ممنوعیت موانع غیرتعرفهای برای آن است تا محدوده
چانهزنی دولتها کوچکتر و مشخص شود که در تکرار معمای زندانی چه رفتاری همکاری و چه
رفتاری تخطی يا تقلب محسوب میشود» 028.موانع تعرفهای ،راحتتر از موانع غیرتعرفهای قابل
اندازهگیری و قابل مقايسه است .اما نکته مهمتر اين است که در مقايسه با موانع غیرتعرفهای که
کمتر قابل اندازهگیری است ،موانع تعرفهای باعث میشود تا مذاکرات ،بهتر پیش برود 023.اگر
ال،
همه کشورها بر ممنوعیت موانع تعرفهای توافق کنند میتوانند بهراحتی مشخص کنند که او ً
آيا امتیازاتی که کشورهای ديگر در مقابل آنها دادهاند هموزن و همتراز است يا خیر؟ ثانیاً ،آيا
کشور مقابل به اين تعهد وفادار بوده است؟ 091يکی از موانع غیرتعرفهای که سازمان جهانی
تجارت ،مطلقاً توسل به آن را ممنوع کرده ،محدوديتهای مقداری است .ذيالً منطق چنین
ممنوعیتی در سازمان جهانی تجارت ،بیشتر بررسی میشود.
090
دولتها برای کنترل اقتصاد داخلی از ابزارهای تجاری استفاده میکنند .اما در اين بین
آنچه میتواند سريعاً دسترسی به بازار داخلی را محدود کند ،اعمال محدوديتهای مقداری092
است .اگرچه اسناد سازمان جهانی تجارت ،تعريف روشن و دقیقی از محدوديتهای مقداری ارائه
نمیکنند ،میتوان محدوديت مقداری را شامل اقداماتی دانست که در اثر آن ،واردات يا صادرات
يک کاالی خاص ،محدود به میزان خاصی میشود 099.واقعیت اين است که رويهقضايی گات و
سازمان جهانی تجارت ،همیشه به دنبال تفسیر موسع اين مفهوم بوده است 091.هدف از اين
تفسیر موسع و تالشهای مشابه ،آن است که دولتها برای اهداف حمايتگرانه ،هرچه بیشتر به
126. World Trade Organization, p. 118.
127. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 147.
128. Ibid.
129. Ibid., p. 148.
130. Ibid., p. 147.
 .797منظور از ابزارهای تجاری ،آن دسته از مقررات و سیاستهای تجاری دولت است که بر واردات و صادرات کاال تأثیر
میگذارند.
132. Quantitative Restriction
133. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 441.
 .794در پرونده ترکیه پارچه ،پنل حل اختالف ،منع محدوديت مقداری را يکی از ستونهای گات میداند .ن.ک:
- Turkey-Restriction on Import of Textile and Clothing Product, Report of The Panel, WT/DS 34/R, 31
آmay 1999, paras: 9.63.
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تعرفه متوسل
منطق ممنوعیت ،محدوديت مقداری تأمین مطالبه اعضا در خصوص حفظ رابطه رقابتی میان
محصوالت خود با محصوالت کشور ديگر و جلوگیری از تقلب است .شايد به اين دلیل ،پنل گات
نیز ممنوعیت محدوديت مقداری را برای حفظ تجارت جاری و تأمین امکان پیشبینی برای
برنامههای تجاری آينده ضروری میداند 096.اما ارزش و هدف ديگر ممنوعیت مقداری ،حفاظت
از جدول تعرفههای توافقشده است .در غیر اين صورت ،کشورها میتوانند با توسل به ممنوعیت
مقداری ،اين جداول را تحلیل برده و چارچوب بازی را بههمبزنند097.
عالوه بر اين ،دولتها با توجه به خاصیت منفعتطلبی خود ،ذاتاً تعرفه را به محدوديتهای
مقداری ترجیح میدهند ،به اين علت که ممنوعیت مقداری ،محدوديت مطلق ايجاد میکند
درحالیکه ايجاد محدوديت از طرف تعرفه مطلق نیست .دولتهايی که به دنبال اهداف
حمايتگرانه هستند حتی درصورتیکه به معاهدات آزادسازی نپیوسته باشند به نفعشان است که
برای حمايت از محصوالت داخلی صرفاً از تعرفه استفاده کنند .در حقیقت ،شرکتهای
صادرکننده به کشورهای حمايتگر ترجیح میدهند که شکل حمايت اين دولتها محدوديت
مقداری پیدا کند چون در اين صورت میتوانند با تنظیم میزان صادرات خود ،از هزينههای اضافی
جلوگیری کنند ،درحالیکه برعکس آن ،تعرفه ،هزينههايی اضافی به اين شرکتها تحمیل
میکند که در نهايت ،خود اين هزينهها تبديل به درآمد برای دولتها میشود098.
 .8یارانهها و بازی آزادسازی تجارت
يارانههای دولتی که بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم به بنگاههای داخلی پرداخت میشود ،در
بازی آزادسازی سازمان جهانی تجارت ،مسائل و مشکالت عديدهای را به وجود میآورد .با توجه
به اينکه در خصوص يارانهها منافع متقابل دولتها با هم تالقی پیدا میکنند ،قابل انتظار است
ی
که ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت به دنبال تنظیم آنها باشد تا از اصل هماهنگ ِ
بهوجودآمده در اين سازمان محافظت شود 093.بايد توجه داشت که برای اعالم بینیازی و
135. Goldsmith and Posner 2005, op. cit., p. 147.
 136. United States-Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, Report of the Panel, L/617534s/136, Adopted on 17 June 1987, para. 5.2.2.
137. World Trade Organization, op. cit., p. 118.
138. Goldsmith, Posner, 2005, op. cit., p. 147.

 .799گزارش  2116سازمان جهانی تجارت نشان میدهد که در سال  2119مبلغی معادل  911میلیارد دالر يارانه از طرف
دولتهای متعاهد پرداخت شده که  89درصد آن از طرف کشورهای توسعهيافته بوده است .ن.ک:
World Trade Organization, Exploring the Links between Subsidies, Trade and WTO, World Trade Report
2006, XXX, 112.
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استغنای دولتها از ابزاری به نام يارانه ،هیچ راهی وجود ندارد 011.دولتها برای نیل به اهداف
مشروع اجتماعی و اقتصادی نیاز به يارانه دارند 010ولی ممکن است از طريق يارانه به دنبال تقلب
در بازی آزادسازی نیز باشند .به اين جهت ممکن است يارانه آثار زيانباری نسبت به منافع
طرفهای تجاری مقابل داشته باشد012.
تقلب از طريق يارانه به اين صورت خواهد بود که دولتها برای تغییر نتايج رقابت در
بازارهای بینالمللی ،از اعطای يارانه به تولیدکنندگان داخلی خود استفاده کنند 019.اين مطلب از
آنجا پیچیدهتر میشود که دولتها میتوانند از يارانه بهصورت رسمی (دوژره) يا عملی (دفاکتو) و
در قالب اشکال متفاوت ،اعم از يارانه صادراتی ،يارانه جايگزين واردات و يارانه استفاده از
محصوالت داخلی بهجای محصوالت وارداتی استفاده کنند 011.اما مسئله مهم اين است که امکان
امکان تقلب از طرف دولتها با توسل به ادعای يارانهداربودن محصوالت داخلی نیز وجود خواهد
داشت .اين دولتها که منفعت کمتری از آزادسازی کسب کردهاند ،دولت يا دولتهای مقابل را
متهم به تقلب از طريق اعطای يارانه خواهند کرد تا از طريق وضع عوارض جبرانی ،امتیازات
اعطايی خود را تحلیل برند.
در طول سالهای  0371تا  0381کمبود قواعد روشن در خصوص يارانهها و اقدامات جبرانی
مرتبط با آن ،باعث ايجاد اختالفات زيادی بین اعضای متعاهد گات شد 015.مشکالت و خألهای
گات  0317در خصوص يارانهها باعث میشد کشورها دست به سوءاستفاده و تقلب در بازی
آزادسازی بزنند؛ به اين صورت که با کوچکترين ترديدی به بهانه مقابله با يارانه ،تعرفههای خود
را در خصوص محصول مورد نظر ،باال میبردند .خصوصاً دولت امريکا بیتوجه به شرط خسارت
جدی مندرج در گات  0317با تبعیت از قانون داخلی خود ،منفرداً حقوق جبرانی وضع میکرد016.
به اين جهت ،اعضای متعاهد گات ،اين موضوع را در طول مذاکرات دور توکیو ( )0379-3در
دستور کار قرار دادند که نتیجه آن توافقنامه ،تفسیر و اعمال ماده  06 ،6و  28گات 017بود که در
 .740روحانی ،حامد؛ نظام يارانهها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت ،سازمان جهانی تجارت ،ساختار ،قواعد و
موافقتنامهها ،دفتر نمايندگی تاماالختیار تجاری ج.ا.ا ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،0983 ،ص .981
 .747اشکال مختلف نیاز دولت به اعطای يارانه :کمک به فقرا ،کمک به افراد و مناطق محروم ،امنیت ملی و موارد مشابه آنها.
142. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 551.
 .749موسوی زنوز؛ همان ،ص .220
144. Canada- Certain Measures Affecting the Automotive in Industry, Appellate Body Report, WT/DS
139/AB/R, WT/DS/142/AB/R, 31 May 2000, Para. 142.
145. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 553.

 .746روحانی؛ همان ،ص .980
147. Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General
Agreement.
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حالت کلی از آن با عنوان کد يارانههای دور توکیو 018ياد میشود .باوجود اين در سال ،0386
ابهامات زياد و بروز اختالفات مکرر ،وزرای طرفهای متعاهد را در بیانیه نهايی اجالس پونتا دل
استه 013بر آن داشت تا از مذاکرهکنندگان دور اروگوئه بخواهند تا مقررات مواد  6و  06گات
 0317و همچنین کد يارانه دور توکیو را اصالح کنند .حاصل کار اين مذاکرهکنندگان،
«موافقتنامه يارانه و اقدامات جبرانی» 051است که امروزه به همراه مواد  6و  06گات 0331
چارچوب حقوقی حاکم بر يارانه در سازمان جهانی تجارت را تشکیل میدهند.
برای توضیح منطق پیدايش موافقتنامه و قواعد مربوط به يارانه در سازمان جهانی تجارت،
آرا و نظرات هیئتهای اين سازمان ،بهتر گويای حقیقت خواهند بود :از نظر هیئت ،پرونده برزيل
ـ هواپیما ،هدف و منظور توافقنامه يارانه ،اعمال نظم چندجانبه بر يارانههاست که اعطای آنها
باعث برهمخوردن تجارت بینالملل میشود 050.همچنین رکن حل اختالف اين سازمان در
پرونده ديگری در جمعبندی علت بهوجودآمدن توافقنامه يارانه و اقدامات جبرانی اعالم میدارد
که وجود چنین توافقی بر اين پیشفرض استوار است که برخی رفتارهای مداخلهگرانه دولتها
باعث بههمخوردن يا از تعادلخارجشدن تجارت بینالملل میشود052.
برای رويارويی با اين واقعیت که دولتها به يارانهها نیاز دارند و همچنین حذف امکان تقلب
از طريق توسل به آنها ،موافقتنامه يارانه و اقدامات جبرانی به دنبال افزايش و بهبود مقررات
گات در ارتباط با استفاده از يارانه و اقدامات جبرانی است 059.به اين جهت گفته میشود در اين
توافقنامه ،همزمان دو توافقنامه وجود دارد .اين توافقنامه ابتدا به دنبال مشخصکردن اين مسئله
است که چه نوع يارانهای از طرف دولتها قابل اعطاشدن است .بر اين اساس ،يارانهها به دو
دستة يارانههای غیرمجاز و يارانههای مجاز تقسیم میشوند و شرط اقدامات جبرانساز اين است
که تحقیقات و بررسیهای داخلی ،نشان از تضرر يا تهديد به ضرر صنايع تولیدکننده محصوالت
مشابه داخلی داشته باشد .بنابراين عوارض جبرانی تنها در صورتی قابل وضع است که ثابت شود
محصوالت وارداتی يارانهدار وجود داشته و به محصوالت داخلی خسارتی وارد شده که نتیجه
پرداخت يارانه از طرف دولتها بوده است051.
148. Tokyo Round Subsidies Code
149. Punta del Este
150. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
151. Brazil- Export Financing Programme for Aircraft, Report of Panel, WT/DS 46/R /14 April 1999,
para. 7.26.
152. Canada- Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, Report of Panel, WT/DS 70/R, 14
April 1999, paras. 9-119.
153. United States- Countervailing Duties on Certain Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products
from Germany, Report of Panel, WT/DS 213/AB/A, 28 November 2002, para. 73.
154. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 554.
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الزامات مربوط به حفظ معادالت بدهبستانهای امتیازی ،الزم میدارد که اقدامات جبرانساز
فقط شکل افزايش تعرفه به بیشتر از سقف تعرفهای (که قبالً توافق شده) داشته باشند .با تمام
اين مطالب ،با توجه به اينکه تحقیقات مرتبط با وجود کاالی خارجی يارانهدار و آثار زيانبار آن
توسط دولت مدعی صورت میگیرد ،در مقابل به دولتی که نسبت به اقدامات جبرانی اعتراض
دارد ،اين حق داده می شود که در نزد رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت شکايت کند055.
برای حذف امکان اعطای مزيت رقابت مصنوعی از طريق يارانه به کاالهای داخلی و همچنین
ممانعت از تقلب مدعیان وجود کاالهای يارانهای ،اولین شرط اقدامات جبرانی اين است که کمک
مالی ،از طرف دولت يا رکن عمومی باشد .هیئت پرونده کره ـ شناورهای تجاری در خصوص نهاد
عمومی بیان داشت که يک نهاد در صورتی عمومی است که تحت کنترل دولت يا ديگر نهادهای
عمومی بوده و اقدام آن قابل انتساب به دولت باشد 056.عالوه بر اين ،کمک مالی از سوی نهادهای
غیردولتی نیز میتواند تعريف يارانه به خود بگیرد و آن در صورتی است که دولت ،انجام چنین
کاری را به يک نهاد خصوصی محوّل کرده يا آن را در انجام اقدامات مذکور هدايت کرده باشد057.
اما مواردی وجود دارد که عنصر دخیل در تقلب ،نه دولت بلکه میتواند اشخاص خصوصی باشد .در
ادامه به نحوه برخورد سازمان جهانی با اين نوع تقلب پرداخته میشود.
 .9قیمتشکنی ،ترفندی از طرف بنگاههای خصوصی
يکی ديگر از رفتارهای تجاری که میتواند بستر تقلب و برهمزدن معادالت بازی آزادسازی را
فراهم کند و سازمان جهانی تجارت نیز با عنوان رفتار تجاری غیرمنصفانه به آن پرداخته،
قیمتشکنی است 058.اين عمل از طريق واردکردن کاال به بازار کشور ديگر به قیمتی پايینتر از
قیمت تمامشده و کمتر از ارزش واقعی آن کاال صورت میگیرد 053.تفاوت مهم يارانه با دامپینگ
اين است که اين شیوة تقلب ،نه از طرف دولتها بلکه از طرف بنگاههای خصوصی صورت
میگیرد و ممکن است دولتها از اقدامات قیمتشکنانة بنگاههای خود مطلع نباشند .هیئت گات
در پرونده ژاپن ـ نیمههادیها ،بهطور تلويحی قیمتشکنی را نتیجه تصمیمی خصوصی
میداند 061.شايد به اين جهت است که اسناد و رويههای سازمان جهانی تجارت ،حاکی از
155. World Trade Organization, p. 224.
156. Korea - Measures Affecting Trade in Commercial Vessels, Report of the Panel, WT/DS273/R, 7
March 2005, paras. 7-50.

 .751موسوی زنوز؛ همان ،ص .200
 .758دژمخوی؛ همان ،ص .931
159. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 513.
160. Japan- Trade in Semi Conductors, Report of Panel, L/6309-35S/116, Adopted 4 May 1988, para. 120.
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است060.

محکومیت (نه ممنوعیت) اقدامات ضد قیمتشکنی
دامپینگ 062يکی از پیچیدهترين و درعینحال ،متداولترين روشهای تقلب در معامالت
است .در اين شیوه ،يک بنگاه به امید بهدستآوردن بازار انحصاری ،محصوالت خود را به زير
قیمت واقعی عرضه میکند .درصورتیکه اين شیوة تقلب به نتیجه مورد نظر برسد ،تشکیل بازار
انحصاری ،ضرر اولیه بنگاه تقلبکننده را جبران میکند .با توجه به خاصیت برهمزنندة دامپینگ،
حتی قوانین رقابت داخلی برخی کشورها نیز چنین رفتار تجاری را ممنوع کرده است .نمونه چنین
قوانینی را میتوان در قانون ضد تراست اياالت متحده مشاهده کرد069.
شرايط آزادسازی تجارت و لزوم حفظ انسجام در فرآيندی که از آن با عنوان بازی ياد شد،
ايجاب میکرد که قیمتشکنی بین اعضا از طريق قوانین و توافقات ،تبیین ،تنظیم و تنسیق شود.
باوجود اين ،در زمان مذاکرة گات در  0317دولتهای مذاکرهکننده در خصوص لزوم اعمال
اقدامات جبرانی در مقابل قیمتشکنی با هم اختالف داشتند .ولی با اصرار امريکا اين مورد نیز به
گات  0317اضافه شد تا چارچوبی که بر اساس آن دولتها میتوانستند به قیمتشکنی پاسخ
دهند مشخص شود .باوجود اين ،گذشت زمان ثابت کرد ،ماده  6که به اين منظور در گات
گنجانده شده بود برای پاسخگويی در مقابل مسائل قیمتشکنی کافی نیست .مبهمبودن ماده
باعث میشد که بهصورت ناهماهنگ ،تفسیر و اعمال شود ،بهصورتی که بسیاری از اعضای
متعاهد گات احساس کردند اقدامات ضددامپینگ ،خود دارد تبديل به مانعی بر سر راه تجارت
میشود 061.بههرحال ،نواقص ماده  6گات باعث بهوجودآمدن موافقتنامه اقدامات ضد
دامپینگ 065شد .در حال حاضر میتوان گفت هدف واقعی اين موافقتنامه ،چیزی جز حمايت از
همکاری شکليافته و جلوگیری از تقلب اعضا در مسیر آزادسازی تجارت نیست066.
بايد توجه داشت که مانند يارانهها ،قیمتشکنی نیز در سامانه آزادسازی تجارت میتواند هم
از طرف کسانی که دست به آن میزنند ابزار سوءاستفاده و تقلب قرار گیرد و هم از طرف دولت
 .767باوجود اين ،حتی محکومیت هم در صورتی است که محصوالت قیمتشکن باعث آسیب جدی به صنايع داخلی کشور
واردکننده شوند.
162. Dumping
 .769موسوی زنوز؛ همان ،ص .085
164. van den Bossche, 2007, op. cit., pp. 514-515.
165. Anti-dumping Agreement
 .766البته به وجودآمدن و تکمیل اين توافقنامه به اين سادگی نبوده است .مسائل مربوط به اقدامات ضد دامپینگ در
مذاکرات دور کندی ( )0367و دور توکیو ( )0373مورد مذاکره قرار گرفته و در هرکدام از اين دورها درباره کد رفتاری خاصی
توافق شد .باوجود اين ،در  0381اقدامات ضد دامپینگ بهشدت محل چالش کشورهای شمال و جنوب قرار گرفت .به اين
جهت ،اقدامات ضد دامپینگ ،يکی از مهمترين محورهای مذاکرات در دور اروگوئه بود که نهايتاً منجر به شکلگیری توافقنامه
حال حاضر اقدامات ضد دامپینگ شد.
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يا کسانی که مدعی ضرر از اين باب شدهاند .به باور بسیاری ،دولتها برای اعمال حمايتهای
هدفمند ،دامپینگی را که از طرف بنگاههای داخلی خود صورت میگیرد ،ناديده میگیرند .باوجود
اين ،سازمان جهانی تجارت ،وظیفهای بر عهده دولتها برای جلوگیری از توسل بنگاههای خود
به اقدامات قیمتشکنی قرار نمی دهد .ولی برای جلوگیری از تقلب کسانی که مدعی ضرر به
علت ورود کاالهای قیمتشکن هستند مقرر میدارد که اقدامات ضد قیمتشکنی بايد بعد از
تحقیقات الزم و اثبات وجود کاالی قیمتشکن و آسیب جدی 067آن به کاالهای مشابه داخلی
صورت گیرد .اقدامات ضد قیمتشکنی نیز مشابه اقدامات علیه يارانه ،شکل افزايش تعرفه را
خواهد داشت .نکته مهم اين است که شناسايی کاالی قیمتشکن بر پايه مقايسه ارزش واقعی068
آن محصول با قیمت صادراتی 063آن صورت میگیرد 071 .بنابراين تمام کاری که قواعد سازمان
جهانی تجارت در خصوص قیمتشکنی انجام میدهد اين است که به دولتهای متعاهد ،اجازه
انجام اقداماتی برای حفاظت از صنايع داخلی را میدهد که در شرايط عادی آن اقدامات،
غیرمشروع و تقلب محسوب میشود070.
 .70فرار از بازی آزادسازی
طراحان بازی آزادسازی در سازمان جهانی تجارت به اين امر واقف بودهاند که ممکن است
دولتها در شرايط خاص ،نیاز به انعطافپذيری قوانین در جهت محدودکردن شرط دسترسی
متقابل به بازارها را داشته باشند 072.معموالً در روابط تجاری مستمر ،ضرر تا جايی تحمل میشود
که سنگین و غیر قابل جبران نباشد .اصوالً ضررهای جزئی به امید تغییر اوضاع و بازگشت دوران
سوددهی تحمل میشوند .در مواجهه با ضررهای سنگین ،اعضای سازمان جهانی تجارت ،دو
گزينه میتوانند پیش روی داشته باشند :الف) انصراف از همکاری و ترک رابطه آزادسازی از
طرف عضو متضرر ،ب) بهوجودآمدن همکاری جديد به شکل اعطای فرصت تنفس به طرف
متضرر تا خود را برای بازگشت به همکاری اول بازبیابد .گزينه دوم بر اساس پیشفرض
منفعتطلبی دولتها اين برتری را دارد که از اين طريق ،همکاری اولیه (آزادسازی تجارت) از
بین نرفته و دوباره احیا خواهد شد .همان طور که قابل پیشبینی بود ،سازمان جهانی تجارت در
برخورد با ضررهای سنگین اعضا ،گزينه دوم را انتخاب کرد.
167. Material Injury
168. Normal Value
169. Export Price
170. World Trade Organization, op. cit., p. 209.
171. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 513.
172. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 19.
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در شرايطی که يکی از بازيگران دچار ضرر سنگین شده ،برای غلبه بر وسوسه آنها نسبت به
ترک بازی و خاتمهدادن به همکاری ،ماده  03گات شرط فرار 079را پیش کشیده است .بر اساس
اين ماده ،وقتی صنايع داخلی کشوری از موج ناگهانی واردات ،آسیب جدی میبیند يا احتمال
چنین آسیب جدی وجود دارد ،دولت اخیر حق خواهد داشت که بهصورت موقت ،تعهدات خود را
با شرايطی که امکان تقلب وجود نداشته باشد بهطور موقت تعلیق کند 071.باوجود اين ،برای
جلوگیری از تقلب از طريق توسل به شرط فرار ،الزم است طی تشريفاتی که شرح داده خواهد
شد ،لزوم توسل به اين شرط اثبات شود .به اين منظور بايد از تحقق شروط آتی اطمینان حاصل
شود :اوالً ،واردات محصول مورد نظر بهشدت افزايش يافته باشد .ثانیاً ،اين افزايش نتیجه
تحوالتی باشد که قبالً پیشبینی نشده است و ثالثاً ،اين افزايش واردات موجب لطمه جدی 075به
بنگاههای داخلی تولیدکننده محصوالت مشابه يا محصوالت مستقیماً رقیب 076شده باشد.
در بند  0ماده  9موافقتنامه اقدامات حفاظتی 077به تشريفات اثبات شروط سهگانه فوق اشاره
شد .بر اين اساس ،اعضای سازمان برای توسل به شرط فرار بايد تحقیقات خاصی انجام دهند.
تحقیقات مذکور ،خود مشمول الزاماتی از قبیل لزوم اعالن عمومی انجام تحقیقات ،لزوم
برخورداری طرفهای ذینفع از فرصت اظهارنظر در تحقیقات و همچنین لزوم صدور گزارشی
شامل يافتهها و استداللهای مقامات تحقیقکننده در هر قضیه است 078.از سوی ديگر ،بهموجب
جزء (الف) بند  0ماده  02موافقتنامه اقدامات حفاظتی ،اعضا بايد کارگروه اقدامات حفاظتی
سازمان را بالفاصله از آغاز تحقیقات مطلع کنند .در پرونده اياالت متحده ـ اقدامات حفاظتی در
مورد گلوتن گندم ،رکن استیناف اعالم کرد که تأخیری حتی چند هفتهای ناقض اين الزام
است073.
باوجود اينکه الزم نیست اقدامات جبرانی در چنین مواردی حتماً شکل خاصی داشته باشد ،به
173. Escape Clause
 .714ماده  03به اين شرح است :اگر در نتیجة تغییرات پیشبینینشده و در اثر تعهدات پذيرفتهشده بر اساس اين
موافقتنامه ،ازجمله امتیازات تعرفهای اعطاشده ،هر نوع محصولی به قلمرو هريک از اعضای متعاهد با چنان شرايط و کمیتی
وارد شود که در اثر آن به تولید کنندگان محصوالت مشابه رقیب داخلی آسیب جدی وارد شود يا تهديد چنین آسیبی به وجود
آيد ،آن کشور متعاهد حق خواهد داشت برای جلوگیری از اين ضرر در خصوص آن کاالی خاص وارداتی به میزان و تا زمانی
که الزم باشد ،تمام يا بخشی از تعهدات خود يا امتیاز اعطايی را پس گرفته يا تعلیق نمايد.
175. Serious Injury
176. Directly Competitive
177. Safeguards Agreement
 .718موسوی زنوز؛ همان ،ص .223
179. United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European
Communities, Report of the Appellate Body, WT/DS166/AB/R, 22 December 2000, paras. 108-112.
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نظر میرسد بیشتر ،از افزايش سطح تعرفههای پیشبینیشده استفاده خواهد شد 081.اما نکته
مهمتر اين است که هرگونه اقدامات جبرانی بايد بر اساس اصل دولت کاملهالوداد اعمال شود080.
اصوالً مدت زمان شرط فرار نبايد بیش از چهار سال باشد و تحت شرايطی ممکن است حداکثر
تا هشت سال باشد ولی بههیچوجه بیشتر از هشت سال نخواهد بود 082.برای توسل به اقدامات
حفاظتی ،نیازی به اثبات رفتار تجاری غیرمنصفانه 089نیست 081.هیئت استیناف پرونده اقدامات
حفاظتی در مورد لولههای خطی بر اين نکته تأکید کرد که اقدامات حفاظتی به اعضای سازمان
جهانی تجارت اجازه میدهد وارداتی را محدود کنند که در جريان تجارت منصفانه صورت
میگیرد 085.از اقدامات ضد دامپینگ و يارانه و فرار از بازی آزادسازی ،با عنوان شیرهای اطمینان
سازمان جهانی تجارت ياد میشود 086.شرط اعمال اقدامات جبرانی اين است که اين اقدامات در
پاسخ به شرايطی باشد که منطقاً در زمان توافق بر سر میزان تعرفهها قابل پیشبینی نبودهاند087.
شرط فرار ،نشان از اين واقعیت سیاسی دارد که تحمل آزادسازی تجارت درصورتیکه باعث
بهوجودآمدن سختیهای اقتصادی شديد و غافلگیرانه شود ،امکانپذير نخواهد بود 088.عدم
قطعیت ،ويژگی بارز بازی آزادسازی تجارت است و موجب تأثیر منفی بر همکاری و انحراف از
آن میشود .اين ويژگی ممکن است حتی مانع شکلگیری اولیه همکاری شود .در چنین شرايطی
الزم است توافقی وجود داشته باشد تا تحت هر نوع تماسی بین بازيگران ،اصل همکاری حفظ
شود .وجود شرط انحراف از همکاری برای دولتی که بهشدت متضرر شده ،چنین امکانی را برای
طرفین بازی آزادسازی فراهم میکند 083.اين باور وجود دارد که با اجازهدادن امکان اعمال برخی
استثناها نهتنها فرصت رسیدن به توافق در گام اول افزايش پیدا میکند بلکه میزان همکاری در
کلّ فرآيند بازی نیز ارتقا میيابد 031.عالوه بر اين ،مدلهای بازی پیشبینی میکنند که هر قدر
عدم قطعیت داخلی کشورها بیشتر باشد ،يعنی رهبران به تغییرات پیشبینینشده و فشارهای
180. World Trade Organization, p. 235.
181. Ibid., p. 236.
182. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 637.
183. Unfair Trade Actions
184. World Trade Organization, op. cit., p. 235.
185. United States- Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Quality Line Pipe
From Korea, Appellate Body Report, WT/DS 202/AB/R, 15 February 2002, paras. 80-81.
186. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., pp. 19-20.
187. Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear, Report of the Appellate Body,
WT/DS121/AB/R, 14 December 1999, paras. 91-96.
188. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 633.
189. Mathias Herzing, “A Prisoner's Dilemma Tariff Setting Game with an Escape Clause”, Institute for
International Economic Studies, Stockholm University, August 2003, p. 1.
190. Ibid., p. 2.
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سیاسی ناشی از آن حساس باشند ،وجود شرط فرار برای ورود به بازی آزادسازی الزمتر است.
نتیجه
اين مقاله به دنبال بررسی ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق
بینالملل بود .به اين منظور ،ابتدا اين تئوری بهصورت اجمالی معرفی و قابلیت اعمال آن در
سامانه حقوقی سازمان جهانی تجارت ،تبیین و اظهار شد که تئوری بازی ،چارچوبی استداللی را
فراهم میکند و نتايج نهايی استنتاجها بستگی به فرضیه اولیه خواهد داشت .فرضیه اين بود که
هدف دولتها از شرکت در سامانه آزادسازی تجارت ،کسب سود اقتصادی بیشتر است ولی
دولتها به اين امر نیز واقف هستند که در صورت تقلب در برابر آزادسازی ديگران و حفاظت از
بازارهای داخلی خود ،سود بسیار بیشتری به دست خواهند آورد که اين امر ناشی از تضرر
دولتهای مقابل است.
چارچوب حقوقی سازمان جهانی ،برای حفظ معادالت بازی آزادسازی تجارت و جلوگیری از
تقلب دولتهای شرکتکننده در اين بازی طراحی شده است .لذا برای نشاندادن اين امر ،ابتدا
قالب رفتاری بازيگران شرکتکننده در بازی آزادسازی تجارت تبیین و سپس اين قالب رفتاری و
همچنین ساير آموزههای تئوری بازی در خصوص برخی از اصول و اسناد سازمان جهانی تجارت
ارزيابی شد .اگرچه در اين مجال ،امکان بررسی تمام اسناد و موافقتنامههای سازمان جهانی
تجارت فراهم نبود ،از نظر نگارندگان ،منطقی که مشاهده شد (چارچوببندی بازی و جلوگیری از
تقلب بازيگران) قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی اين سازمان است.
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چکیده
بهموازات پیشرفت علم ،شیوههای جديد حملونقل ابداع شد .يکی از رايجترين شیوهها ،حملونقل
چندوجهی است که بهويژه در حملونقل کاال به کار میرود .سؤال مهم در مورد اين شیوه اين است که
قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی کاال کدام است؟ فقدان قانون يکنواخت بینالمللی در خصوص
حملونقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظامهای حقوقی ،چالش
اساسی در پاسخ به اين سؤال ايجاد کرده است.
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مقدمه
موضوع حملونقل کاال از جايگاه ويژهای در عرصه تجارت بینالملل برخوردار است .حملونقل
در واقع يکی از مهمترين فعالیتهای انسانی در جوامع بشری بوده است .راهها و وسائل نقلیه ،دو
رکن اساسی حملو نقل هستند .زمانی که انسان به تولید مازاد بر نیاز خود پرداخت و خواستار
مبادله اين مازاد با تولیدات ساير همنوعان خود شد ،نیاز به راههای بهتر و جادههايی با مشخصات
فنی و مناسب و همچنین وسايل حملونقل پیشرفته ايجاد شد .به تناسب اين پیشرفت در راهها
و وسايل حملونقل ،شیوههای مختلف حملونقل نیز ابداع شد که طبیعی است با ابداع هريک از
اين شیوهها ،انبوهی از سؤاالت در زمینه نحوه استفاده از اين شیوهها و مسئولیت فعاالن در اين
حوزه ،پیش روی حقوقدانان قرار گرفت .حملونقل چندوجهی کاال نیز از اين قاعده مستثنا
نیست .حملونقل چندوجهی ،ترکیبی از انواع مختلف شیوههای حملونقل يکوجهی است ولی
به لحاظ ويژگیهای خاص خود ،متمايز از ساير روشهای حملونقل است .حملونقل چندوجهی
عبارت است از حمل کاال توسط حداقل دو نوع وسیله حملونقل متفاوت ،از محلی واقع در يک
کشور توسط متصدی حملونقل چندوجهی تا محل تعیینشده برای تحويل ،واقع در يک کشور
ديگر که بر اساس قرارداد حملونقل چندوجهی صورت میگیرد .بر اساس اين تعريف ،استفاده از
حداقل دو شیوه حملونقل ،وجود قرارداد واحد حملِ چندوجهی و مسئولیت متصدی حمل
چندوجهی برای تمامی مراحل ،ازجمله ويژگیهای اين شیوه حملونقل است .کیفیت بهتر
خدمات ،سرعت انتقال کاال از يک وسیله به وسیله ديگر ،ايمنی کاال در اين انتقال ،کاهش اسناد
حمل و تشريفات اداری ،هزينههای نسبتاً مناسب اين نوع حملونقل ،مسئولیت کامل متصديان
حملونقل و صرفهجويی در انرژی ،ازجمله مزيتهای شیوه حملونقل چندوجهی است .در حال
حاضر در زمینه حملونقل چندوجهی ،مقررات بینالمللی يکنواختی وجود ندارد .کنوانسیون ژنو
مصوب  11323ازجمله مقررات بینالمللی در حمل چندوجهی است اما اين مقررات به داليلی
الزماالجرا نشد .به دلیل فقدان قانون بینالمللی در خصوص حملونقل چندوجهی ،مهمترين
پرسش در اين حوزه ،تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل چندوجهی و رفع تعارضهای
احتمالی قوانین حاکم بر اين نوع قراردادهاست.
برای پاسخگويی به اين پرسش مهم ،مقاله حاضر در ابتدا به موضوع تعارض قوانین و قواعد
حل تعارض در حملو نقل چندوجهی پرداخته و سپس به تعیین قانون حاکم بر حمل چندوجهی با
توسل به سیستم شبکهای میپردازد .در ادامه ،کنوانسیونهای حمل يکوجهیِ قابل اعمال بر
حمل چندوجهی با استفاده از سیستم شبکهای را توضیح میدهد و ازآنجاکه ممکن است میان
1. The United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, (MT Convention),
1980.
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مقررات اين کنوانسیونها تعارض يا همپوشانی وجود داشته باشد ،قواعد حل تعارض اين مقررات
بینالمللی بهمنظور تعیین قانون حاکم بر قرارداد ،تجزيه و تحلیل میشود .در بخش پايانی ،ساير
شیوهها برای حل تعارض و کاهش بروز تعارض در اين حوزه تشريح و موضع حقوق بینالملل
خصوصی ايران در خصوص قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی کاال تبیین میشود.
 .7مفهوم تعارض قوانین و بروز آن در حملونقل چندوجهی
هرگاه افرادی از يک کشور به کشورهای ديگری سفر کنند يا اموال و اشیاء با وسايل حملونقل
از کشوری به کشور ديگر منتقل شود ،تعارض قوانین پیش میآيد .هرچه روابط بینالمللی توسعه
بیشتری يابد ،موارد تعارض قوانین بیشتر شده و اهمیت آن نمايانتر میشود .موضوع تعارض
قوانین ،هنگامی مطرح میشود که يک مسئله حقوقی ،الاقل به دو کشور مربوط باشد .به عبارت
ديگر ،برای بروز تعارض قوانین در يک رابطه حقوقی بايد حداقل يک عامل خارجی وجود داشته
باشد و در اثر وجود عامل خارجی ،احتمال اعمال دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح شود .بنابراين
در تعريف تعارض قوانین میتوان گفت هرگاه رابطه حقوقی با قوانین دو يا چند کشور ارتباط پیدا
کند و قوانین اين کشورها نسبت به آن وضعیت بهطور يکنواخت حکم ننمايد ،به نحوی که نتیجه
اعمال قانون يکی از اين کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه اعمال قانون
کشور ديگر در همان مورد متفاوت باشد ،تعارض قوانین به وجود میآيد و در رفع اين تعارض و
اختالف بايد بررسی کرد که با توجه به قواعد حل تعارض حقوق بینالملل خصوصی ،کدام قانون
بر مسئله متنازعفیه حاکم خواهد شد تا تعارض قوانین حل شود .به عبارتی بايد در هر وضعیت
حقوقی ،قاعده حل تعارض مربوط به آن را جستجو کرد .بنابراين ،قوانین حل تعارض يک سیستم
حقوقی شامل آن دسته از قواعد ملی يک کشور است که دادگاهها آن را اعمال میکنند تا در
دعوايی که در آن عنصر خارجی وجود دارد ،قانون حاکم را تعیین کرده و سپس بر اساس قانون
حاکم ،حلوفصل اختالف کنند .بنابراين ،برای مثال در حوزه حقوق قراردادهای بینالمللی ،قواعد
حل تعارض بهمنظور تعیین قانون حاکم بر يک قرارداد که دارای عنصر خارجی است مورد
استفاده قرار میگیرد8.
پس از بررسی مفهوم کلی تعارض قوانین ،بايد به بررسی موضوع تعارض قوانین در حملونقل
بینالمللی چندوجهی پرداخت .به عبارت ديگر ،تعارض قوانین مورد بحث در پژوهش حاضر ،تعارض
میان قواعد کنوانسیونهای حمل يکوجهی در يک قرارداد حملونقل چندوجهی است؛ با اين
توضیح که در رابطه با حملونقل چندوجهی پس از مذاکرات فراوان ،سرانجام در سال 1323
 .2نیکبخت ،حمیدرضا؛ «تعارض قوانین در قراردادها «قانون حاکم در تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده» ،مجله
حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،98بهار ـ تابستان  ،1921ص .3
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میالدی در شهر ژنو ،يک سند بینالمللی تحت عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد در حملونقل
چندوجهی کاال» تصويب شد .درهرحال ،اين کنوانسیون به داليلی مانند تالشهای قبلی در اين
حوزه بیثمر بود و الزماالجرا نشد .ازجمله داليل عدم موفقیت اين کنوانسیون ،لزوم تصويب حداقل
 93کشور برای الزماالجراشدن کنوانسیون بود که حد نصاب بااليی برای تصويب يک مقررة
بینالمللی محسوب میشود .همچنین کشورهای صنعتی از اين مقررات استقبال نکردند زيرا ضوابط
کنوانسیون ،رويکرد نسبتاً سختگیرانهای در خصوص مسئولیت متصدی حملونقل در پیش گرفته
است؛ با اين توضیح که ماده  912کنوانسیون ژنو ،مقرراتی را در حوزه محدوديت مسئولیت متصدی
حملونقل وضع کرده و بدين ترتیب ،حدود مسئولیت متصدی حمل تعیین شده است اما ماده 113
کنوانسیون ،به مسئله محل ورود خسارات توجه کرده و مقرر میدارد که چنانچه خسارات در مرحله
خاصی از حملونقل رخ دهد و کنوانسیونِ مجزا و الزماالجرا يا قانون ملی آمرهای در اين خصوص
وجود داشته باشد که مسئولیت سنگینتری بر متصدی حملونقل تحمیل میکند ،همان کنوانسیون
 .9ماده  12کنوانسیون  1323ژنو« :مسئولیت عامل حملونقل مرکب در مورد زيان ناشی از تلف يا خسارت وارد بر کاال،
مطابق ماده  11به مبلغ  383واحد برای هر بسته يا هر واحد بار يا  8/57واحد محاسبه برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کاالی
تلفشده يا خسارات محدود میشود ،باالترين سقف قابل اجرا خواهد بود.
 .8از نظر بند  1اين ماده ،باالترين سقف ،مطابق قواعد ذيل محاسبه میشود:
الف .هرگاه يک کانتینر ،پالت يا هر وسیله مشابه ديگری برای بارگیری استفاده شده باشد ،هر بسته يا واحد باری که در سند
حملو نقل مرکب ذکر شده است ،به همان نحوی که در وسیله حمل بارگیری شده است ،بهعنوان يک بسته يا واحد بار تلقی
میشود.
ب .درصورتی که خود وسیله حمل ،مفقود يا معیوب شده باشد ،چنانچه وسیله مزبور ،تعلق به عامل حملونقل مرکب نداشته يا
اينکه به نحو ديگری آن را تهیه نکرده باشد ،بهعنوان يک واحد بار مجزا تلقی میشود.
 .9باوجود مقررات بند  1و  8اين ماده ،اگر حملونقل مرکب بینالمللی ،مطابق قرارداد حملونقل دريايی يا حملونقل از طريق
آبهای داخلی را شامل نشود ،مسئولیت عامل حملونقل مرکب ،حداکثر به مبلغ  2/89واحد محاسبه برای هر کیلوگرم وزن
ناخالص کاالی مفقودشده يا خسارتديده محدود میشود.
 .1مسئولیت عامل حملونقل مرکب در مورد زيان ناشی از تأخیر در تحويل ،حسب مقررات ماده  11به مبلغ  8/7برابر کرايه
قابل پرداخت برای کاالهايی که با تأخیر تحويل شدهاند محدود است ،مشروط بر اينکه مبلغ مزبور ،متجاوز از کلّ کرايه قابل
پرداخت مقرر در قرارداد حملونقل مرکب نباشد.
 .7مجموع غرامات پرداختی عامل حملونقل مرکب ،حسب بندهای  1و  1يا بندهای  9و  1اين ماده نمیتواند از سقف
تعیینشده طبق بند  1يا  9اين ماده در صورت تلف کلّ کاال تجاوز کند.
 .1با توافق عامل حملونقل مرکب و فرستنده ،سقفهای مسئولیت به میزانی باالتر از آنچه در بندهای  9،1و  1اين ماده مقرر
شده ،قابل تعیین در سند حملونقل مرکب خواهد بود.
« .5واحد محاسبه» عبارت است از واحد محاسبه مذکور در ماده .»91
 .3ماده  13کنوانسیون  1323ژنو « :وقتی که تلف يا خسارات وارده بر کاال در قسمت معینی از مسیر حملونقل مرکب رخ
دهد که مطابق يک کنوانسیون بینالمللی قابلاجرا يا قانون ملی آمرهای ،سقف مسئولیت باالتری نسبت به سقف مقرر حسب
بند  1تا  9ماده  12تعیین شده باشد ،میزان مسئولیت عامل حملو نقل مرکب برای اين تلف يا خسارت با توجه به مقررات
کنوانسیون مزبور يا آن قانون ملی آمره تعیین میشود».
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يا قانون ملی مزبور بر آن بخش از قرارداد حاکم است .دلیل ديگر عدم موفقیت کنوانسیون ،زمان
نامناسب تصويب کنوانسیون بود زيرا در زمان تصويب کنوانسیون ،شیوه حملونقل چندوجهی،
جايگاه چندانی در حوزه حملونقل کاال نداشت و کشورها ضرورتی در پیوستن به اين کنوانسیون
نمیديدند7.
نبود مجموعه مقررات يکنواخت الزماالجرا در حملونقل بینالمللی چندوجهی از يک سو و
تدوين اسناد بینالمللی حملونقل يکوجهی و اعمال آن از سوی ديگر ،موجب بروز مشکالتی
ازجمله اعمال قواعد مسئولیتی متفاوت و تعارض میان قواعد کنوانسیونهای حمل يکوجهی
میشود .بنابراين در هنگام انعقاد يک قرارداد حملونقل چندوجهی در تعیین قانون حاکم با
مشکل ايجاد میشود چون به تناسب شیوه حمل مورد استفاده در هر مرحله از مراحل قرارداد
حمل ،کنوانسیون بینالمللی مربوط به همان شیوة حمل ،بر آن بخش از قرارداد اعمال میشود.
بااينحال بايد ديد اوالً ،اين اسناد بینالمللیِ حمل يکوجهی به چه نحو بر يک قرارداد واحد
حمل چندوجهی اعمال میشود و ثانیاً ،در برخی موارد ،اين کنوانسیونهای بینالمللی ،فراتر از
شیوه حمل مورد نظر ،بر ساير شیوههای حمل نیز اعمال و اين منجر به تعارض کنوانسیونهای
حمل يکوجهی با يکديگر میشود .در اين مورد نیز بايد ديد راهحل رفع اين تعارض چگونه
است.
 .2تعیین قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی
به علت نبود کنوانسیون بینالمللی يکنواخت ،تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادهای حمل
چندوجهی و به تبع آن ،تعیین مسئولیت متصدی حمل چندوجهی با دشواری روبهرو شده است.
در اين خصوص ،راهکارهای متعددی پیشبینی شده است .يکی از راهکارها ،اعمال مقررات
کنوانسیونهای حمل يکوجهی بر مراحل مختلف قرارداد حمل چندوجهی است .از اين راهحل با
عنوان «سیستم شبکهای» 1ياد میشود .اين سیستم از مقررات مختلف حاکم بر روشهای
حملونقل يکوجهی استفاده میکند و به حملونقل چندوجهی بهعنوان مجموعه و ترکیبی از
شیوههای حملونقل يکوجهی مینگرد .اين سیستم ،ساختاری را بنا مینهد که بر اساس آن،
هريک از مجموعه قواعد حملونقل يکوجهی ،بر آن مرحله از حملونقل چندوجهی حاکم
 .5میرزانژاد جويباری ،اکبر و محسن مرادی گوارشکی؛ «چالشهای موجود در مسئولیت عامل حملونقل ترکیبی در
کنوانسیون ژنو ( )1323و تأملی در حقوق ايران» ،پژوهشنامه حقوقوعلومسیاسی ،سال اول ،شماره  8و  ،9پايیز ـ زمستان
 ،1927ص .115
-Asariotis, R., et al. “Intermodal Transportation and Carrier Liability”, Office for Official Publications of
the European Communities, 1999, p. 22; Hoeks, Marian, Multimodal Transport Law (The Law Applicable
to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods), Breda, 2009, pp. 17-18.
6. Network System
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میشود 5.در اين سیستم ،قواعد قابل اعمال بر هر موضوعی ،بستگی به اين دارد که موضوع مورد
بحث در کدام مرحله از مراحل حمل رخ داده است .بنابراين ،مقررات مختلفی بر بخشهای
مختلف حملونقل چندوجهی حاکم خواهد بود؛ گويی که طرفین اين قرارداد حمل ،قراردادهای
جداگانهای را برای هريک از مراحل حمل (جادهای ،ريلی ،هوايی و دريايی) با يکديگر منعقد
کردهاند 2.مثالً چنانچه در يک قرارداد حملونقل چندوجهی که در بخشی از آن ،کاال بهصورت
حمل هوايی جابهجا میشود و در مرحله بعدی از طريق جاده حمل میشود ،کاال تلف يا معیوب
شود ،بسته به اينکه تلف يا نقص در چه مرحلهای از مراحل حمل رخ داده ،مقررات کنوانسیون
ورشو يا مونترال بهعنوان مقررات حاکم بر حملونقل هوايی يا مقررات کنوانسیون سی.ام.آر
بهعنوان مقررات حاکم بر حملونقل جادهای در خصوص نحوه جبران خسارت حاکم خواهد بود.
مزيت مهم استفاده از سیستم شبکهای اين است که اعمال قواعد مرتبط با هر شیوه خاص
حملونقل ،مانع اعمال قواعد مرتبط با ساير شیوههای حملونقل نبوده و قواعدی که برای هر
نوع از حملونقل اعمال میشود ،قواعد تعیینشده برای آن شیوة خاص حملونقل است .مزيت
مهمتر سیستم شبکهای ،هماهنگی در جبران خسارت است؛ به اين معنا که مسئولیت متصدی
حملونقل چندوجهی در مقابل ارسالکننده يا مرسلالیه ،متجاوز از حق مراجعه وی به متصدی
حملونقل فرعی نخواهد بود 3.بهعالوه ،سیستم شبکهای تالش میکند تا از تعارض
کنوانسیونها جلوگیری کند يا تا حد زيادی آن را کاهش دهد .برخی صاحبنظران نیز اشاره
کردهاند که استفاده از اين سیستم ،اهمیت اين سؤال را که آيا يک شیوه حمل دارای
خصیصههای حملونقل چندوجهی يا حملونقل يکوجهی است ،کاهش میدهد 13.مزيت ديگر
استفاده از سیستم شبکهای ،خاصیت انعطافپذيری آن است؛ با اين توضیح که بهمحض اينکه
قواعد و مقررات مربوط به يک کنوانسیون حمل يکوجهی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد،
اعمال سیستم شبکهای باعث میشود که مقررات جديد بهصورت خودکار در خصوص مراحل
مختلف حملونقل چندوجهی اعمال شود.
در کنار استفاده از سیستم شبکهای برای تعیین قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی کاال ،دو
7. De Wit, Ralph, Multimodal Transport, Lloyd’s of London Press, 1995, p. 138.
8. Jeon, Haedong, “Coping with Muddles and Uncertainty in the Field of Multimodal Transport
Liability”, Unpublished Thesis, University of Southampton, 2013, p. 99.

 .9نژندیمنش ،هیبتاهلل و سمانه للـهگانی؛ «قانون حاکم بر قراردادهای حملونقل چندوجهی بینالمللی کاال» ،فصلنامه
پژوهش حقوق عمومی ،شماره  ،11بهار  ،1931ص .112

Chenal, Thomas K., “Uniform Rules for a Combined Transport Document in Light of the Proposed
Revision of the Hague Rules”, Arizona Law Review, No. 20, 1978, p. 970.
10. Diamond, Anthony, “Legal Aspects of the Convention in: Multimodal Transport the 1980 UN
Convention”, Papers of a One Day Seminar Held by Southampton University’s Faculty of Law on
September 12th 1980, p. 16.
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سیستم ديگر ،موسوم به «سیستم يکنواخت» 11و «سیستم میانه» 18نیز برای تعیین قانون حاکم،
مورد توجه صاحبنظران حقوقی قرار گرفته است .در سیستم يکنواخت ،قواعد واحدی بر حملونقل
چندوجهی حاکم میشود و بهعنوان مثال ،متصدی حمل چندوجهی ،فارغ از اينکه خسارت به کاال
يا تلف آن در کدام مرحله (ريلی ،دريايی ،هوايی و زمینی) از مراحل حمل چندوجهی رخ داده،
مسئول خسارات وارده خواهد بود .به عبارت روشنتر ،چنانچه در مسیر حمل ،کاال تلف شود يا
خسارت ببیند ،متصدی حملونقل بر اساس قواعد واحدی مسئول جبران خسارت خواهد بود و
میزان مسئولیت وی با توجه به نوع حمل و جابهجايی که کاال در طی آن تلف شده يا آسیب ديده
است متفاوت نیست 19.مهمترين مزيت اين سیستم ،سادگی و شفافیت آن است .با استفاده از اين
سیستم ،قواعد قابل اعمال بر حملونقل چندوجهی ،ازجمله قواعد تعیینکننده مسئولیت متصدی
حملونقل ،از همان ابتدا مشخص بوده و برخالف سیستم شبکهای قواعد تعیینکننده مسئولیت
متصدی حملونقل در قبال خسارت به کاال يا تلف آن ،بستگی به اين ندارد که تلف يا خسارت در
کدام مرحله از مراحل حمل چندوجهی رخ داده است .استفاده از اين شیوه بهويژه در زمینه خسارات
غیرمتمرکز يعنی خساراتی که مشخص نیست در کدام مرحله از مراحل حمل اتفاق افتاده يا
خساراتی که بهتدريج در مراحل مختلف حمل آشکار شده و امکان تعیین دقیق مرحلهای از حمل
که خسارت در آن رخ داده ممکن نیست ،بسیار مفید و راهگشاست.
علیرغم مزايای سیستم يکپارچه ،در اعمال آن ،معايبی نیز به چشم میخورد .نکته اول اين
است که چنانچه قواعد مسئولیت يکنواخت ،صرفنظر از روش حملی که خسارات در آن مرحله رخ
داده اعمال شود ،متصدی حمل چندوجهی قادر نخواهد بود از قواعد مسئولیتی خفیفتر ـ که در
صورت اعمال هر کنوانسیون به تناسب نوع حمل برخوردار میشد ـ بهرهمند شود .نکته دوم آنکه در
حملونقل چندوجهی کاال ،متصدی حملونقل چندوجهی از خدمات متصديان حملونقل جادهای،
ريلی ،دريايی و هوايی که در حملونقل چندوجهی ،به آن متصديان حمل فرعی اطالق میشود،
جهت انجام تعهد خود مبنی بر حمل کاال از مبدأ به مقصد استفاده میکند .در اين صورت،
مسئولیت متصديان فرعی در مقابل متصدی حملونقل چندوجهی بر اساس ضوابط کنوانسیونهای
حمل يکوجهی تعیین خواهد شد .حال چنانچه قواعد يکسانی بر اساس سیستم يکنواخت در
خصوص مسئولیت متصدی حملونقل اعمال شود ،ممکن است در مواردی وی به دلیل تلف يا
آسیب کاال در مقابل ارسالکننده يا مرسلالیه ،مسئول جبران خسارت باشد درحالیکه متصدی
حمل فرعی که خسارت يا تلف در زمان حمل کاال توسط وی رخ داده ،بر اساس ضوابط کنوانسیون
حمل يکوجهی در مقابل متصدی حملونقل چندوجهی مسئول نبوده يا کمتر از آنچه متصدی
11. Uniform System
12. Modified System
13. De Wit, Ralph, Multimodal Transport, Lloyd’s of London Press, 1995, p. 143.
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حملونقل چندوجهی بهعنوان خسارت به ارسالکننده يا مرسلالیه پرداخته بهعنوان خسارت به
متصدی حملونقل چندوجهی بپردازد .بديهی است چنین احتمالی بر انگیزه متصديان حملونقل
جهت انعقاد قراردادهای حملونقل چندوجهی تأثیر منفی خواهد داشت11.
سیستم ديگری که برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حملونقل پیشنهاد شده است
سیستم میانه است .مطابق اين سیستم ـ که در واقع ،حاصل نوعی مصالحه میان دو سیستم
شبکهای و يکنواخت است ـ برخی قواعد در خصوص تلف ،خسارت يا تأخیر در تحويل کاال ،فارغ
از توجه به شیوه حملی که در طی آن اين امور رخ داده ،در يک حملونقل چندوجهی اعمال
میشود درحالی که اعمال برخی قواعد ديگر ،وابسته به نوع شیوه حملی است که در طی آن،
تلف ،خسارت يا تأخیر در تحويل کاال حادث شده است.
مزيت مهم اين سیستم آن است که در واقع منجر به نوعی مصالحه میان طرفداران دو
سیستم پیشگفته شده و همچنین منافع هر دو طرف قرارداد حملونقل چندوجهی را تا اندازهای
تأمین میکند .درعینحال ،اعمال اين سیستم ،همراه با نوعی پیچیدگی و ابهام است 17و حتی
میتوان گفت چنین سیستمی نه بهطور کامل از منافع اعمال سیستم يکنواخت بهرهمند است و نه
از تمامی نقاط قوت سیستم شبکهای برخوردار است .کنوانسیون سازمان ملل متحد در حملونقل
چندوجهی کاال مصوب  1323از اين سیستم در تدوين ضوابط خود پیروی نمود و شايد يکی از
داليل عدم اقبال کشورها برای تصويب اين کنوانسیون نیز پیچیدگی نهفته در اعمال قواعد بر
اساس اين سیستم بوده است.
درهرحال ،علیرغم معايب هريک از سیستمهای مزبور برای تعیین قانون حاکم بر حملونقل
چندوجهی ،هريک از آنها طرفدارانی دارد .بااينحال ،سیستم شبکهای به دلیل منافع بسیاری که
برخی از آنها در همین نوشتار بیان شد ،بسیار مورد توجه بوده و آرای متعددی از دادگاهها و
مراجع داوری مبتنی بر اين سیستم در خصوص قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی صادر شده
که به برخی از آنها در ضمن مباحث آتی اشاره میشود .ازاينرو نوشتار حاضر نیز با تکیه بر
سیستم شبکهای ،در تعیین قانون حاکم به بررسی تعارض قوانین در حملونقل چندوجهی کاال
میپردازد.
در ادامه ،هريک از کنوانسیونهای حمل بینالمللی يکوجهی و سپس جايگاه حملونقل
چندوجهی در اين مقررات بررسی میشود.
14. Marian Hoeks, Multimodal Transport Law: The Law Applicable to the Multimodal Contract for the
Carriage of Goods – Kluwer Law International, 2010 – ISBN: 9041132465.

 .75فیضی چکاب ،غالم نبی و مهسا آذرمهر؛ «گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دريايی روتردام  8333به حمل مرکب و همزيستی
آن با ساير کنوانسیونهای حملونقل» ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال سوم ،شماره  ،2پايیز  ،1939ص .119
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 .9جایگاه حملونقل چندوجهی در کنوانسیونهای حمل یکوجهی
با استفاده از سیستم شبکهای و با تحقق شرايط خاصی اين احتمال وجود دارد که کنوانسیونهای
متعدد حمل يکوجهی در يک اختالف مرتبط ،با حمل چندوجهی اعمال شوند .طبیعی است که
هر کنوانسیون بهتنهايی کلّ قرارداد حمل چندوجهی از ابتدا تا انتها را پوشش نمیدهد و هريک
به تناسب نوع حمل مورد استفاده ،بر همان مرحله از حمل قابل اعمال است .در ادامه ،کنوانسیون
حمل جادهای موسوم به سی.ام.آر ،کنوانسیون ورشو و مونترال در حوزه حمل هوايی ،کنوانسیون
کوتیف در زمینه حمل ريلی ،قواعد الهه ،الهه ـ ويزبی ،کنوانسیون هامبورگ و قواعد روتردام در
حوزه حمل دريايی و نحوه اعمال هريک از مقررات مزبور بر حملونقل چندوجهی بررسی
میشود.
9ـ .7کنوانسیون سی.ام.آر و حملونقل چندوجهی کاال
حمل جادهای يکی از شیوههای حمل است که تقريباً در اکثر قراردادهای حملونقل مشاهده
میشود و لذا با حمل چندوجهی نیز مرتبط است .ازجمله مزايای اين شیوه حمل ،سرعت و ارائه
خدمات متنوع و هزينه پايین است .البته ساختن جاده و نبود راههای مناسب و ظرفیتهای
متفاوت آنها ،مسائل مربوط به اخذ پروانه عبور از کشورهای مسیر حمل و عدم استحکام کافی
جادهها و پلها جهت حمل محمولههای سنگین ،ازجمله محدوديت های اين نوع حمل است11.
در حال حاضر در زمینه حمل جادهای ،کنوانسیون قرارداد حملونقل بینالمللی کاال از طريق
جاده ،موسوم به کنوانسیون سی.ام.آر ،مصوب  1371وجود دارد .بر اساس ماده  1کنوانسیون
مزبور ،اين مقررات ،مرتبط با قراردادهای حمل معاوضی کاال از طريق جاده است .موضوع اعمال
مقررات کنوانسیون سی.ام.آر بر قرارداد حملونقل چندوجهی ،موضوعی است که از زمان ظهور
حمل چندوجهی مورد توجه قرار گرفته است زيرا کنوانسیون سی.ام.آر بهصورت جزئی به حمل
چندوجهی پرداخته است و در اين زمینه به حمل رول آن ـ رول آف 15در ماده  8اشاره میکند.
ماده  8کنوانسیون مقرر میدارد« :مادامیکه وسیله نقلیة حامل کاال قسمتهايی از سفر را از
طريق دريا ،راهآهن ،راههای آبی داخلی يا هوا طی میکند ،مشروط بر اينکه کاال از وسیله نقلیه
تخلیه نشود ،اين کنوانسیون درهرحال شامل تمام طول سفر خواهد بود بهجز مواردی که مشمول
 .71ربیعی ،فرانک؛ حقوق حملونقل زمینی ،هوايی ،دريايی ،آريان ،1921 ،ص .813
 roll on, roll off .71حمل رول آن ـ رول آف يکی از اشکال حمل مود ـ آن ـ مود يا حمل سوپرپوس است .در اين نوع
حمل ،وسیله حمل جادهای حاوی کاالها ،از طريق يک نوع وسیله حمل ديگر ،بارگیری میشود .در حمل رول آن ـ رول آف
حداقل از دو وسیله حمل استفاده میشود و يکی از اين وسیلهها هیچ حرکتی نمیکند .در اين نوع حمل ،وسیله نقلیه جادهایِ
حاوی کاالها بهصورت منفعالنهای توسط وسايل ديگر ،حمل میشود.
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مقررات ماده  11است .»...همانگونه که روشن است ،چنانچه شرايط مقرر در اين ماده محقق
باشد ،مقررات کنوانسیون سی.ام.آر بر کلّ مراحل حمل ،اعم از حمل رول آن ـ رول آف و غیر آن
حاکم است .در جمله اول ماده بیان میشود که بخشی از سفر میتواند از طريق دريا ،راهآهن،
آبهای داخلی يا هوا باشد .اين بدان معناست که در اعمال مقررات کنوانسیون سی.ام.آر الزم
نیست که در حمل کاال صرفاً از شیوه رول آن ـ رول آف استفاده شود و همچنین اين امر که
حمل چقدر به طول میانجامد يا اين موضوع که حمل دريايی ،هوايی و ريلی در مرحله ابتدايی،
میانی يا پايانی حملونقل است ،اهمیتی ندارد 12.يک مثال قابل توجه در اين زمینه ،اختالف میان
شرکت کوانتوم و شرکت هواپیمايی ايرفرانس در خصوص يک قرارداد حملونقل کاالست .بر
مبنای اين قرارداد ،طرفین توافق میکنند که شرکت ايرفرانس ،يک محموله هارد ديسک رايانه
را به موجب بارنامه هوايی از سنگاپور به ايرلند حمل کند .بارنامه هوايی مذکور به شرکت
ايرفرانس اجازه داده بود که مراحلی از حملونقل محموله را از طريق جاده انجام دهد .بنابراين
حمل از سنگاپور به پاريس به شیوه هوايی و حمل از پاريس به ايرلند از طريق جاده صورت
گرفت .در مسیر حمل جادهای ،يکی از کارکنان شرکت ايرفرانس و راننده ،برخی از هارد
ديسکها را دزديدند .در اين مسئله از يک سو شرکت کوانتوم مدعی دريافت تمامی خسارات
وارده با استناد به ماده  1کنوانسیون سی.ام.آر شد؛ از سوی ديگر ،شرکت هواپیمايی با استناد به
شرط محدوديت مسئولیت مندرج در بارنامه مدعی بود جبران خسارات کامل بر عهده شرکت
هواپیمايی نیست .در اين اختالف ،دادگاه تجاری و دادگاه تجديدنظر ،آرای متفاوتی صادر کردند.
نظر دادگاه تجاری اين بود که کنوانسیون سی.ام.آر بر مرحله حمل جادهای اين قرارداد حاکم
نیست ،با اين استدالل که ماده  8کنوانسیون سی.ام.آر تنها به نوع خاصی از حملونقل چندوجهی
(حمل رول آن ـ رول آف) اشاره میکند .بنابراين اعمال کنوانسیون سی.ام.آر به استناد بند  1ماده
 1اين کنوانسیون بر مرحله حمل جادهای يک قرارداد حمل چندوجهی ممکن نیست و اين ماده
صرفاً قراردادهای حمل جادهای مطلق را دربر میگیرد .بااينحال ،قضات دادگاه تجديدنظر،
عبارت «قرارداد حمل کاالها از طريق جاده» ،مقرر در بند  1ماده  1کنوانسیون سی.ام.آر را تفسیر
و اعالم کردند که مقررات کنوانسیون سی.ام.آر نهتنها در مواردی که طرفین بر حمل جادهای
توافق میکنند ،بلکه در مواردی که متصدی ،اختیار انتخاب نوع حمل در حمل چندوجهی را دارد
و حمل جادهای را انتخاب میکند نیز قابل اعمال است و در اين مورد ،ازآنجاکه حمل جادهای،
ويژگی بینالمللی مقرر در کنوانسیون سی.ام.آر را دارد ،کنوانسیون سی.ام.آر بر حمل جادهای اين

18. Hill, Donald James, Messent, Andrew D., and Glass, David Alan, CMR: Contracts for the
International Carriage of Goods by Road, Lloyd's of London Press, 2000, pp. 39-44.
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قرارداد حمل چندوجهی حاکم است 13.برخی ديگر از دادگاههای هلند نیز در موارد مشابه ،چنین
نظری اتخاذ کردهاند83.
9ـ .2کنوانسیون ورشو و مونترال و حملونقل چندوجهی کاال
شیوه حمل هوايی از قدمت زيادی برخوردار است و قواعد بینالمللی در اين زمینه ،نزديک به يک
قرن قدمت دارند 81.اين نوع حملو نقل در دو دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است و بر
اساس برخی گزارشها حدود  99تا  13درصد حملونقل در حوزه تجارت جهانی کاال از طريق
حملونقل هوايی انجام میگیرد88.
اولین مقررات بینالمللی تنظیمشده در مورد حمل هوايی ،کنوانسیون ورشو ،مصوب 1383
است که در حال حاضر  178کشور به آن ملحق شدهاند 89.بعد از تصويب کنوانسیون ورشو،
مقرراتی در جهت اصالح يا تکمیل کنوانسیون مزبور تصويب شد .پروتکل الهه ،مصوب ،1377
کنوانسیون تکمیلی گواداالخارا ،مصوب  ،1311پروتکل گواتماالسیتی ،مصوب ،1351
پروتکلهای شماره  8 ،1و  9مونترال و پروتکل شماره  1مونترال ،مصوب  1357از اين زمرهاند.
علیرغم وجود اين مقررات متعدد در زمینه حمل هوايی در بسیاری از کشورها ،نارضايتیهايی در
خصوص میزان و نوع مسئولیت متصديان حمل هوايی وجود داشت .ازاينرو کنوانسیون جديدی
با عنوان کنوانسیون مونترال در  1333برای رفع اين نقايص تصويب شد .همه کشورهای عضو
اتحاديه اروپا کنوانسیون مونترال را تصويب کردند .در حال حاضر  183کشور ،عضويت
کنوانسیون مونترال را پذيرفتهاند 81.بنابراين در حال حاضر ،دو سند بینالمللی کنوانسیون ورشو و
کنوانسیون مونترال در زمینه حملونقل هوايی الزماالجرا هستند87.
بر اساس بند  1ماده  1کنوانسیون ورشو و همچنین بند  1ماده  1کنوانسیون مونترال ،هر نوع
حملونقل بینالمللی اشخاص ،لوازم شخصی و کاال که از طريق هواپیما و در مقابل دريافت
19. Quantum Corporation Inc and Ors v. Plane Trucking Ltd and Anr [2002] EWCA Civ 350 (27th
March, 2002) Available at: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/350.html.
20. Dutch Courts. Rb Haarlem 9 July 2008, S&S 2009, 9.
21. Hoeks, Marian, op. cit., p. 177.
22. Report by the UNCTAD Secretariat, (2006). United Nations Conference on Trade and Development:
“Carriage of Goods by Air: A Guide to the International Legal Framework”, p. 4, available at:
http://unctad.org/en/Docs/sdtetlb20061_en.pdf, last visited: 16 April 2017.
23. http://www.icao.int/Secretariat/legal/Lists/Current%20lists%20of%20parties/allitems.aspx. last visited
at 15 August 2016.
24. http://www.icao.int/Secretariat/legal/Lists/Current%20lists%20of%20parties/allitems.aspx.last visited at
15 August 2016.

 .25جباری ،منصور؛ «نقش تقصیر يا عمد در مسئولیت متصدی حملونقل بینالمللی هوايی» ،ويژهنامه هفته پژوهش ،سال
دوازدهم ،شماره  ،93پايیز  ،1923ص  ،88همو؛ «مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حملونقل بینالمللی هوايی و سیر تحول
آن» ،پژوهش حقوق و سیاست ،دوره يازدهم ،شماره  ،81تابستان  ،1922صص .13 ،15 ،17
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اجرت صورت گیرد و همچنین هر نوع حملونقل رايگانی که متصدی حملونقل انجام میدهد،
مشمول قواعد اين کنوانسیونهاست .ماهیت قرارداد در اين تعريف بهروشنی مشخص شده و
قراردادهای حملونقلی که متصديان مأمور به خدمات دولتی انجام میدهند از شمول مقررات اين
کنوانسیونها خارج است 81.طبیعی است با پیدايش شیوه حمل چندوجهی ،اين ابهام مطرح
میشود که مقررات کنوانسیون ورشو و مونترال تحت چه شرايطی بر حملونقل چندوجهی که
بخشی از آن دربردارنده حمل هوايی است اعمال خواهد شد؟ بر اساس بند  1ماده 85 91
کنوانسیون ورشو و بند  1ماده  82 92کنوانسیون مونترال ،قواعد اين کنوانسیونها تنها بر مرحله
حمل هوايی يک قرارداد حملونقل چندوجهی که بخشی از طريق هواپیما و بخشی از طريق
وسايل ديگر حمل انجام میگیرد اعمال میشود ،مشروط بر اينکه مرحله حمل هوايی ،شرايط
مقرر در ماده  1اين کنوانسیونها را داشته باشد83.
البته نکته قابل توجه اين است که در بند  8ماده  91کنوانسیون ورشو بیان شده است طرفین
میتوانند حتی با توافق ،مقررات اين کنوانسیونها را در مورد حملونقلی که با ساير وسايل نقلیه
انجام میگیرد حاکم کنند مشروط بر آنکه ضوابط اين کنوانسیون در مورد حمل هوايی رعايت
شود .در بند  8ماده  92کنوانسیون مونترال مقرر شده است که طرفین يک قرارداد حملونقل
چندوجهی میتوانند شرايط مرتبط با ساير شیوههای حمل (غیرهوايی) را در حملونقل هوايی
بگنجانند مشروط بر اينکه مقررات کنوانسیون مونترال در خصوص حمل هوايی رعايت شود.
همچنین بند  9ماده  9312کنوانسیون ورشو و بند  1ماده  9112کنوانسیون مونترال ،نکته
 .21جباری ،منصور؛ «بررسی تطبیقی مسئولیت متصديان حملونقل هوايی برای عدم اجرا يا عدم اجرای بهموقع قرارداد
حملونقل» ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال اول ،شماره  ،8زمستان  ،1931ص .91
 .21بند  1ماده  91کنوانسیون ورشو .1« :در مورد حملو نقل مختلطی که قسمتی از آن با هواپیما و قسمتی با هر وسیله
حملونقل ديگر صورت گیرد ،مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به آن قسمتی که با هواپیما انجام شده اعمال میشود ،مشروط
بر آنکه شرايط حملونقل هوايی مندرج در ماده  1رعايت شده باشد».
 .22ماده  92کنوانسیون مونترال:
« . 1در اين مورد ،حمل چندوجهی که بخشی از طريق هوا و بخشی از طريق ديگر انجام شده است ،مفاد اين کنوانسیون،
موضوع پاراگراف  1ماده  ،12فقط بر حمل هوايی اعمال میشود ،مشروط بر اينکه حمل هوايی بهصورت مقرر در ماده 1
کنوانسیون انجام گیرد.
 .8در مورد حملونقل چندوجهی ،هیچيک از مقررات اين کنوانسیون مانع نمیشود که طرفین قرارداد ،شروط مربوط به ساير
شیوههای حمل را در سند حمل هوايی بگنجانند مشروط بر اينکه مقررات اين کنوانسیون در مورد حمل هوايی رعايت شود».
29. Hoeks, Marian, op. cit., p. 179.
 .99بند  9ماده  12کنوانسیون ورشو :مدت زمان حملونقل هوايی شامل آن قسمت از حملونقل نمیشود که از طريق زمین،
دريا يا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت میگیرد .باوجود اين ،اگر چنین حملونقلی در اجرای قرارداد حملونقل هوايی
به منظور بارگیری ـ تحويل يا انتقال کاال از يک وسیله نقلیه ديگر انجام شود ،هرگونه خسارت وارده ،در حکم خسارتی خواهد
بود که حین حملونقل هوايی وارد شده باشد».
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قابلتوجهی در زمینه افزايش قلمرو اعمال اين کنوانسیونها بیان میدارند .بر اساس اين بندها
اگرچه مرحله حمل هوايی ،مشمول مرحله حمل کاال در خارج از فرودگاه از طريق زمین ،دريا يا
غیره نیست ،اگر چنین حملی (از طريق زمین ،دريا و غیره) در راستای اجرای قرارداد حمل هوايی
با هدف بارگیری ،تحويل يا جابهجايی کاال صورت گیرد ،هرگونه خسارات وارده در اين مرحله،
خسارات حادث در جريان حمل هوايی محسوب میشود و مقررات کنوانسیون ورشو و مونترال بر
آن حاکم خواهد بود .همچنین بهموجب بخشی از مقررات بند  1ماده  12کنوانسیون مونترال ،اگر
يک متصدی حمل ،بدون رضايت ارسالکننده ،از ساير شیوههای حملونقل بهجای حمل هوايی
که مورد توافق طرفین بوده استفاده کند ،خسارات وارده در اين دوران ،خسارات حادثشده در
جريان حمل هوايی محسوب خواهد شد.
9ـ .9کنوانسیون کوتیف و حملونقل چندوجهی کاال
راهآهن از زمان پیدايش آن در قرن  15تا کنون رشد بسیاری داشته است .با توجه به امنیت
باالی حملونقل از طريق راهآهن و کمهزينهبودن آن ،حمل بار در حجم زياد و امکان بارگیری
به نقاط دوردست ،اين شیوه حملونقل بعد از حملونقل دريايی ،نقش عمدهای در جابهجايی
کاالها دارد .اين نوع حملونقل ،بنادر را به يکديگر متصل کرده و بهنوعی مکمّل حمل دريايی
است 98.گسترش و توسعه خطوط ريلی به خارج از قلمرو سرزمینی و توسعه مبادالت بینالمللی
میان دولتها و اتباع آنها ،ضرورت تدوين قوانینی را که تنظیمکننده روابط حقوقی باشد ايجاب
میکند.
در همین راستا کنوانسیونهای زيادی تصويب شد و بعد از اصالحات متعدد ،در نهايت،
کنوانسیون کوتیف در سال  1333به تصويب رسید .اين کنوانسیون دارای  5ضمیمه در خصوص
موضوعات و مسائل مختلف حمل ريلی است .در اين پژوهش ،تنها ضمیمه «ب» اين کنوانسیون
يعنی کنوانسیون کوتیف ـ سی.ای.ام مربوط به حمل کاالها مورد توجه است .در حال حاضر 73
کشور ،عضو اين کنوانسیون هستند 99.بهموجب بند  1ماده  1کنوانسیون کوتیف (ضمیمه «ب»
 .97بند  1ماده  12کنوانسیون مونترال« :مدت حملونقل هوايی به هرگونه حملونقل زمینی ،دريايی يا آبیِ انجامشده در
خارج از فرودگاه تسرّی نمیيابد .درهرحال اگر چنین حملونقلی در اجرای يک قرارداد حملونقل هوايی ،بهمنظور بارگیری،
تحويل يا جابهجايی صورت گیرد ،هرگونه خسارت ،ناشی از حادثهای که در طول مدت حملونقل هوايی اتفاق افتاده باشد،
تلقی خواهد شد .چنانچه متصدی حملو نقل بدون رضايت فرستنده ،وسیله نقلیه ديگری را برای کل يا بخشی از حملونقل
که طبق قرارداد فیمابین بايد بهوسیله هواپیما حمل شود ،جايگزين کند ،چنین حملونقلی که با وسايل ديگری انجام شده
باشد ،در چارچوب دوره حملونقل هوايی تلقی خواهد شد».
 .92ربیعی؛ همان ،ص .878
33. http://www.otif.org/index.php?id=9&L=2. Last visited at 15 August 2016.
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مربوط به حمل کاال)« :اين کنوانسیون بر هر قرارداد حمل کاالها از طريق راهآهن در مقابل
پاداش ،چنانچه مکان دريافت و تحويل کاالها در دو کشور مختلف عضو کنوانسیون باشد،
صرفنظر از محل کسب و تجارت و تابعیت طرفین قرارداد حمل قابل اعمال است».
کنوانسیون کوتیف با ساير روشهای حملونقل مرتبط بوده و تحت شرايطی روشهای ديگر
حمل نیز مشمول مقررات اين کنوانسیون هستند .در مواردی که ساير شیوههای حملونقل،
مکمّل حمل ريلی بینالمللی بوده و ساير شیوهها از نوع حمل داخلی باشند ،مقررات کنوانسیون
کوتیف بر آنها حاکم خواهد بود 91.بر اساس بند  9و  1ماده  971کنوانسیون کوتیف ،اين
مقررات بین المللی بر حمل جادهای داخلی يا آبهای داخلی که مکمّل حملو نقل فرامرزی
ريلی است ،قابل اعمال است .بنابراين کنوانسیون کوتیف ،عالوه بر اعمال در قراردادهای
حمل ريلی يک وجهی ،در رابطه با حمل چندوجهی ،بخصوص در قراردادهای حمل ريلیِ
مشمول انواع خاصی از حمل تکمیلی ،نقش زيادی دارد 91.مثال قابل توجه در اين زمینه،
مربوط به توافقی است که بر مبنای آن ،يک محموله دارو از کاپوناگو (شهری در ايتالیا) از
طريق جاده به ايستگاه راه آهن در میالن (شهر ديگری در ايتالیا) حمل می شود و سپس از
طريق راه آهن به روتردام (شهری در هلند) و در نهايت ،با کامیون از روتردام به شهر ديگری
در هلند جابه جا می شود .در اين مورد ،به اين علت که مرحله حمل جادهای ،داخلی بوده و از
ويژگی بین المللی برخوردار نبود ،به استناد بند  9ماده  1کنوانسیون کوتیف ،مقررات
کنوانسیون کوتیف به منظور جلوگیری از ايجاد تعارض احتمالی با کنوانسیون سی.ام.آر بر کلّ
قرارداد حمل و نقل حاکم می شود .دادگاه تجديدنظر نیز کنوانسیون کوتیف را به عنوان قانون
قابل اعمال بر تمام قرارداد تعیین می کند95.
9ـ .3کنوانسیونهای حمل دریایی و حملونقل چندوجهی
در زمینه حمل دريايی ،مقررات مختلفی در سطح بینالمللی تصويب شده و در حال حاضر در اين
34. Hoeks, Marian, “Multimodal Carriage with a Pinch of Sea Salt: Door to Door under the UNCITRAL
Draft Instrument”, European Transport Law, vol. 10, 2008, p. 264; Clarke, Malcolm and Yates, David,
Contracts of Carriage by Land and Air, Lloyd's of London Press, 2004, p. 227.

 .95بند  9ماده  1کنوانسیون« :در قرارداد واحد حمل ريلی بینالمللی که حمل جادهای داخلی يا آبهای داخلی ،مکمّل حمل
ريلی فرامرزی است ،اين کنوانسیون بر ساير روشهای حمل حاکم است».
بند  1ماده  1کنوانسیون« :در قرارداد واحد حمل ريلی بینالمللی که حمل دريايی يا حمل بینالمللی آبهای داخلی ،مکمل
حمل ريلی باشد ،درصورتیکه روش حمل دريايی و حمل آبهای داخلی بهمنظور ارائه لیست خدمات در ماده  81و  1اين
کنوانسیون استفاده شود ،اين کنوانسیون بر بخشهای حمل دريايی و حمل آبهای داخلی قابل اعمال است».
36. Hoeks, Marian, op. cit., pp. 216-217.
37. Hof Den Haag 25 May 2004, S&S 2004, 126, which was the appeal of Rb Rotterdam 19 March 1998,
S&S 1999, 42.
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حوزه ،چندين مقررات بینالمللی الزماالجرا بر روابط میان طرفین اعمال میشود .قواعد الهه،
قواعد الهه ـ ويزبی ،کنوانسیون هامبورگ و قواعد روتردام ،مقررات بینالمللی در اين حوزه
هستند.
الف .کنوانسیون الهه و الهه ـ ویزبی
قواعد الهه در  1381به تصويب رسید .اين مقررات جنبه الزامآور نداشت و تنها با توافق مالک
کشتی و فرستنده اعمال میشد و اگر مالک کشتی در اين زمینه توافق نمیکرد ،برای فرستنده
هیچ راهحل ديگری وجود نداشت .ازاينرو تحت فشار ارسالکنندگان کاال طی دو نشست در
سالهای (1389ـ )1388و نهايتاً در کنفرانس ديپلماتیک بروکسل در سال  1381اين مقررات
بهصورت الزامآور تصويب شد 92.اما اين مقررات بعد از سه دهه تجربه عملی ،چندان
رضايتبخش نبود و نارسايیهای آن آشکار شد .مدتی بعد ،اين قواعد اصالح شد و نهايتاً
اصالحیهای در  1312در بروکسل به تصويب رسید 93و در سال  1355پس از ارائه سند تصويب
دهمین کشور ،الزم االجرا شد و به کنوانسیون الهه ـ ويزبی شهرت يافت13.
بهموجب بند  8ماده  1کنوانسیون الهه ـ ويزبی ،قرارداد حمل دريايی ،قراردادی میان
متصدی حمل و گیرنده است که حداقل يکی از طرفین ،عضو کنوانسیون باشد و در اين زمینه،
بارنامه صادر شود.
همان طور که در بند  8ماده  1بیان شده است ،شرط اعمال مقررات کنوانسیون الهه ـ
ويزبی بر قرارداد حمل دريايی ،صدور بارنامه 11است .در بند  7ماده  1دوره مسئولیت متصدی
حملونقل تشريح میشود .به موجب اين بند ،دوره مسئولیت متصدی حمل از زمان بارگیری کاال
به کشتی تا زمان تخلیه کاال از آن است .اين دوره اصطالحاً دوره «چنگک تا چنگک» 18نامیده
می شود .به عبارت ديگر ،قواعد کنوانسیون برای دوره زمانی قبل از بارگیری کاالها و بعد از

 .92مشهدی ،هادی؛ حقوق دريايی موارد معافیت متصدی حملونقل دريايی از مسئولیت ،حقوق امروز ،1938 ،ص  19و
تقیزاده ،ابراهیم؛ حقوق حملونقل دريايی ،مجد ،1923 ،ص .89
39. Frederick, David C., “Political Participation and Legal Reform in the International Maritime
Rulemaking Process: from Hague to Hamburg Rules”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 22,
No.1, 1991, pp. 94-96.

 .39تقیزاده؛ همان ،ص .81
« .37بارنامه سندی است دال بر عقد قرارداد حمل ،که حملکننده يا نماينده وی پس از دريافت کاال برای حمل آن از يک
نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسیله مورد توافق (کشتی ،کامیون ،راهآهن ،هواپیما يا ترکیبی از آنها) در
مقابل کرايه حمل مشخص صادر مینمايد» .ربیعی؛ همان ،ص .119
42. Tackle to Tackle
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تخلیه آن از کشتی ـ حتی اگر کاالها در تصرف متصدی حمل باشد ـ الزماالجرا نیست 19.اعمال
قواعد کنوانسیون الهه ـ ويزبی بر مرحله حمل دريايی يک قرارداد حمل چندوجهی کاال قابل
تصور است .برخی از آرای دادگاههای برخی کشورها مانند هلند نیز نظريه فوق را تأيید میکند11.
در ادامه برای تبیین بهتر موضوع به دو مورد از دعاوی مرتبط اشاره میشود :در يک اختالف
مرتبط با حمل بار میوه ،چند کانتینر میوه ،ابتدا از طريق جاده ،از شهرهای مختلف کاستاريکا به
شهرهای ديگری در اين کشور جابهجا میشود .سپس محموله از مسیر حمل دريايی از
کاستاريکا به روتردام در هلند منتقل و بدين منظور ،يک بارنامه حمل چندوجهی (حمل مرکب)
صادر شد .محموله میوهها در مسیر حمل از کاستاريکا به هلند در مرحله حمل دريايی تلف شده و
طرفین در میزان جبران خسارات وارده ،دچار اختالف شدند .دادگاه با استناد به اينکه خسارت
مزبور در مرحله حمل دريايی رخ داده ،قواعد الهه ـ ويزبی را بهمنظور تعیین میزان جبران
خسارت بر اين بخش از قرارداد حاکم کرد17.
مثال ديگر ،مرتبط با حمل يک محموله پوشاک است .ابتدا محمولهای از بانکوک در تايلند ،از
طريق مسیر حمل دريايی به روتردام در هلند منتقل ،و سپس از مسیر حمل جادهای از روتردام به
شهر ديگری در هلند حمل شد .متصدی حمل ،تعدادی جعبه محتوی گیاه و ادويهجات را در
کانتینر حامل البسه قرار داده بود و به همین علت ،مرسلالیه از تحويل محموله خودداری کرد با
اين استدالل که البسه در اثر وجود جعبههای گیاه و ادويهجات ،بوی نامطبوعی گرفته و به
فروش نمیرود .دادگاه اعالم کرد که خسارات اشارهشده بعد از تحويلگرفتن البسه توسط
متصدی اتفاق افتاده و حمل دريايی نیز آغاز شده است .بنابراين قواعد الهه ـ ويزبی بر اين
مرحله از قرارداد اعمال میشود 11.بنابراين ،دو مثال يادشده بهوضوح رويهقضايی محاکم
کشورهای مختلف در خصوص امکان اعمال مقررات کنوانسیونهای حمل يکوجهی دريايی بر
مراحل مختلف حملونقل چندوجهی را تأيید میکند.

ب .کنوانسیون هامبورگ
کنوانسیون هامبورگ يکی از اسناد الزماالجرا در حوزه حملونقل دريايی در سطح بینالمللی
است .سند مزبور با توجه به نواقص موجود در قواعد الهه و الهه ـ ويزبی تدوين و در 1352
43. Jiang, Su Tong and Peng, Wang, “Carrier’s Liability under International Maritime Conventions and
the UNCITRAL Draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly
by Sea”, Transport, vol. 24, No. 4, 2009, p. 346.
44. Rb Rotterdam 10 April 1997, S&S 1999, 19; Hof Den Haag 26 September 2000, S&S 2001, 21; Rb
Rotterdam 17 September 2003, S&S 2007, 63; Hof Den Haag 22 March 2003, S&S 2005, 113; HR 17
November 2006, LJN AY8288. See also Rb Rotterdam22 February 2006, S&S 2007, 119.
45. Rb Rotterdam 17 September 2003, S&S 2007, 63.
46. Rb Rotterdam 19 July 2006, S&S 2007, 84.
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تصويب شد .در ماده  1کنوانسیون هامبورگ ،قلمرو اعمال مقررات کنوانسیون هامبورگ ،فراتر از
قواعد الهه و الهه ـ ويزبی است .بهموجب بند  1ماده  1اين کنوانسیون ،قرارداد حملونقل
دريايی عبارت است از توافق بین طرفین (ارسالکننده و متصدی حملونقل) که بر اساس آن،
متصدی حملو نقل ،متعهد به حمل دريايی کاال در مقابل دريافت اجرت از يک بندر به بندر ديگر
است .البته مواردی که قرارداد حملونقل ،فراتر از حمل دريايی بوده و شیوه حملونقل ديگری را
دربرمیگیرد نیز کنوانسیون هامبورگ تا جايی که مربوط به حمل دريايی باشد حاکم است15.
در مقايسه میان کنوانسیون هامبورگ با کنوانسیون الهه ـ ويزبی ،دامنه قلمرو کنوانسیون
هامبورگ نسبت به قواعد الهه ـ ويزبی در مورد دوره مسئولیت متصدی حمل افزايش يافته است.
در کنوانسیون هامبورگ از معیار «بند تا بندر» 12استفاده شده است .بر اساس معیار «بندر تا بندر»
دوره مسئولیت متصدی حملونقل ،دورانی است که طی آن ،کاال در بندر مبدأ بارگیری و در بندر
مقصد تخلیه میشود .بنابراين ممکن است کشتی در هنگام ورود محموله کاال به بندر ،آماده
بارگیری نباشد يا در زمانی که کشتی با محموله به مقصد میرسد ،گیرنده ،مقدمات تحويل کاال
را آماده نکرده باشد .در اينجا تا قبل از بارگیری و تخلیه کاالها ،متصدی حملونقل ،موظف به
مراقبت از محموله است 13.به عبارت ديگر در شیوه بندر تا بندر ،مسئولیت متصدی حملونقل
گسترش يافته است.
برخالف قواعد کنوانسیون الهه ـ ويزبی ،کنوانسیون هامبورگ در بند  1ماده  1به پیشبینی
حمل چندوجهی پرداخته است .ازاينرو زمانی که بحث اعمال قواعد هامبورگ بر قرارداد حمل
چندوجهی به میان میآيد ،بخش دوم بند  1ماده  1کنوانسیون مقرر میدارد که:
« ...قراردادی که مشمول حملونقل دريايی و نوع ديگری از حملونقل باشد ،قرارداد
حملونقل دريايی مطابق اين کنوانسیون فرض میشود ،البته تا جايی که مرتبط به حملونقل
دريايی است» .در اين حالت ،قواعد کنوانسیون هامبورگ بر تمام قرارداد اعمال نمیشود و فقط
بر مرحله حمل دريايی بینالمللی اعمال میشود73.
ج .قواعد روتردام
اعمال قواعد روتردام ،بسیاری از خألهای موجود در حملونقل دريايی را برطرف میکند و با ارائه
راهحلهايی ،مسائل مربوط به حملونقل چندوجهی را نیز پوشش میدهد .مجمع عمومی سازمان
47. Colebunders, Caroline, “Multimodal Cargo Carrier Liability and Insurance: in Search of Suitable
Regime”, Unpublished Thesis, University of Ghent, 2013, p. 30.
48. Port to Port
49. Wilson, John F., Carriage of Goods by Sea, Pearson Education, 2004, p. 216.
50. Hoeks, Marian, op. cit., p. 267.
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ملل متحد در سال  8332کنوانسیون مزبور را تصويب کرد .اين کنوانسیون در  8333طی مراسم
ويژهای که دولت هلند در شهر روتردام برگزار کرد ،برای امضای کشورها مفتوح و به همین دلیل
به مقررات روتردام معروف شد .در حال حاضر ،اين مقررات الزماالجرا نیست زيرا تا کنون تنها 9
کشور 71آن را تصويب کردهاند ولی احتمال اجرايیشدن آن در آينده بسیار زياد است .در مورد
قراردادهای حمل دريايیِ مشمول قواعد روتردام بايد به تعريف ماده  1قواعد روتردام توجه کرد.
بند  1ماده  1قواعد روتردام ،قرارداد حمل را اينگونه توصیف میکند« :قرارداد حمل ،قراردادی
است که در آن متصدی حمل در قبال دريافت اجرت ،متعهد به حمل کاال از يک مکان به مکان
ديگر می شود .قرارداد بايد برای حمل از طريق دريا منعقد شود و نیز ممکن است برای ديگر
شیوههای حملونقل ،عالوه بر حمل دريايی منعقد شود».
قسمت پايانی بند  1ماده  1قواعد روتردام که مقرر میدارد ...« :قرارداد بايد برای حمل از
طريق دريا منعقد شود و نیز ممکن است برای ديگر شیوههای حملونقل ،عالوه بر حمل دريايی
منعقد شود» به حمل چندوجهی اشاره میکند.
با اين توضیحات شايد در ابتدا به نظر برسد اين کنوانسیون ،يک سند بینالمللی در حوزه
حملونقل چندوجهی است اما بايد به اين نکته توجه داشت که بند  1ماده  1قواعد روتردام،
کنوانسیون را بر قراردادهای حمل يکوجهی قابل اعمال میداند .البته در مواردی که از ساير
شیوههای حملونقل در قرارداد استفاده میشود ،قواعد روتردام ،به حمل چندوجهی هم توجه
کرده است؛ با اين توضیح که چنانچه در يک قرارداد حملونقل چندوجهی ،کاالها در بخشی از
مسیر از طريق دريا حمل شود و حمل دريايی دارای وصف بینالمللی باشد ،قواعد روتردام بر
78
مرحله حمل دريايی قرارداد حملونقل چندوجهی اعمال میشود.
پس از بررسی کنوانسیونهای حمل يکوجهی و اعمال آنها با استفاده از سیستم شبکهای
در قرارداد حمل چندوجهی بايد توجه داشت در مواردی اين مقررات با يکديگر همپوشانی داشته
و ممکن است در يک مرحله از قرارداد ،همزمان مقررات کنوانسیونهای مختلفی قابل اعمال
باشد .در اين صورت بايد تعیین کرد در تعارض اين مقررات با يکديگر ،چه قانونی بر قرارداد حمل
چندوجهی حاکم است .در مبحث بعدی ،اين تعارضها و قواعد حل تعارض کنوانسیونهای حمل
يکوجهی در خصوص حملونقل چندوجهی بررسی میشود.

 .57کنگو ،اسپانیا ،توگو.
52. Conrado, Iara Costa, “Multimodal Aspect of the Rotterdam Rules: A Critical Analysis of the
Liability of the MTO”, Unpublished Thesis, Lund University, 2011, p. 21; Berlingieri, Francesco, “A
New Convention on the Carriage of Goods by Sea: Port-to-Port or Door-to-Door?”, Uniform Law Review,
vol. 8, No.1-2, 2003, p. 267.
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 .3قواعد حل تعارض کنوانسیونهای حمل یکوجهی در حملونقل چندوجهی
بهطور معمول ،تدوينکنندگان مقررات بینالمللی حمل يکوجهی ،به تناسب شیوه حمل مورد
نظر ،مقرراتی را در زمینه قلمرو اعمال مقررات ،مسئولیت متصدی حملونقل ،شیوه و میزان
جبران خسارت و غیره وضع کردهاند .درهرحال ،برخی از اين مقررات از شیوه حملی که موضوع
بحث اصلی آنهاست فراتر رفته و در مواردی حوزه شمول مقررات خود را به حمل چندوجهی نیز
گسترش داده و در نتیجه ،گاهی با يکديگر در تعارض قرار میگیرند .ازجمله مقررات بینالمللی
حمل يکوجهی که از قلمرو اعمال مورد نظر خود فراتر رفته ،ماده  8کنوانسیون سی.ام.آر در
خصوص حمل سوپرپوس (رول آن ـ رول آف يا رو ـ رو يا مود ـ آن ـ مود) است .توضیح اينکه
بر اساس مقررات ماده  8چنانچه يک کامیون با کاال به داخل وسیله نقلیة ديگر بارگیری
شود ،بدون اينکه وسیله حمل جادهای ،حرکتی داشته باشد و بعد از يا قبل از حمل جاده ای،
محموله در همان کامیون بماند ،کنوانسیون سی.ام.آر نه تنها بر مراحل حمل جاده ای اعمال
می شود ،بلکه بر تمام مراحل حمل از طريق کشتی ،قطار يا هواپیما نیز حاکم است  .بنابراين
کنوانسیون سی.ام.آر ،يک رژيم مسئولیتی يکنواختی را برای اين نوع از حمل ايجاد
می کند 79.برای مثال ،چنانچه بر اساس يک قرارداد حمل چندوجهی در حمل کاال از پاريس به
لندن از هر دو شیوه حمل ريلی و جادهای در کنار هم استفاده شده باشد ،اگر خسارت يا تلف کاال
در مرحلهای از حمل رخ دهد که وسیله نقلیه حمل جادهای با محموله بر روی قطار بارگیری شده
است ،گرچه کنوانسیون کوتیف بر مرحله حمل ريلی حاکم و قابل اعمال است ،همزمان
کنوانسیون سی.ام.آر به اعتبار ماده  8آن نیز قابل اعمال بر کلّ قرارداد حمل است .در اينجا میان
دو کنوانسیون ،تعارض ايجاد میشود و بايد تعیین کرد چه مقرراتی بر مسئولیت متصدی
حملونقل و نحوه جبران خسارات حاکم است؟
در مثال ديگر در حملونقل چندوجهی ،حمل محموله کفش از اسپانیا به شیوه حمل جادهای
صورت گرفته و سپس کامیون با کاالها بر روی قطار بارگیری شده ،به يکی از شهرها در فرانسه
حمل شده و مجدداً کامیون ،محموله کفش را از طريق مسیر جاده به شهر ديگری در فرانسه
جابهجا میکند .بر اساس بند  9ماده  711کنوانسیون کوتیف ،مقررات اين کنوانسیون بر کلّ چنین
قراردادی اعمال میشود .با توجه به ماده مزبور ،کنوانسیون مراحل حمل جادهای را پوشش
 .59سادات حسینی ،سیدحسین؛ «بررسی مبنای مسئولیت متصدی حملونقل جادهای کاال در کنوانسیون قرارداد حملونقل
بینالمللی کاال از طريق جاده (کنوانسیون سی.ام.آر) و مقايسه آن با حقوق ايران و انگلیس» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره
 ،81پايیز ـ زمستان  ،1921ص .18
 .53بند  9ماده  1کنوانسیون« :در قرارداد واحد حمل ريلی بینالمللی که حمل جادهای داخلی يا آبهای داخلی مکمّل حمل
ريلی فرامرزی است ،اين کنوانسیون بر ساير روشهای حمل حاکم است».
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میدهد زيرا حمل جادهای ،حمل داخلی و بهمنظور ارائه خدماتی است که کنوانسیون کوتیف
آنها را مقرر کرده و مکمّل حمل ريلی است و کشوری که حمل جادهای در آن رخ داده ،عضو
کنوانسیون کوتیف است 77.اعمال کنوانسیون کوتیف بر مرحله حمل جادهای داخلی با توجه به
پیشبینی خود کنوانسیون مزبور ،سببی برای تعارض نیست اما درهرحال در برخی از قسمتهای
قرارداد مزبور (جايی که کامیون با محموله کاال به قطار بارگیری شده) ماده  8کنوانسیون
سی.ام.آر نیز قابل اعمال است و اعمال همزمان اين دو کنوانسیون بر يک قسمت از قرارداد،
سبب تعارض شده و بايد قانون حاکم بر آن قسمت قرارداد معین شود.
آنچه در حمل هوايی ابهاماتی ايجاد میکند ،توسعه مفهوم «حملونقل هوايی» است .اين
ابهام بهترتیب در بندهای  9و  1ماده  12کنوانسیون ورشو و مونترال مطرح است .بهموجب اين
مواد ،کنوانسیون ورشو و مونترال ،حوزه اعمال خود را مشخص کردهاند و اين کنوانسیونها تنها
حملونقل در داخل فرودگاه را دربرمیگیرند اما در ادامه ماده مشاهده میشود که چنانچه حمل از
طريق وسايل ديگر حمل بهمنظور تحويل ،بارگیری و انتقال کاالها در داخل فرودگاه انجام گیرد،
فرض میشود که تمام فرايند حمل ،مشمول قواعد حمل هوايی است .برای روشنترشدن اين
موضوع ،مثالی ارائه میشود :يک محموله از طريق کامیون برای بارگیری به هواپیما به فرودگاه
ارسال میشود و سپس محموله در طول حمل جادهای در داخل فرودگاه خسارت میبیند .در
اينجا چنانچه حمل جادهای دارای وصف بینالمللیِ تعريفشده در کنوانسیون سی.ام.آر باشد از
سويی ،کنوانسیون سی.ام.آر بر حمل جادهای اين مرحله اعمال میشود و از سوی ديگر ،چون
حمل جادهای بهمنظور انتقال کاالها و تحويل و بارگیری به هواپیما در داخل فرودگاه صورت
گرفته است ،کنوانسیون ورشو يا مونترال بر اين بخش از قرارداد که حمل جادهای است ،قابل
اعمال است .در اين قرارداد ،بین دو کنوانسیون سی.ام.آر و کنوانسیون ورشو يا مونترال در مرحله
حمل جادهای تعارض ايجاد می شود و بايد تعیین شود که قانون حاکم بر اين مرحله از حمل ،چه
قانونی است؟
درهرحال در برخی از مقررات بینالمللی حمل يکوجهی ،راهحلهايی برای رفع تعارضهای
احتمالی میان اين مقررات بینالمللی ارائه شده است .در ادامه ،قواعد حل تعارض اين
کنوانسیونها بررسی میشود.
بند  7ماده  87قواعد کنوانسیون هامبورگ ،مربوط به تعارضهای حوزه حقوق حملونقل
دريايی است .اين ماده مقرر میدارد« :هیچيک از مقررات اين کنوانسیون ،مانع اعمال يک
کنوانسیون بینالمللی ديگر در مورد قراردادهای حملونقل کشور متعاهد که عمدتاً به طرق
ديگری جز طريق دريايی که در حال حاضر و در تاريخ تصويب اين کنوانسیون معتبر و
55. Hoeks, Marian, op. cit., p. 295.
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الزم االجراست ،نیست .اين مقررات همچنین در خصوص هرگونه تجديدنظر يا اصالح بعدی
کنوانسیون بینالمللی مزبور نیز اعمال میشود».
بهموجب اين ماده ،برخی تعارضها میان اسناد حمل يکوجهی ،در قرارداد حمل چندوجهی
حلوفصل میشود .برای مثال ،هر تعارض احتمالی بین ماده  8کنوانسیون سی.ام.آر و قواعد
کنوانسیون هامبورگ بر اساس اين ماده رفع میشود؛ با اين توضیح که چنانچه قراردادی بین دو
کشور منعقد شود که هر دو کشور ،عضو کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون سی.ام.آر باشند و در
جريان حملو نقل کاال نیاز به طی مسیر دريايی وجود داشته باشد و بدين منظور ،کاالها با وسیله
حمل جادهای (کامیون) به کشتی بارگیری شود ،بهموجب ماده  8کنوانسیون سی.ام.آر به اين
دلیل که کاال با وسیله حمل جادهای به کشتی بارگیری شده است ،کنوانسیون سی.ام.آر بر کلّ
قرارداد حمل حاکم است و ازآنجاکه هر دو کشور ،عضو کنوانسیون هامبورگ هستند ،کنوانسیون
مزبور بر مرحله حمل دريايی قرارداد حاکم است و در نتیجه ،تعارض میان مقررات اين دو
کنوانسیون رخ میدهد .در اين مثال ،قاعده حل تعارض بند  7ماده  87کنوانسیون هامبورگ
راهگشاست و در نتیجه ،در مثال مذکور ،کنوانسیون سی.ام.آر بر اساس بند  7ماده  87کنوانسیون
هامبورگ بر قرارداد حمل حاکم است .در ادامه اين بند ،حاکمیت ساير مقررات بینالمللی که
متعاقب بر کنوانسیون هامبورگ تصويب میشود ،نسخههای اصالحی اين مقررات بر کنوانسیون
هامبورگ را تصريح میکند و در اين موارد نیز ساير مقررات را بر کنوانسیون مزبور ،مقدم میدارد.
بنابراين قاعده حل تعارض مندرج در بند  7ماده  87کنوانسیون ،نسخههای اصالحی کنوانسیون
کوتیف را نیز پوشش میدهد و درصورتیکه شرايط اعمال بند  1ماده  9کنوانسیون کوتیف فراهم
باشد ،تعارض میان قواعد کنوانسیون کوتیف و هامبورگ را حلوفصل میکند71.
قاعده حل تعارض ديگر در مقررات قواعد روتردام پیشبینی شده است .اگرچه در حال حاضر
قواعد روتردام الزماالجرا نشده ،اين مقررات ،قواعد قابلتوجهی را در زمینه حل تعارض مقررات
اسناد حمل يکوجهی با يکديگر ارائه میکند.
ماده  81قواعد روتردام در خصوص خساراتی که قبل از بارگیری محموله به کشتی يا بعد از
تخلیه محموله از کشتی رخ داده ،تعیین تکلیف کرده است.
ماده  81قواعد روتردام مقرر میدارد ...« :زمانی که فقدان يا زيان به کاالها يا واقعه يا
اوضاعواحوالی باعث تأخیر در تحويل آنها در طول مدت مسئولیت متصدی حملونقل میشود
اما قبل از بارگیری به کشتی يا بعد از تخلیه از کشتی اتفاق بیفتد ،مقررات اين کنوانسیون بر
مقررات سند بینالمللی ديگر حاکم نیست ،درصورتیکه در زمان چنین فقدان ،زيان يا واقعه يا
اوضاعواحوالی که موجب تأخیر شده است:
56. Ibid., p. 315.

003



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان 7991

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) وفق مقررات چنین سند بینالمللی که در مورد تمام يا برخی عملیات متصدی حمل
اعمال میشود ،فرستنده ،در مورد مرحلهای خاص از حمل که فقدان ،زيان به کاالها يا هر حادثه
يا اوضاعواحوالی که باعث تأخیر در تحويل میشود در آن اتفاق افتاده ،با متصدی حمل،
قراردادی مستقیم و جداگانه منعقد کرده باشد؛
ب) اين سند بینالمللی بهطور صريح ،مسئولیت متصدی حمل ،محدوديت مسئولیت يا موعد
اقامه دعوا را مقرر کند و
ج) وفق سند مزبور ،بهوسیله توافق بهطورکلی يا به زيان فرستنده کاال نتوان اين مسئولیت را
سلب نمود».
بنابراين در جايی که خسارت در مرحله حمل دريايی رخ میدهد يا در مواردی که تعیین
اينکه خسارت در کدام مرحله از حمل رخ داده است با دشواری روبهرو شده ،مثالً خسارات
بهتدريج در مراحل مختلف حمل اتفاق افتاده نیز قواعد روتردام حاکم است 75.البته اين ماده
بهطور کامل ،تعارضهای احتمالی میان قواعد روتردام و ساير اسناد بینالمللی را پیشبینی
نمیکند.
به نظر میرسد ماده  28قواعد روتردام ،يک قاعده حل تعارض مناسب در خصوص تعارض
میان اسناد حمل يکوجهی است .بهموجب اين ماده ،چنانچه شرايطی وجود داشته باشد ،ساير
اسناد حمل يکوجهی بر قواعد روتردام مقدّم میشود.
ماده  28مقرر میدارد« :هیچ بخشی از اين کنوانسیون بر اعمال کنوانسیونهای الزماالجرای
مذکور (بند الف ،ب ،ج ،د) تأثیری نمیگذارد .اين مبحث شامل اصالحات آتی حاصله در
کنوانسیون اخیرالذکر که مربوط به مسئولیت متصدی در ازای خسارت يا تلف کاال باشد هم
میشود:
الف) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقل کاال از طريق هوا ،تا جايی که کنوانسیون مذکور
مطابق با مقررات خود ،بر هر قسمت از قرارداد حمل اعمال میشود؛
ب) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقل کاالها از طريق جاده ،تا جايی که کنوانسیون مذکور
مطابق با مقررات خود ،به حملونقل کااليی میپردازد که بهصورت بارگیریشده بر روی وسیله
نقلیه جادهای مخصوص حمل کاالها که خود بهوسیله کشتی حمل میشود ،باقی مانده است؛
ج) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقل کاالها از طريق راهآهن ،تا جايی که کنوانسیون مذکور
مطابق با مقررات خود ،به حملونقل کااليی که از طريق دريا بهعنوان مکمّل برای حملونقل
ريلی حمل میشود ،اعمال خواهد شد؛
57. Van der Ziel, Gertjan, “Multimodal Aspects of the Rotterdam Rules”, Uniform Law Review, vol. 14,
No. 4, 2009, p. 991.
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د) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقل کاالها از طريق آبراهههای داخلی ،تا جايی که
کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود ،به حملونقل کااليی که بدون انتقال آن از يک کشتی
به کشتی ديگر ،هم از طريق رودخانه و هم از طريق دريا حمل میشود ،اعمال خواهد شد».
بند  1ماده  28مربوط به تعارض قواعد روتردام با قواعد حمل هوايی است .در صورت وجود
شرايطی ،قواعد حمل هوايی بر قواعد روتردام مقدّم میشود .بهعنوان نمونه ،چنانچه در يک
قرارداد حمل چندوجهی که از دو شیوه حمل دريايی و حمل هوايی برای جابهجايی محموله
استفاده میشود ،کاالها در جريان حمل دريايی صدمه ببیند و عامل اين صدمه و خسارت در
طول انتقال از طريق هواپیما رخ دهد ،بهموجب ماده  81قواعد روتردام ،چون صدمه و خسارت در
مرحله حمل دريايی رخ داده است ،قواعد روتردام بر اين موضوع حاکم است .اما بهموجب بند 1
ماده  12کنوانسیون مونترال ،ازآنجاکه عامل خسارت در مرحله حمل هوايی به وجود آمده است،
کنوانسیون مونترال بر قرارداد حاکم است .در اين مورد ،بند  1ماده  ، 28مقررات حمل هوايی را
مقدّم دانسته و لذا کنوانسیون مونترال بر قرارداد اعمال میشود.
بند  8ماده  28فرض رايجتری را مطرح میکند .مقررات اين بند ،راجع به تعارض قواعد
حمل دريايی با قواعد حمل جادهای است .بهموجب اين بند ،درصورتیکه يک کامیون با کاال
به کشتی بارگیری شده و کاالها در طی مسیر حمل با کشتی خسارت ببیند ،بهطور معمول بايد
قواعد روتردام بر قرارداد اعمال شود زيرا خسارت در مرحله حمل دريايی رخ داده است اما بند
 8ماده  28قواعد روتردام مقرر می دارد در چنین وضعیتی مقررات حمل جاده ای مقدّم است و
بر اساس بند  1ماده  8کنوانسیون سی.ام.آر ،قواعد حمل جاده ای بر تمام قرارداد حاکم خواهد
بود72.
در نهايت ،بند  9ماده  28قواعد روتردام به تعارض میان قواعد حمل ريلی با قواعد روتردام
اشاره میکند .اين بند ،مشابه بند  8ماده  28بوده و بیان میدارد چنانچه در جريان حملونقل
چندوجهی ،حمل دريايی مکمّل حمل ريلی باشد ،کنوانسیون مربوط به حمل ريلی که در حال
حاضر ،کنوانسیون کوتیف است بر قرارداد حاکم است.
اين ماده مشمول مقررات حمل يکوجهی کنونی و اصالحات بعدی آن میشود .البته اين
ماده در خصوص ساير مقرراتی که در آينده تصويب خواهد شد و ممکن است با قواعد روتردام در
تعارض باشد ،ضابطهای را پیشبینی نکرده است73.
58. Sturley, Michael F., “General Principles of Transport Law and the Rotterdam Rules”, in: GünerÖzbek, Meltem Deniz (Ed.), The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage
of Goods Wholly or Partly by Sea an Appraisal of the “Rotterdam Rules”, Springer, 2011, pp. 73-74.
59. Adamsson, Joakim, “The Rotterdam Rules: A Transport Convention for the Future?”, Unpublished
Thesis, Lund University, 2011, p. 44.
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 .5استفاده از سایر شیوهها برای حل تعارض یا عدم پیدایش آن
علیرغم ارائه قواعد حل تعارض در برخی کنوانسیونهای حمل يکوجهی ،برای تمامی
تعارضهای احتمالی ،راهحلی ارائه نشده است .بنابراين در ادامه ،ماده  93کنوانسیون وين در
حقوق معاهدات ،برای حلّ برخی ديگر از تعارضها و سپس استفاده از قراردادهای استاندارد
بهمنظور جلوگیری از بروز تعارضها تبیین میشود.
5ـ .7استفاده از قواعد حل تعارض کنوانسیون وین ،مصوب 7919
کنوانسیون وين در حقوق معاهدات ،مصوب  1313بوده که اساسیترين موضوعات حقوق
بینالملل را مطرح میکند .ماده  93کنوانسیون مقرر میدارد:
« .8 ... .1هرگاه معاهدهای تصريح کند که تابع معاهدة سابق يا الحق است ،يا آنکه نبايد مغاير
با معاهده ديگر محسوب شود ،مقررات آن معاهده [سابق يا الحق] مالک عمل است.
 .9هرگاه تمام طرفهای معاهدة سابق نیز همان طرفهای معاهده الحق باشند و اعتبار
معاهده سابق تمام نشده يا بهموجب ماده  73اجرای آن به حالت تعلیق در نیامده باشد ،معاهده
سابق فقط تا حدودی که با معاهده الحق سازگار باشد ،قابل اعمال است.
 .1هرگاه طرفهای معاهده سابق ،طرفهای معاهده الحق نباشند:
الف) در روابط میان دولتهای دو معاهده ،قاعده مندرج در بند  9قابل اجراست؛
ب) در روابط میان يک دولت طرف دو معاهده و يک دولت طرف يکی از اين معاهدات ،فقط
معاهدهای که هر دو طرف آن هستند ،حقوق و تکالیف متقابل آنها را معین میکند.»...
بند  8ماده  93کنوانسیون وين ،حق تدوينکنندگان معاهده را در تعیین روابط خود با ديگر
معاهدات از طريق قاعده حل تعارض به رسمیت شناخته است .اين بند بیان میکند که حقوق
بینالملل در اصل و ماهیت ،مبتنی بر اجماع و توافق طرفین است و کشورها تنها ملزم به آنچه
هستند که آزادانه خود را به آن محدود نمودهاند .به عبارت بهتر ،بند  8ماده  93کنوانسیون وين
با بسط و گسترش اصل آزادی قراردادها ،به طرفین قرارداد ،حق انتخاب در اولويتبندی
معاهدات اعطا کرده است.
بند  9و  1ماده  93کنوانسیون وين در ارتباط با موردی است که خود معاهده ،اولويتبندی در
موضوعات را پیشبینی نکرده است .بند  9ماده  93قاعده حلّ تعارض را در مواردی مطرح
ل
میکند که همه کشورهای عضو معاهده قبلی ،عضو معاهده بعدی نیز باشند .بر اساس قاعده ح ّ
تعارض در اين فرض ،معاهده بعدی بر روابط طرفین در قرارداد اعمال میشود .البته مقررات
معاهده سابق تا جايی که با معاهده بعدی در تعارض نباشد ،قابل اعمال است .در بند  1ماده 93
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فرض ديگری مطرح شده است که خود دارای دو حالت است .در حالت اول که تمام اعضای
معاهده قبلی عضو معاهده بعدی نیستند ،مانند بند  9عمل میشود و معاهده سابق تا جايی که
اعتبارش حفظ شده است اعمال میشود اما حالت دوم ،فرضی است که در روابط قراردادی ،يکی
از طرفین ،عضو هر دو معاهده است و طرف ديگر قرارداد ،تنها عضو يکی از معاهدات است .در
اينجا معاهدهای بر قرارداد حاکم است که هر دو کشور طرف قرارداد ،عضويت آن را دارا باشند.
گرچه کنوانسیون وين ،محتملترين موارد بروز تعارضها را پیشبینی نموده ،بايد همواره اين
موضوع مدنظر باشد که مقررات بینالمللی حملونقل ،همیشه اعضای يکسانی ندارند .برای مثال،
برخی کشورها صرفاً عضو کنوانسیون (الف) و برخی ديگر صرفاً عضو کنوانسیون (ب) هستند .در
اين حالت چنانچه قرار باشد قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی کاال که بخشی از آن مرتبط با
هر دوی اين کنوانسیونهاست تعیین شود ،ماده  93کنوانسیون وين در حقوق معاهدات ،راهحلی
برای رفع تعارض میان دو کنوانسیون ارائه نکرده است13.
5ـ .2استفاده از قراردادهای استاندارد
استفاده از قراردادهای استاندارد 11میتواند يکی از راهحلهای کاهش بروز تعارض میان قواعد
مختلف در حوزه حملونقل چندوجهی باشد .امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد يا قراردادهای
نمونه در تجارت بینالمللی ،رايج و متعارف است ،بهطوریکه برخی ادعا کردهاند بیش از 33
درصد قراردادها با استفاده از قراردادهای استاندارد منعقد میشوند .بسیاری از شرکتهای تجاری
بهجای تنظیم قرارداد با تکتک طرفهای تجاری خود ،از قراردادهای استاندارد استفاده میکنند
که در آنها حقوق و تعهدات طرفین به نحو واضح و جامعی پیشبینی شده است .تنظیم شروط
قراردادی و استانداردکردن آنها موجب صرفهجويی در وقت و هزينه شده و رويه واحدی را در
قبال مشتريان متعدد ايجاد خواهد کرد که در نهايت به صرفه اقتصادی و سرعت در مبادالت
تجاری منجر خواهد شد 18.در صورت استفاده از قراردادهای استاندارد که بسیار مفصل تنظیم
شده و همه احتماالت آتی در روابط قراردادی طرفین قرارداد را پیشبینی میکند ،نیاز به مراجعه
به قانون حاکم ،به حداقل میرسد .بنابراين چنانچه در تنظیم قراردادهای حمل چندوجهی از
قراردادهای استاندارد حملو نقل استفاده شود ،نیاز به مراجعه به قانون حاکم و تعیین تکلیف
60. Hoeks, Marian, op. cit., pp. 307-309.
61. Standard Contracts
 .12شیروی ،عبدالحسین؛ «قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامنال با تأکید بر حقوق انگلستان و امريکا» ،مجله
مجتمع آموزش عالی قم ،سال چهارم ،شماره  ،18بهار  ،1921ص .13
Patterson, Mark R., “Standardization of Standard-form Contracts: Competition and Contract
Implications”, William and Mary Law Review, vol. 52, No. 2, 2010, p. 331.
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موضوعات بر اساس اين قانون به حداقل رسیده و حقوقدانان ،کمتر دچار مشکالت ناشی از
تعارض قوانین کنوانسیونهای حمل يکوجهی در خصوص حمل چندوجهی میشوند.
 .1موضع حقوق بینالملل خصوصی ایران در خصوص قانون حاکم بر حملونقل
چندوجهی کاال
پس از بررسی ديدگاههای مختلف در زمینه تعیین قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی و تشريح
نحوه اعمال سیستم شبکهای و اشاره به تعارضهای احتمالی میان قواعد کنوانسیونهای حمل
يکوجهی و شیوه حل تعارض آنها ،مناسب است تا وضعیت نظام حقوقی ايران در اين خصوص
واکاوی شود.
گرچه در برخی کشورها قانون مستقلی در زمینه حملونقل چندوجهی کاال وجود دارد 19يا در
مجموعه مقررات تجاری و مدنی آنها به اين نوع حملونقل اشاره شده 11و ضوابط حاکم بر آن
روشن شده است ،در مقررات موضوعه ايران ،قانون مستقلی در زمینه حملونقل چندوجهی
مشاهده نمیشود .البته در برخی قوانین ،مانند «قانون موافقتنامه ترانزيت تجاری سازمان
همکاری اقتصادی (اکو) مصوب  »1957به اين شیوه از حملونقل اشاره شده و ماده  7اين
قانون ،اعمال مقررات آن را در خصوص حملونقل چندوجهی تصريح مینمايد اما اين قانون
صرفاً به موضوع تشريفات اداری ازجمله روشهای گمرکی در زمینه تجارت منطقهای بهويژه در
نقاط عبوری مرزی ،بندرها و فرودگاهها میپردازد و راهگشای موضوع قانون حاکم بر حملونقل
چندوجهی يا ساير موضوعات مهم ،مانند تعهدات متصدی حملونقل چندوجهی و مانند آن
نیست .لذا در زمینه حملونقل چندوجهی در حقوق ايران وضعیت مبهم بوده و چنانچه اختالفی
در اين زمینه نزد مراجع رسیدگی ايرانی مطرح شود ،مرجع رسیدگی ممکن است بسته به مورد،
قوانین مختلفی را بر دعوا حاکم کند .در ادامه ،فروض گوناگون در اين خصوص ،جداگانه مطرح
میشود:
 1ـ .7عدم تعیین قانون حاکم توسط طرفین قرارداد حملونقل چندوجهی
اگر طرفین يک قرارداد حملونقل چندوجهی ،قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکنند ،قانون حاکم
بر اين قرارداد ،مطابق قواعد حل تعارض ايرانی که در قسمت اول ماده  312قانون مدنی آمده
است ،تعیین خواهد شد .ماده  312مقرر میدارد« :تعهدات ناشی از عقود ،تابع قانون محل وقوع
عقد است مگر اينکه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار
 .19مانند قانون حملونقل چندوجهی تايلند ،مصوب  8337و قانون حملونقل چندوجهی کاالی هند ،مصوب .1339
 .13مانند قانون تجارت آلمان ،مصوب  1333و قانون مدنی هلند ،مصوب .1338
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داده باشند» .اين بدان معناست که قاضی میبايست محل وقوع عقد را مشخص نموده و سپس
قانون کشور محل وقوع عقد را بهعنوان قانون حاکم بر عقد شناسايی کند .در چنین موقعیتی دو
حالت متصور است:
الف) چنانچه کشوری که عقد در آن منعقد شده و قانون آن بهعنوان قانون حاکم تعیین شده،
دارای مقررات خاصی در زمینه حملونقل چندوجهی کاال باشد ،مانند قانون حملونقل چندوجهی
کاالی هند ،مصوب  1339دادگاه ايران قانون مزبور را بهعنوان قانون حاکم ،معیار حلوفصل
اختالفات مرتبط با اين قرارداد ،مدنظر قرار میدهد؛ البته تا جايی که اعمال اين مقررات
ال
بهصراحت ماده  357قانون مدنی مغاير با اخالق حسنه يا نظم عمومی ايران نباشد 17.البته اصو ً
در زمینه مباحث حملونقل کاال ،مانع نظم عمومی و اخالق حسنه کمتر مشاهده میشود.
ب) چنانچه نظام حقوقی که بر اساس قواعد حل تعارض ايرانی ،قانون آن بهعنوان قانون
حاکم تعیین شده ،دارای قواعد و مقرراتی در زمینه حملونقل چندوجهی کاال نباشد ،مثل اينکه
قرارداد تابع مقررات حقوق ايران باشد ،وضعیت پیچیده میشود .هرچند به احتمال زياد ،چنین
کشورهايی دارای مقرراتی در زمینه حملونقل دريايی ،زمینی ،هوايی و ريلی هستند ،انتخاب يکی
از اين قوانین و اعمال آن بر کلّ قرارداد حملونقل چندوجهی ،مناسب با ماهیت چنین عقدی
نیست .از طرف ديگر ،امکان اعمال همزمان همه اين مقررات داخلی در خصوص حملونقل
چندوجهی وجود ندارد .به نظر میرسد در چنین موقعیتی مرجع رسیدگیکننده میبايست سیستم
شبکهای را اعمال کرده و قوانین حاکم بر هر مرحله از اين حملونقل چندوجهی را اعمال کند.
ممکن است اين سؤال مطرح شود که علیرغم نبود مقرراتی در حقوق ايران در زمینه استفاده
از سیستم شبکهای برای تعیین قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی ،امکان استفاده از اين
سیستم بر چه مبناست؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد به منابع حقوق تجارت بینالملل رجوع
کرد .شکی نیست که موضوع قراردادهای حملونقل بینالمللی چندوجهی کاال از موضوعات
زيرمجموعه حقوق تجارت بینالملل است .قواعد حاکم بر اين رشته حقوقی از منابع مختلفی
جمعآوری میشود .معاهدات ،رويه تجاری بینالمللی ،اصول کلی حقوقی ،حقوق عرفی بازرگانی و
قوانین داخلی کشورها از اين زمرهاند .در اين میان و در خصوص موضوع مورد بحث« ،حقوق
عرفی بازرگانی» 11از اهمیت فراوانی برخوردار است .همانگونه که برخی صاحبنظران اشاره
کردهاند در يک معنای موسع ،حقوق عرفی بازرگانی «به قواعد ،اصول و مقررات مشابه يا
 .15ماده  357ق.م بیان میدارد« :محکمه نمیتواند قوانین خارجی و يا قراردادهای خصوصی را که برخالف اخالق حسنه
بوده و يا بهواسطه جريحهدارکردن احساسات جامعه يا به علت ديگر ،مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا
گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد».
66. Lex Mercatoria
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يکنواختی اطالق میشود که در سطح بینالمللی شناسايی شده و به کار گرفته میشود» 15.در
اين معنا «حقوق عرفی بازرگانی ،به قوانین ،رويهها ،اصول و قواعدی اطالق میشود که توسط
تجّار ،داورها ،وکال و مشاورين فعّال در حقوق تجارت بینالملل مکرراً مورد استناد قرار گرفته و
مورد عمل واقع میشود» 12.بنابراين ازآنجاکه در قوانین برخی کشورها در زمینه حملونقل
چندوجهی ،به استفاده از سیستم شبکهای اشاره شده 13و در دعاوی مطرح در دادگاههای
کشورهای مختلف و در ديوانهای داوری که در اين نوشتار ،به برخی از آنها اشاره شد ،استفاده
شده ،میتوان استفاده از سیستم شبکهای را از زمره قواعد حقوق عرفی بازرگانی در دوران معاصر
دانست .بديهی است مرجع رسیدگی در تعیین قانون حاکم بر دعوا در قراردادهای بینالمللی
حملونقل چندوجهی بايد به حقوق عرفی بازرگانی بهعنوان يکی از منابع حقوق تجارت بینالملل
توجه کند .اين موضوع در داوری بهروشنی قابل تأيید است .بند  1ماده  85قانون داوری تجاری
بینالمللی ايران ،مصوب  1951در موضوع قانون حاکم ،بهصراحت مقرر میدارد« :داور بايد در
کلیه موارد بر اساس شرايط قرارداد ،اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد
نظر قرار دهد».
دلیل قابل توجه ديگر برای توجیه استفاده از سیستم شبکهای اين است که به نظر میرسد
انتخاب نظريه سیستم شبکهای عالوه بر انطباق با حقوق تجارت بینالملل ،با موازين حقوقی و
منطقی هم سازگاری بیشتری دارد زيرا علیالقاعده و مطابق اصول در مورد هر شیوه حملونقل بايد
احکام ويژة راجع به آن اعمال و اجرا شود و اصوالً چندوجهیبودن يا نبودن حملونقل نبايد در آن
تأثیری داشته باشد .به تعبیر ديگر ،مادام که مقنن در حملونقل چندوجهی ترتیب ديگری نظیر
آنچه سیستم میانه يا سیستم يکنواخت پیشنهاد میکند مقرر نکرده ،اجرای احکام خاص مربوط به
هر شیوه حملونقل در حملونقل چندوجهی کامالً معقول و منطقی است؛ ضمن اينکه اگر سیستم
شبکهای اجرا نشود ،ناگزير بايد به دو سیستم ديگر پناه برد که توجیه حقوقی و منطقی اعمال و
اجرای آن در فرض سکوت مقنن ،بهمراتب دشوارتر از توجیه نظريه سیستم شبکهای است.
با اين توضیح مشخص میشود که بهعنوان مثال ،چنانچه قاضی يا داور با حملونقل
چندوجهی مشتمل بر استفاده از روش حمل هوايی ،زمینی و دريايی مواجه شود بايد قانون حاکم
بر هر مرحله را از میان مجموعه مقررات ايران در زمینه حمل هوايی ،زمینی و دريايی 53،جداگانه
 .11شیروی ،عبدالحسین؛ حقوق تجارت بینالملل ،چاپ دوم ،سمت ،1933 ،ص .11
 .12پیشین ،صص 15ـ.11
 .19ماده  2.11قانون مدنی هلند« :در قرارداد حمل چندوجهی ،هر بخش از حملونقل تابع قواعد قابل اعمال بر آن بخش است».
 .19اين قوانین عبارتاند از قانون مدنی ،مصوب  ،1935قانون تجارت ،مصوب  ،1911قانون هواپیمايی کشوری ،مصوب
 1982و اصالحات بعدی آن ،قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمايی ايرانی ،مصوب  ،1931قانون دريايی ،مصوب
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تعیین نموده و اختالفات ناشی از هر مرحله را بر اساس همان قانون حلوفصل کند.
البته در اين مسئله ،نکته قابل توجه ،موضوع الحاق کشورها به برخی کنوانسیونهای
بینالمللی در زمینه حملونقل است .توضیح اينکه اغلب کشورها ازجمله ايران به تعدادی از
کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه حملونقل ملحق شده و آنها را تصويب کردهاند.
کنوانسیونهای مزبور برای تصويب و قابلیت اعمال ،همان فرايند تصويب قوانین داخلی را طی
میکنند و البته بنا به تصريح ماده  3قانون مدنی ايران ،مقررات کنوانسیونهای مذکور در زمره
مقررات داخلی ايران محسوب میشود .با اين توضیح به نظر میرسد چنانچه قانون ايران بهعنوان
قانون حاکم بر عقد تعیین شود ،با اعمال سیستم شبکهای برای تعیین قانون حاکم ،مقررات
کنوانسیونهايی که ايران به عضويت آنها درآمده بر قرارداد حاکم میشود .بهعنوان مثال،
چنانچه در يک قرارداد حمل چندوجهی مشتمل بر دو شیوه حمل ريلی و هوايی ،قانون ايران
به عنوان قانون محل وقوع عقد ،حاکم بر قرارداد باشد ،ازآنجاکه ايران به عضويت کنوانسیون
ورشو در زمینه حملونقل هوايی درآمده و همچنین جزو اعضای کنوانسیون کوتیف در زمینه
حمل ريلی است ،مقررات اين دو کنوانسیون بهترتیب بر دو مرحله حمل هوايی و دريايی اين
حمل چندوجهی حاکم خواهد شد .بديهی است در خصوص موضوعاتی که ايران به عضويت
کنوانسیونهای مرتبط با آنها درنیامده يا آن موضوعات در کنوانسیونهايی که ايران عضو شده
مطرح نشده ،ساير مقررات داخلی ايران مانند قانون تجارت ،قانون مدنی ،قانون دريايی ،قانون
دسترسی آزاد به شبکه حملونقل ريلی و مانند آنها حاکم خواهد بود.
1ـ .2تعیین قانون حاکم توسط طرفین قرارداد حملونقل چندوجهی
چنانچه طرفین قرارداد حملونقل چندوجهی ،قانون حاکم بر قرارداد را تعیین کرده باشند ،دادگاه
ايرانی با رعايت قسمت دوم ماده  312قانون مدنی ايران و با استناد به اصل احترام به حاکمیت
اراده ،قانون منتخب طرفین را بهعنوان قانون حاکم به رسمیت میشناسد .در چنین وضعیتی
همانند فرض سابق ،دو حالت متصور است:
الف) نظام حقوقی که قانون آن بهعنوان قانون حاکم برگزيده شده ،دارای مقررات خاصی در
زمینه حملونقل چندوجهی کاال است .در اين حالت ،مقررات خاص آن نظام حقوقی در مورد
حملونقل چندوجهی اعمال میشود.
ب) نظام حقوقی که قانون آن بهعنوان قانون حاکم برگزيده شده ،دارای قانون و مقرراتی در
 ،1919قانون اصالح قانون دريايی ايران ،مصوب  ،1931قانون دسترسی آزاد به شبکه حملونقل ريلی ،مصوب  1921و برخی
ديگر از مقررات مرتبط.
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زمینه حملونقل چندوجهی کاال نیست .در اين حالت ،مرجع رسیدگیکننده با اعمال سیستم
شبکهای ،قانون حاکم بر هر مرحله از مراحل مختلف حملونقل چندوجهی را از میان مقررات آن
نظام حقوقی در خصوص انواع مختلف حملونقل اعمال میکند .البته در اين حالت نیز توجه به
وضعیت عضويت کشورها در کنوانسیونهای بینالمللی حملونقل ـ که در قسمت قبل مطرح شد
ـ ضرورت دارد.
نتیجه
در حال حاضر ،مقررات يکنواخت و الزماالجرا در حوزه حملونقل چندوجهی وجود ندارد و
هیچکدام از تالشها در اين حوزه موفقیتآمیز نبوده است؛ لذا چارهای جز اعمال مقررات
کنوانسیونهای حمل يکوجهی بر مراحل مختلف حملونقل چندوجهی نیست .بااينحال ،گاهی
مقررات اين کنوانسیونها با يکديگر همپوشانیهايی دارند و میان مقررات آنها تعارض مشاهده
میشود .در برخی از اين مقررات بینالمللی حمل يکوجهی ،قواعدی بهعنوان قواعد حل تعارض
در تعیین قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی ارائه شده است .بهعنوان مثال ،ماده  87کنوانسیون
هامبورگ و مواد  81و  28قواعد روتردام ،مقرراتی را بهعنوان قاعده حل تعارض اين مقررات با
ساير کنوانسیونهای حمل يکوجهی وضع کردهاند .اما همچنان برخی تعارضها حلنشده مانده
و تعیین قانون حاکم در اين موارد دشوار است .کنوانسیون وين در حقوق معاهدات ،مصوب 1313
در ماده  93مقرراتی را بهعنوان قواعد حل تعارض ارائه داده است که از آن میتوان در رفع برخی
تعارضها بهره جست .استفاده از قراردادهای استاندارد نیز میتواند راهکار مناسب ديگری باشد.
طرفین قرارداد میتوانند با استفاده از قراردادهای استاندارد و پیشبینی مفصل تمامی فروض و
احتماالت ،مانع از اعمال مقررات متنوع بینالمللی بر قرارداد حملونقل چندوجهی و تعارض میان آنها
شوند .درهرحال برای رفع مشکل تعارض قوانین در حوزه حملونقل چندوجهی ،راهکار اساسی ،وضع
مقررات بینالمللی در زمینه حملونقل چندوجهی است .در زمینه موضع نظام حقوق بینالملل
ت
خصوصی ايران در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای حملونقل چندوجهی کاال ،بايد دو وضعی ِ
انتخاب قانون حاکم توسط طرفین عقد و عدم انتخاب قانون حاکم را از يکديگر تفکیک کرد .گرچه در
حالت دوم ،مرجع رسیدگیکننده بايد با استفاده از قواعد حل تعارض به تعیین قانون حاکم بپردازد ،در
هر دو حالت بايد در کنار توجه به قوانین داخلی کشورها ،به عضويت آنها در کنوانسیونهای
حملونقل هم توجه داشت.
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چکیده
در هر دعوای بینالمللی ،تعیین قانون حاکم ،از مسائل اولیه حل دعواست .تعیین قانون حاکم در هر دعوا
روشهای خاصی دارد .اين روشها در حقوق بینالملل خصوصی مهمتر و پیچیدهتر است .دعاوی مربوط
به حقوق مالکیت فکری نیز از اين قاعده مستثنا نیست .در اين حقوق نمیتوان بهصرف جنبه مالی دعوا،
از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد .اين مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین
ويژگی ،پیچیدگی بیشتری را ايجاد میکند .ايجاد حق ،انتقال حق ،نقض حق و حمايت از حق در اين
حقوق ،روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد .در اين تحقیق نشان داده خواهد
شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال ،قواعد ديگری همچون قانون محل
حمايت ،قانون محل نقض ،قانون کشور متبوع پديدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به اين حقوق،
کاربرد دارند و نشان میدهند که ورود و حل دعاوی اين حوزه ،به مهارت و توانايیهای بیشتری نیاز دارد.
واژگان کلیدی
حقوق مالکیت فکری ،تعارض قوانین ،قانون حاکم ،حقوق بینالملل خصوصی ،نقض حق ،تابعیت،
اقامتگاه

 استاديار دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران

madel@ut.ac.ir
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مقدمه
تعیین قانون حاکم بر دعوا از نکات مهم و اولیهای است که هر دادگاهی که مسئول رسیدگی به
دعوا میشود با آن روبهرو ،و موظف به انجام آن میشود .در دعاوی داخلی ،بر اساس اصل
سرزمینیبودن قوانین و همچنین با توجه به وظیفه اصلی قضات که اجرای مقررات ملی کشور
متبوع است ،تعیین قانون حاکم ،آسان است و قاضی وظیفهای جز اجرای قانون کشور متبوع
دادگاه ندارد .اما در دعاوی بینالمللی ،اولین مشکلی که هر دادگاه صالح با آن مواجه میشود،
تعیین قانون حاکم بر دعواست .بینالمللیبودن دعوا ناشی از داشتن تابعیت متفاوت اصحاب دعوا،
محل متفاوت انعقاد قرارداد يا محل اجرای آن ،يا محل وقوع مال و غیره است .اين ويژگی و
گسترش دعاوی بینالمللی سبب شده است که از قرن  51به بعد ،شاخه خاصی تحت عنوان
«حقوق بینالملل خصوصی» در حقوق ايجاد شود که مبحث «تعارض قوانین» در اين حقوق،
مرکز اصلی مباحث و قواعد آن است.
در مبحث تعارض قوانین ،محور بحث ،بررسی قوانین مطرح در هر دعوا و يافتن قانون اصلح
و مناسب (بر اساس قواعد و معیارهای حقوقی و قانونی) از میان قوانین مطرح است .اگرچه ظاهر
اين بحث ،ساده به نظر میرسد ،بررسی مباحث مطروحه و مبانی حقوق بینالملل خصوصی نشان
می دهد که اين مبحث از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و نیاز به ممارست ،مهارت و دانش
خاص برای قضات و حقوقدانان دارد تا به شکل صحیح از عهده اين کار برآيند.
در دعاوی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری ،اين پیچیدگی به داليل متعدد ،بیشتر ،و يافتن
قانون حاکم ،دشوارتر میشود .دلیل اين دشواری از يک طرف ،سرزمینیبودن قواعد مالکیت
فکری و از طرف ديگر ،قابلیت نقل و انتقال موضوعات مورد حمايت اين حقوق و حمايت قواعد
فراسرزمینی از آنهاست .در اين مقاله تالش میشود میان حقوق مالکیت فکری و قواعد تعارض
قوانین ،ارتباطی برقرار ،و نحوه مداخله هريک در ديگری و در نهايت ،نحوه تعیین قانون حاکم در
دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری بررسی شود.
 .7کلیات
بر اساس تعريف ،حقوق بینالملل خصوصی ،آن رشته از حقوق است که به روابط میان اشخاص
حقوق خصوصی در جنبه بینالمللی مربوط بوده و مسائل و قواعد اين نوع از روابط را تعیین
مینمايد 5.پس دو ويژگی حقوق بینالملل خصوصی عبارتاند از بینالمللیبودن و خصوصیبودن.
البته اين حقوق ،محل تالقی منافع خصوصی با منافع عمومی هم هست .به همین دلیل ،قواعد
 .7الماسی ،نجادعلی؛ حقوق بینالملل خصوصی ،چاپ پنجم ،میزان ،5911 ،ص .59

قانون حاکم در دعاوی بینالمللی مالکیت فکری



433

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمايد9.

حقوق بینالملل خصوصی بايد همزمان منافع مشروع دولتها و افراد خصوصی را تﺄمین
چنانکه گفته شد ،از موضوعات اصلی اين حقوق ،در کنار مفاهیم و تعاريفی که مبانی آن را
تشکیل میدهند ،مبحث «تعارض قوانین» است و آن وقتی بروز میکند که در بدو رسیدگی به
دعوای خصوصی بینالمللی ،دو يا چند قانون ،خود را صالح برای حکومت بر آن دعوا معرفی
نمايند .اهمیت مبحث تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصی سبب شده است که در
کشورهای کامنال برای اين شاخه از حقوق ،عنوان «تعارض قوانین» 9را بهجای «حقوق
بینالملل خصوصی» 4انتخاب نموده و کلیه مباحث مقدماتی اين حقوق و همچنین مبحث اصلی
(تعارض قوانین) تحت عنوان باال شناخته شده و آموزش داده میشود1.
در هر دعوای حقوق بینالملل خصوصی ،اولین قدم ،توصیف است .توصیف يا دستهبندی1،
ابتدايیترين اقدام در دعوای بینالملل خصوصی برای تعیین قانون حاکم است .بايد هر دعوا را
ابتدا در يکی از طبقات يا دستههای شناختهشدة حقوقی قرار داد .اين دستهها عبارتاند از
اشخاص ،اموال ،قراردادها و اسناد .اين امر سبب تسهیل روند رسیدگی به دعوا و همچنین منجر
به تعیین قانون حاکم خواهد شد .در اين میان ،دسته اموال ،هم از قدمت بیشتری برخوردار است
و هم با توجه به تقسیمبندی متفاوت مال در حقوق کشورهای مختلف ،از تنوع و پیچیدگیهای
خاص بهرهمند است .اصطالحاتی مانند مال منقول و غیرمنقول 7،مادی (ملموس) و غیرمادی
(غیرملموس) 1،مال شخصی و مال عینی/واقعی 2به اقسام مال در کشورهای مختلف اشاره دارد.
علیرغم اين پیچیدگیها ،حقوق کشورها تا حد زيادی در اين حوزه پیشرفت نموده و پاسخ الزم
را در تعیین قانون حاکم فراهم کرده است 50.البته در دعاوی با موضوع مال ،همیشه بايد دقت
کرد که آيا مسئلة پیش رو جنبه مالی دارد يا قراردادی ،و اگر قراردادی بود ،ديگر قواعد مربوط به
مال بر آن حاکم نخواهد بود.
مرحله بعد از توصیف ،يافتن عامل ارتباط 55است ،يعنی معلوم شود که در دعوای پیش رو ،بر
اساس توصیف و دستهبندی انجامشده ،چه عامل ارتباطی وجود دارد تا از طريق آن بتوان به
 .2باقری ،محمود و عباس احدزاده؛ « قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری»،
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ،دوره چهلوچهارم ،شماره  ،9تابستان  ،5929صص .545-549
3. Conflict of laws
4. Private International Law
5. O’Brien, John, Conflict of Laws, 2nd ed, Cavendish Publishing Ltd., 1999, London, p. 4.
6. Qualification/characterisation
7. Moveable and immoveable property
8. Tangible and intangible property
9. Personal and real property / chattel
 .70نصیری ،محمد؛ حقوق بینالملل خصوصی ،چاپ بیستوسوم ،کتاب گزيده ،5912 ،ص .905
11. Connecting factor
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قانونی که مناسبترين قانون مربوط به دعواست رسید 59.عواملی مانند محل وقوع مال ،محل
انعقاد قرارداد ،محل تنظیم سند و غیره ،عاملهای متداول ارتباط هستند .در دعاوی اموال ،بهطور
سنتی ،محل وقوع مال ،عامل ارتباط است و قانون حاکم بر آن دعوا نیز قانون محل وقوع مال59
است 54.در اموال غیرمنقول ،محل وقوع مال بهآسانی قابل تشخیص است ولی در اموال منقول،
وضع پیچیدهتر خواهد بود .در کشورهای تابع اموال شخصی و عینی/واقعی هم به همین نحو
عمل میشود ،اما در مورد اموال ملموس و غیرملموس ،خصوصاً در بخش اموال غیرملموس،
تعیین پاسخ سختتر است .اموال غیرملموس ،اموالی است که وجود فیزيکی و قابل رؤيت و
لمس ندارد ،بلکه وجودی اعتباری و قانونی دارد و قانونگذار بر اساس مصالح اجتماعی ـ حقوقی و
با نگرشی عدالت محور ،آن اموال را خلق اعتباری و حقوقی کرده است .حقوق ناشی از
فعالیتهای فکری 51،از مصاديق مهم و گستردة اين اموال است ،اگرچه حق و دين و ادعا نیز از
مصاديق سنتیتر اين بخش از اموال است51.
حقوق مالکیت فکری ،به حقوق ناشی از آفرينشها و خالقیتهای فکری شخص يا اشخاصی
در زمینههای علمی ،صنعتی ،ادبی و هنری اشاره دارد 57.اين همان حق بهرهبرداری انحصاری
صاحب اثر از آن اثر فیزيکی است ،مانند حق اختراع ،حق نسخهبرداری ،حق استفاده از نام يا
عالمت تجاری 51.با توجه به اينکه اين حق دارای جنبه مالی هم هست و قابل استفاده يا واگذاری
دائم يا موقت است ،از آن به حق مالی و از دعاوی ناشی از آن به دعاوی مالی ياد میشود 52.در
واقع ،اين حق مالی همانند هر مال ديگر دارای ارزش مالی بوده و قابل تقويم به پول است.
حقوق مالکیت فکری دارای ويژگیهايی است .اين حقوق از يک جنبه ،سرزمینی 90و از جنبه
ديگر ،فراسرزمینی 95است 99.قواعد اين حقوق و شناسايی حقوق و حمايت از افراد ،غالباً جنبه
 .72توجه شود که وقتی عامل ارتباط به قانون کشور محل درخواست حمايت يا محل نقض يا هر قانون ديگری ارجاع داد،
منظور ،ارجاع به قانون ماهوی ( )material lawآن کشور است و نه به قواعد حل تعارض آن کشور.
13. Lex situs
 .73ماده  211ق.م.
15. Intellectual Property Rights
 .76الماسی؛ همان ،ص .929
 .71میرحسینی ،سیدحسن؛ مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی ،میزان ،5914 ،ص .52
 .78قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عاليم تجاری  ،5911ماده .9
 .79پیشین ،ماده .51
20. Domestic/territorial
21. International/extraterritorial
22. ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law; International Property and Private
International Law – Heading for the Future, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2005, USA,
p. 132; http://gourdpatchart.com/rejugukony.pdf.
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سرزمینی داشته و در هر کشوری با رعايت حقوق ملی آن کشور محقق میشود .لذا در رابطة
حقوق مالکیت فکری در قلمرو سرزمینی يک کشور نبايد قانون ديگری غیر از قانون اعطاکننده
حق را بهعنوان قانون حاکم شناخت .نظريه سرزمینیبودن حقوق مالکیت فکری اقتضا دارد که
قواعد مالکیت فکری تنها در چارچوب سرزمینی کشوری قابل اعمال باشد که قانونگذار آن
سرزمین برای حمايت از اين حقوق وضع کرده است .بااينحال ،اين حقوق به علت پشتوانه
بینالمللی آن و قابلیت شناسايی و حمايت از آن در ديگر کشورها ،و همچنین پايهگذاری
حقوقهای ملی بر اسناد و معاهدات بینالمللی ،دارای جنبه فراسرزمینی نیز هست 99.اسناد
بینالمللی ،الهامبخش حقوقهای ملی بوده و اصول اصلی از آن اسناد گرفته شده است .تعیین
قانون حاکم هم نمیتواند از اين اصول بهدور باشد .بنابراين ،هر قاعدهای که برای تعیین قانون
حاکم معرفی میشود ،بايد با اصول و اسناد ،هماهنگی داشته باشد.
از نظر کورنیش 94،اصل سرزمینیبودن در حقوق مالکیت فکری از چهار جنبة متفاوت ،قابل
شناسايی و معرفی است .5 :اثر حقوق مالکیت فکری در هر کشوری توسط قانون همان کشور
تعیین میشود .9 .حقوق مالکیت فکری فقط فعالیتها را در سرزمینی که آن را اعطا کرده تحت
تﺄثیر قرار میدهد .9 .اين حقوق فقط توسط اتباع کشوری که آن را اعطا کرده ،يا ديگرانی هم
که قانون به آنان جايگاه مشابه داده است ،قابل اظهار و ادعاست .4 .اين حق فقط میتواند در
دادگاه های کشوری که آن را اعطا کرده مورد اظهار (ادعا) يا مخالفت قرار گیرد91.
امروزه اصل سرزمینیبودن ،چنان معنای گستردهای به خود گرفته که بهآسانی میتواند
بهعنوان اصطالحی بدون مفهوم يا اصطالحی بدون توجیه مناسب ،مورد نقد قرار گیرد 91.از اواخر
قرن پیش ،عدهای معتقدند که با توجه به گسترش حمايتهای بینالمللی برای اين حقوق و
تبادل و جابهجايی آثار موضوع اين حقوق میان کشورهای مختلف ،در اين حوزه بايد از اصول
سرزمینی کاست و به قواعد فراسرزمینی توسل بیشتری داشت 97،چرا که بهعنوان قاعده کلی،
قواعد مالکیت فکری ملی 91بر روی فعالیتهای خارج از سرزمین قابل اعمال نیست .بنابراين
ايدهآل آن است که يک سامانه واحد بینالمللی ثبت و حمايت مالکیت فکری در همه کشورها
 .29قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عاليم تجاری  ،5911ماده .19
24. W. R. Cornish
25. Wadlow, Christopher, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law; The
New Private International Law of Intellectual Property in the United Kingdom and the European
Community, Sweet & Maxwell, 1998, London (UK), p. 9.
26. Ibid., p. 10.
27. Metzger, Axel, “Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Revolution of
Territoriality”, pp. 2 & 3, available at: http://metzger.rewi.hu-berlin.de/doc/publikationen/aufsaetze/
Metzger-ApplicableLawUnderCLIP2010.pdf, October 2015, pp. 2 & 3.
28. Lex originis
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وجود داشته و حقوق مشابهی به اشخاص اعطا شده و دامنه حمايت يکسانی به آنان داده شود و
مدت مشابهی هم اين حمايت طول بکشد .ولی امروزه اينچنین نیست و هر کشوری سامانه ملی
خود را دارد و حتی تالشهای منجر به انعقاد سند تريپس هم نتوانسته به اين هدف برسد 92.در
غیاب اين سامانه واحد بینالمللی ،يک سامانه منظم تعیین قانون حاکم میتواند وضع فعلی را
بهبود بخشیده و رويه واحدی در کشورها ايجاد کند .بايد تالش شود که مجموعه مقررات
يکنواخت بینالمللی برای حل تعارض دعاوی مالکیت فکری و تعیین قانون حاکم تدوين شود تا
از تعارض نظرات در صحنه بینالمللی جلوگیری کند.
اولمر 90نیز معتقد است اصل سرزمینیبودن بهعنوان مبنای نظری رابطه با حقوق کشور
حمايتکننده در نظر گرفته شده است 95.مثالً در حق اختراع ،حق انحصاری توسط کشوری داده
شده و فقط در چارچوب سرزمین آن کشور قابل تنفیذ است .اين امر با نظر سنتی که در اين حوزه
وجود دارد ،منطبق است .طبق اين نظر ،دادگاههای کشوری که حقوق مالکیت فکری بر اساس
قوانین آن ايجاد شده ،دارای صالحیت انحصاری در رسیدگی به موضوعات مرتبط با اين حقوق
هستند 99.ترديدی نیست که اين روش در حق نسخهبرداری وجود ندارد ،ولی درهرحال ،حق ،با
ايجاد يا نشر اثر به وجود میآيد و اين حق ،محدود به مرزهای سرزمینی است که آن را تﺄيید
کرده است .در هر حالت نیز نقض اين حقوق ،عمل مسئولیتآور تلقی شده که بر اساس حقوق
محل نقض ،رسیدگی خواهد شد 99.مثالً اگر حق اختراعی که در فرانسه به ثبت رسیده ،در
انگلستان نقض ،و دعوای آن در دادگاه انگلستان طرح شود ،قاعده مربوط به شبهجرم 94ارتکابی
در انگلستان قابل اعمال است .بر اساس ماده  55قانون حقوق بینالملل خصوصی (مقررات
متفرقه)  5221انگلستان 91،قانون کشوری که عمل نقض در آن رخ داده ،بر دعوا حاکم است.
پس قانون انگلستان اعمال و در نتیجه ،دعوا رد خواهد شد زيرا دعوا بر اساس حقی که در
انگلستان ايجاد شده باشد طرح نشده است 91.اما در مقابل ،برای حق اختراعی که در فرانسه به
 .29ضروری است در اين خصوص به گزارش تدوينی مؤسسه ماکس پالنک تحت عنوان « Principles for Conflict of Laws in

 »Intellectual Property (CLIP), Second Preliminary Draft, June 6, 2009و گزارش مؤسسه حقوق امريکا تحت عنوان
“Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational
” Disputes, 2007اشاره شود .البته چون اين دو گزارش به قانون تبديل نشده ،از چارچوب اين مطالعه خارج است.

30. Eugen Ulmer
31. Ulmer, Eugen, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Kluwer, 1978, The
Netherlands, p. 7.
32. Pertegas Sender, Marta, Cross-Border Enforcement of Patent Rights; An Analysis of the Interface
between Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, 2002, UK, p. 209.
33. Wadlow, op. cit., p. 9.
34. Tort
35. Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995.
36. Pertegas Sender, op. cit., p. 224.
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ثبت رسیده ،میشود در اسپانیا بهخاطر نقضی که در اسپانیا صورت گرفته طرح دعوا کرد .بر
اساس قواعد حل تعارض اسپانیا (ماده ( 97،)50)4قانون کشور محل اعطای حق ،يعنی قانون
فرانسه ،حاکم بر دعوا خواهد بود .در نتیجه ،دعوا رد خواهد شد زيرا طبق قانون فرانسه ،حق
اختراع فرانسوی وقتی مورد حمايت است که نقض در کشور فرانسه رخ داده باشد 91.در مورد
نقض خارج از مقر دادگاه ،معموالً دادگاهها اکراه دارند از اينکه به نقضی که در خارج از سرزمین
آنها واقع شده است رسیدگی کنند92.
حقوق مالکیت فکری از يک جنبه ،تابع قواعد حقوق خصوصی (ديدگاه شخصیگرا) و از
جنبهای ديگر ،پیرو قواعد حقوق عمومی (ديدگاه نفعگرا) است و مسائلی از قبیل منافع ملی در
ابعاد اقتصادی و فرهنگی از اهمیت خاصی در تدوين قواعد آن برخوردار است .صرفنظر از اينکه
ديدگاه شخصیگرا يا نفعگرا در تدوين قوانین مالکیت فکری نقش داشته باشد ،مالحظه میشود
که مداخله دولتها در کم و زيادکردن قلمرو حمايت از حقوق ويژه مالکیت فکری صاحبان حق،
مفهوم مالحظات نفع عمومی را بهتر از ديگر عوامل ارتباطی وارد حوزه حقوق بینالملل
خصوصی کرده است 40.همین ماهیت عمومی میتواند در برخی موارد در تعیین قانون حاکم نیز
مؤثر باشد؛ مثالً قانون مقرّ دادگاه را بهصورت الزامی در برخی دعاوی معرفی کند .اين ماهیت
دوگانه را میتوان از ماده  51قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری  ،5911که
تعیین محدوده زمانی  90سال برای حمايت از حقوق صاحب اثر است از يک طرف ،و از ماده 57
همان قانون که به دولت يا شخص مجاز از طرف آن ،اجازه بهرهبرداری از اختراع ديگری را
بدون اجازه وی و با رعايت ترتیباتی میدهد استنباط کرد.
توصیف و تعیین عامل ارتباط در دعاوی مالکیت فکری بهآسانی دعاوی اموال نبوده و
مشکالت بیشتری دارد .بايد ديد که آيا میتوان اين اموال را در طبقهبندیهای موجود ،مثل
دسته اموال يا اسناد يا قراردادها جای داد يا خیر؟ آيا محل وقوع مال يا محل انعقاد قرارداد برای
اين اموال کارايی دارد ،يا اينکه بايد برای آنها طبقهبندی خاص مرتبط با دعاوی مالکیت فکری،
از قبیل ايجاد حق و محل آن 45،دامنه حق و محل اعتبار آن ،و نقض يا انحالل حق و محل آن
ارائه کرد؟ همچنین بايد مشخص کرد که آيا مال فکری را بايد مال منقول دانست يا خیر؟
بهعالوه ،وقتی برای بهرهبرداری از حقوق مالی اين حق ،قراردادی منعقد میشود ،بايد دانست
37. Private International Law 1974.
38. Pertegas Sender, op. cit., p. 224.
39. Wadlow, op. cit., p. 10.
 .30باقری و احدزاده؛ همان ،ص .540
 .37در مورد عامل ارتباط ،ممکن است برخی (مانند حقوق فرانسه) ،مبدأ اختراع ( )origin of patentو برخی هم (مانند
حقوق آلمان) ،محل ثبت ( )place of registration of patentرا عامل ارتباط بدانند.
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کدام موضوع جنبه قراردادی دارد تا بر اساس عامل ارتباط مربوط به قرارداد ،قانون حاکم تعیین
شود ،و کدام موضوع به خود حق مربوط است و جنبه مالی دارد تا با رعايت عامل ارتباط مربوط
به اموال ،قانون حاکم تعیین شود49.
مسلّم است که هیچ حقوقی ،اموال فکری را جزء دسته اموال غیرمنقول قرار نمیدهد ،چرا که
ماهیت اين اموال بسیار متفاوت از زمین و ملصقات آن است ،اما توجیه اين اموال بهعنوان مال
منقول ،طرفداران زيادی دارد .لذا بايد ديد که آيا تعیین ماهیت منقول برای آن و محل وقوع اين
مال ،کمکی در تعیین قانون حاکم میکند يا خیر؟
پس از توصیف ،يافتن عامل ارتباط ،دشوار نخواهد بود ،اگرچه اين دشواری در اموال فکری
بیشتر است .عوامل ارتباطی نظیر محل ثبت ،محل نشر ،تابعیت و اقامتگاه صاحب حق و محل
نقض ،از عوامل ارتباط مؤثر در اين حوزه است.
مسئله تعیین قانون حاکم ،زمانی مطرح میشود که وقايع پرونده نشان دهد که حداقل يک
عنصر خارجی وجود داشته و حقوق ماهوی دو يا چند کشور مطرح در پرونده با هم تفاوت دارند؛
مثل اينکه دو طرف ،مقیم دو کشور باشند ،يا نقض حق در کشور يا کشورهای ديگر رخ دهد.
مثالً اگر کتابی در کشوری بدون مجوز دارندة حق نسخهبرداری به فروش برسد ،بايد ديد قانون
کدام کشور بر اين دعوای نقض حاکم خواهد بود :قانون کشوری که اولین بار کتاب در آن منتشر
شده ،يا کشوری که حق در آن نقض شده ،يا کشوری که نسخههای فوق در آن تکثیر شده ،يا
قانون اقامتگاه طرفین؟
بايد توجه داشت که در تعیین قانون حاکم ،هدف ،تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعواست؛
قانونی که بتواند در ماهیت دعوا تصمیمگیری کند .تعیین قانون شکلی ،جايی در اين تالش
ندارد ،چرا که امور شکلی تماماً تابع قانون مقر دادگاه ( )Lex foriاست .برای تمیز میان اين دو
گروه ،قاعده تثبیتشدهای وجود دارد مبنی بر اينکه مسائل مربوط به تنفیذ حق اختراع ،جنبه
ماهوی دارد .اين نهتنها شامل دامنه مشخص حقوق ناشی از اختراع است ،بلکه به قابل
طرحدعوابودن آن حقوق نیز مربوط میشود؛ يعنی جبرانهايی که دارنده حق اختراع میتواند علیه
ثالث داشته باشد49.
مالکیت فکری اساساً به دلیل دو ويژگی عمده حق ،از خود دو اثر متفاوت را در چارچوب حل
تعارض قوانین به جا میگذارد؛ نخست اينکه در تقسیمبندی حقوق ،به دلیل حمايت قانونگذار از
جنبههای حقوق فردی و مادی خالق اثر فکری ،اين حق به شکل نمادی از حقوق خصوصی خود
را نشان میدهد .دوم اينکه محدوده قلمرو حق انحصاری ويژه اقتصادی ،به لحاظ جنبة حقوق
42. Fawcett, James, Torremans, Paul, Intellectual Property and Private International Law, Clarendon
Press, 1998, Oxford (UK), p. 456.
43. Pertegas Sender, p. 265.
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جمعی و عمومی جامعه به دسترسی اطالعات از سوی حاکمیت تعیین میشود .اين جنبه از حق
در رديف حقوق عمومی جامعه تلقی میشود 44.حال اگر اين مال فکری موضوع دعوای
بینالمللی میان اشخاص خصوصی قرار گیرد ،وضعیت تعیین قانون حاکم چه خواهد شد؟ آيا مدل
ساويینی که همان ديدگاه سنتی در تعیین قانون حاکم در دعاوی اموال است ،در دعاوی مالکیت
فکری ،قادر به ارائه قاعدهای قطعی و روشن ،مبتنی بر عدالت خواهد بود؟ بر اساس ماده 211
ق.م« :تصرف و مالکیت و ساير حقوق بر اشیاء منقول و يا غیرمنقول ،تابع قانون مملکتی خواهد
بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند  .»...آيا میتوان در مورد اموال فکری هم از همین فرمول
سنتی حاکم بر اموال بهطور کلی استفاده کرد 41،يا اينکه ويژگی خاص مال فکری اقتضای رفتار
خاصی برای تعیین قانون حاکم بر دعاوی مربوط به آن را دارد؟ اين سؤال خصوصاً وقتی مهمتر
میشود که به ماده  274ق.م توجه شود ،وقتی که اهمیت اسناد و عهود بینالمللی را تﺄکید
میکند« :مقررات ماده  7و مواد  219تا  274اين قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده میشود که
مخالف عهود بینالمللی که دولت ايران آن را امضا کرده و يا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد».
به عبارت ديگر ،در صورت مخالفت يا سکوت مقررات داخلی در موضوعی ،میتوان حسب
مقررات ماده  2و مواد فوقالذکر ق.م ،مقررات معاهدات را که در حکم قانون داخلی بوده و
الزماالتباع است ،اعمال کرد.
در اين مقاله تالش میشود با عنايت به مقررات داخلی ،اسناد و عهود بینالمللی و مقررات
اروپايی به اين سؤال پاسخ داده شود و قانون حاکم در اين نوع دعاوی تعیین شود؛ آن هم قانونی
که بیشترين و مهمترين رابطه را با موضوع و مسئلة پیش رو دارد.
 .2حقوق بینالملل
اينکه در دعاوی بینالمللی حقوق مالکیت فکری (چه مرحله ايجاد حق و چه مرحله اعمال حق)
کدام قانون حاکم است مهم است چرا که مسائل اين حوزه يا مربوط به حقوق اموال است ،يا
حقوق مسئولیت مدنی (شبهجرم) ،يا امور اداری يا حقوق قراردادها 41.ممکن است به نظر برسد
که اين دستهبندی ،کار را برای حقوقدان آسان میکند ،ولی آنچنان که به نظر میرسد ،کار
آسان و ساده نخواهد بود.
اسناد بینالمللی حقوق مالکیت فکری ،مبدأ و مبنای قوانین مرتبط داخلی کشورها شدهاند و
تالش کشورهای عضو ،آن بوده که مقررات اين اسناد را در کشور خويش وارد و بومی کنند .حتی
 .33باقری و احدزاده؛ همان ،صص .540-545
 .35الماسی؛ همان ،ص .929
46. ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, op. cit., p. 131.
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کشورهايی که عضو برخی از اين اسناد نیستند هم در مقررات داخلی خويش از الگوی مقرراتی
اين اسناد بهره بردهاند .برخالف حقوقهای ملی ،در اسناد بینالمللی مربوط به حقوق مالکیت
فکری که تماماً مربوط به قرن بیستم به بعد است ،راهحلهايی در خصوص تعیین قانون حاکم در
دعاوی مربوط ديده میشود .بااينحال ،هنوز اين اسناد بهطور صريح و کامل به موضوع تعارض
قوانین نپرداخته است و در حد کافی و الزم ،پیشبینیهای ضروری را ننموده و مقررات جامعی
ارائه نکرده است 47.در اين بخش به تعدادی از اين اسناد و راهحلهای آن پرداخته میشود.
 .7-2کنوانسیون برن 7886
کنوانسیون برن ،مربوط به حمايت از حقوق مؤلف است .از اين حقوق با عنوان کلی copyright
ياد میشود که معادل (حق تکثیر يا حق تکثیر مؤلف) برای آن استفاده میشود 41.در کنوانسیون،
ثبت اثر يا ديگر تشريفات برای ايجاد حق وجود ندارد .دانستن اين نکته مهم است که کدام اثر و
کدام پديدآورنده بر اساس اين کنوانسیون ،تحت حمايت آن قرار میگیرد ،چرا که علیرغم اينکه
کشورهای زيادی کنوانسیون را امضا کردهاند ،برخی ديگر از کشورها ،ازجمله ايران ،عضو اين
کنوانسیون نیستند.
بر اساس اين سند ،بايد اثر يا پديدآورنده اثر ،دارای کیفیت يا ويژگی خاصی 42باشند تا بتوانند
حق نسخهبرداری داشته باشند که همان داشتن حق حمايت توسط کنوانسیون است 10.در
کنوانسیون ،تعدادی عامل ارتباط ذکر شده است که موجب مرتبطشدن اثر يا صاحب اثر با يک
47. Fawcett, op. cit., p. 461.
 .38اصطالح ” “copyrightبهطور معمول به «حقوق مالکیت ادبی و هنری» اشاره دارد .بااينحال ،در مقاله حاضر از عبارت
«حق تکثیر» بهعنوان معادل فارسی اصطالح ” “copyrightاستفاده شده است .البته اين معادلسازی قصد ندارد که تعريفی
خارج از متون حقوقی موجود ارائه دهد؛ هدف اختصار است و در متن حاضر« ،حق تکثیر» ،اشاره به کلیه حقوقی دارد که تحت
عنوان ” “copyrightبه پديدآورنده اعطا میشود .در توضیح بیشتر بايد گفت که در آثار نويسندگان حقوقی« ،حقوق مالکیت
ادبی و هنری» به عنوان حق خاص و از اقسام حقوق فکری به دو حق تقسیم شده است :حق مادی (مالی) و حق معنوی.
اطالق عبارت «حقوق مالکیت ادبی و هنری» اگرچه شامل هر دوی اين حقوق است ،اشاره عبارت ” “copyrightيا «حق
تکثیر» بیشتر به حقوق مادی است تا حقوق معنوی پديدآورنده .حقوق مادی پديدآورنده است که نوعی حق انحصاری برای
وی جهت هرگونه بهرهبرداری مالی از اثر ايجاد میکند و حق هر نوع تصرف در اثر را که متضمن استفاده مادی باشد به
پديدآورنده میدهد .مهمترين حقوق مادی پديدآورنده اثر ادبی و هنری در حقوق ايران عبارت است از حق تکثیر ،حق ترجمه،
حق عرضه و اجرا ،حق استفاده از پاداش و جايزه و حق تعقیب .مهمترين حقوق معنوی پديدآورنده که غیرمالی بوده و مربوط
به شخصیت او و برای حمايت از اوست عبارت است از حق انتشار ،حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده و حق حرمت اثر .برای
مطالعه مفصّل اين مبحث ،ن.ک :سیدحسین صفايی؛ « مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان
و هنرمندان ،در :مقاالتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ،چاپ دوم ،میزان.5911 ،
49. Qualification
50. Fawcett, op. cit., p. 462.
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کشور عضو میشود و کشور مبدأ را معرفی میکند .حمايت اين کنوانسیون وقتی برقرار خواهد
شد که يکی از اين عوامل ارتباط وجود داشته باشد.
عوامل ارتباطی که در کنوانسیون برن به آن اشاره شده ،با آنچه بهطور سنتی در حقوق
بینالملل خصوصی معرفی شده است ،تفاوتهايی دارد و اين تفاوتها از کنوانسیون آغاز میشود.
خواهد آمد که در کنوانسیون ،محل وقوع مال فکری بهعنوان عامل ارتباط در کنار ديگر عوامل
شناسايی شده است و آن هم فقط در مورد آثار معماری که دارای محل وقوع واقعی است .اين
عوامل ارتباط در مواد  9و  4کنوانسیون به شرح زير آمده است15:
الف .تابعیت پدیدآورنده اثر
تابعیت پديدآورندة اثر ،اولین عامل ارتباط در کنوانسیون است .در ماده  9کنوانسیون به اين عامل
اشاره شده است .بر اساس اين ماده ،به تمام آثار پديدآورندهای که تابعیت يکی از کشورهای
عضو کنوانسیون را داشته باشد ،حمايت ارائه خواهد شد ،حتی اگر اثر در کشور غیرعضو منتشر
شود .فرمول تابعیت در کنفرانس استکهلم 19مورد تجديدنظر قرار گرفته است 19.بر اين اساس،
نويسندگانی که اقامتگاه اصلیشان در کشورهای عضو باشد نیز از اين حمايت برخوردارند ،حتی
اگر ملیت و تابعیت اين کشورها را نداشته باشند .لذا در اينجا عامل ارتباط از تابعیت به اقامتگاه
اصلی 14سرايت يافته است .بديهی است در تعیین تابعیت يا تعريف اقامتگاه اصلی ،دادگاه
رسیدگی کننده بر اساس قواعد مقرّ دادگاه تصمیم خواهد گرفت و نه کنوانسیون11.
ب .محل اولین نشر اثر
بر اساس ماده  9کنوانسیون ،دومین عامل ارتباط ،محل اولین نشر اثر است که بايد در يک کشور
عضو کنوانسیون باشد .نشر همزمان اثر در کشور غیرعضو و متعاقباً در کشور عضو با فاصله 90
روز ،بهمنزله نشر در کشور عضو تلقی و مشمول حمايت میشود .از نظر کنوانسیون« ،نشر» به
;51. Article 3: [Criteria of Eligibility for Protection: 1. Nationality of author; place of publication of work
2. Residence of author; 3. “Published” works; 4. “Simultaneously published” works] ……… Article 4:
[Criteria of Eligibility for Protection of Cinematographic Works, Works of Architecture and Certain
]Artistic Works
The protection of this Convention shall apply, even if the conditions of Article 3 are not fulfilled, to:
(a) authors of cinematographic works the maker of which has his headquarters or habitual residence in
;one of the countries of the Union
(b) authors of works of architecture erected in a country of the Union or of other artistic works
incorporated in a building or other structure located in a country of the Union.
52. Report on the Work of the Main Committee I, paras. 29 and 30, Stockholm Conference, 1967.
53. Fawcett, op. cit., p. 463.
54. Domicile
55. Ibid.
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معنی «نشر اثر با رضايت پديدآورنده» است و شیوه نشر مهم نیست.
اين عامل ارتباط ،مستقل بوده و ارتباطی به تابعیت پديدآورنده ندارد .البته نشر در کنوانسیون
شامل اجرای اثر نمايشی ،موزيکال نمايشی ،سینماتوگرافی يا موسیقايی نمیشود .همچنین ارائه
عمومی اثر ادبی ،انتقال اثر ادبی يا هنری از طريق کابل يا رسانه ،نمايش کار هنری و ساخت اثر
معماری ،نشر تلقی نمیشود11.
ج .دفتر مرکزی یا اقامتگاه معمول سازنده اثر
دفتر مرکزی يا محل سکونت معمول 17سازنده اثر سینماتوگرافی نیز طبق ماده  4کنوانسیون ،دو
عامل ارتباط محدود هستند .در اين حالت حتی اگر عوامل ارتباط اول و دوم وجود نداشته باشد،
اين عامل سوم بهتنهايی میتواند اثر را تحت حمايت کنوانسیون قرار دهد.
د .دفتر مرکزی یا اقامتگاه اصلی معمار و غیره
در ماده  4کنوانسیون به ارائه حمايت برای پديدآورندگان آثار معماری نیز اشاره شده است؛ منوط
بر اينکه اصل اثر در کشور عضو بنا شده باشد .همچنین اين حمايت ،برای آثار هنری که در بنا يا
ديگر سازههای مستقر در کشورهای عضو به کار رفته باشد نیز تسرّی يافته است .اين نیز عامل
ارتباط محدود دومی است که در کنوانسیون آمده است.
هريک از عوامل ارتباط چهارگانة باال میتواند به يک کشور عضو اشاره و آن را معرفی کند.
اين کشور در واقع ،کشور مبدأ ايجاد اثر خواهد بود .حال اگر در هر مورد ،بیش از يک عامل
ارتباط فعال مورد استفاده قرار گیرد ،بايد ديد که کداميک از اين عوامل ،اولويت پیدا خواهد کرد.
ماده ( 1)4کنوانسیون ،قواعدی برای تعیین اين اولويت ارائه میکند .مثالً کشور عضوی که اثر،
اولین بار در آن منتشر شود ،کشور مبدأ تلقی میشود ،ولو اينکه پديدآورنده ،تبعه کشوری ديگر از
اعضای کنوانسیون بوده يا مقیم کشور عضو ديگری باشد .اگر اثر همزمان در چند کشور عضو
منتشر شود ،اولويت به کشوری داده میشود که کوتاهترين دوره حمايت را اعطا میکند.
اگر اثر همزمان در کشور عضو و کشور غیرعضو منتشر شود ،کشور عضو ،مبدأ تلقی میشود.
در مقابل ،اگر اثر در کشور عضوی منتشر نشده يا فقط در کشور غیرعضو منتشر شود ،نوبت به
عوامل ارتباط سوم و چهارم میرسد تا به کشور مبدأ اشاره کنند 11.با اين مقدمات ،کنوانسیون در
ماده ( 1)9به تعیین قانون حاکم میپردازد .در اين ماده ،قانون کشور محل درخواست حمايت،
56. Fawcett, op. cit., p. 467.
57. Habitual residence
58. Fawcett, op. cit., p. 465.
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است12.

بهعنوان قانون حاکم معرفی شده
کشور محل درخواست حمايت ،کشوری است که اثر در آن استفاده يا از آن سوءاستفاده
میشود 10.در واقع با اين اقدام ،کنوانسیون يک مجموعة جامع حقوقی را معرفی میکند؛
شناسايی حق ،نقض حق ،و حمايت از حق15.
در دعوای نقض حقوق مالکیت فکری ،قانون کشور محل درخواست حمايت( 19قانونی که
تحت آن ،نقض صورت گرفته) قویترين گزينه برای حکومت خواهد بود .همان طور که اولمر
هم گفته ،اين قانون واحدی است که میتواند قانون حاکم شود 19.يک دلیل اين استدالالت،
ايجابی است و آن اينکه کدام قانون در حمايت از حق مالکیت فکری در صورت نقض در
کشوری ،بیشتر از قانون همان کشور ،نفع در اجرا دارد؟ استدالل ديگر نیز سلبی است و آن اينکه
در بیشتر موارد و با توجه به ماهیت سرزمینی حمايت از مالکیت فکری ،کدام قانون ديگر میتواند
حاکم باشد؟ به عبارت ديگر ،چه هدفی حاصل خواهد شد اگر قانون ديگری حاکم باشد وقتی که
قانون ديگر هیچ نفعی در اجرا ندارد؟14
ماده ( 1)5و ( 1)9کنوانسیون ،يک عامل حمايتکننده ديگر نیز اضافه میکنند و آن قاعده
رفتار ملی 11است 11،چه در کشور مبدأ و چه در کشور محل درخواست حمايت .اين قاعده در واقع
تﺄکیدی است بر لزوم حمايت توسط کشور محل درخواست حمايت ،فراتر از آنچه کنوانسیون ارائه
میهد؛ يعنی حمايت مبتنی بر کنوانسیون بهعالوه حمايت مبتنی بر قانون کشور محل درخواست
حمايت .اين در حالی است که ماده ( 1)9به کشور مبدأ و حمايت آن اشارهای نمیکند 17.از نظر
اولمر ،اين اصل رفتار ملی مهمترين حمايتی است که میتوان در اسناد بینالمللی (مانند
59. (2) The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such
enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of
the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as
the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws
of the country where protection is claimed.
60. Fawcett, op. cit., p. 467.
61. Ibid.
62. Lex protectionis
63. ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, p. 144.
64. Ibid.
65. National treatment
66. (1) Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in
countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or
may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.
(3) Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a
national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall
enjoy in that country the same rights as national authors.
67. Fawcett, op. cit., p. 468.
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کنوانسیون پاريس و برن) در رابطه با قانون کشور محل درخواست حمايت يافت 11.اين اصل نیز
با اصل سرزمینیبودن (در معنای محدود آن) انطباق زيادی دارد12.
در واقع ،مقررات کنوانسیون برن در تعیین قانون حاکم ،بیشتر يکجانبه 70است تا دوجانبه 75و
و فقط وقتی که قانون داخلی بر خارجیان اعمال میشود حکومت میکند ولی مشخص نمیکند
که مثالً وقتی که قانون داخلی 79اعمال نمیشود ،کدام قانون بايد حاکم 79باشد؟ در اين حالت،
چاره آن است که اين قاعده ،دوجانبه شود و به نفع کشور مبدأ از آن برداشت شود؛ به اين صورت
که اگر آثاری که بهطور ملی ايجاد شده است ،مورد حمايت قانون داخلی است ،اين قاعده را
میتوان دوجانبه کرد و اعالم داشت که قانون قابل اعمال ،قانون کشوری است که اثر در آن
ايجاد شده است .در نتیجه ،کشور مبدأ بهعنوان عامل ارتباط اصلی معرفی شده و قانون آن
کشور ،قانون قابل اعمال 74تعیین میشود.
در کنار اين قواعد عمومی ،قواعد خاصی را نیز میتوان در کنوانسیون برن برای تعیین قانون
حاکم پیشبینی کرد .مثالً برای مورد نقض حق ،بايد قانون کشور محل نقض ،يا برای نقض
حقوق معنوی پديدآورنده 71،بايد قانون کشور متبوع پديدآورنده حاکم باشد و همچنین است برای
آثار منتشرنشدهای که در آن کشور مبدأ وجود ندارد71.
 .2-2کنوانسیون رم 7967
کنوانسیون رم راجع به حمايت از حقوق اجراکنندگان ،تولیدکنندگان آثار فونوگرام و سازمانهای
راديويی و تلويزيونی است .اين حقوق ،ارتباط تنگاتنگی با حق نسخهبرداری دارد و از اين نظر،
قواعد مربوط به حل تعارض آن ،مشابه قواعد کنوانسیون برن است.
در اين کنوانسیون ،مواد  1 ،4و  1اشاره به ويژگی خاص دارند .اين ويژگیها با اجرايی آغاز
میشود که بر روی فونوگرام انجام شده است ،يا حتی اجرايی که بر روی فونوگرام نیامده است
بلکه توسط رسانه ارائه شده است .در کنار اين ويژگیها ،در اين سند به رفتار ملی هم اشاره شده
است يعنی با اجراکنندگان خارجی هم بايد همانند اجراکنندگان داخلی رفتار شود و حمايت
68. Wadlow, op. cit., p. 12.
69. Ibid.
70. Unilateral
71. Bilateral
72. Domestic law
73. Governing law
74. Applicable law
75. Moral rights
76. Fawcett, op. cit., p. 473.
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شوند 77.ماده  9کنوانسیون نیز اشاره دارد که قانون قابل اعمال ،قانون کشوری است که حمايت
آن درخواست شده است.
 .9-2کنوانسیون پاریس 7889
اين کنوانسیون که اصوالً راجع به اختراعات و عاليم تجاری است ،قواعدی نیز برای رقابت
ناعادالنه و طرحهای صنعتی دارد .در اين سند ،مواد  9و  9به تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم
در همه مصاديق باال اشاره دارد.
در ماده ( 9)5به رفتار ملی اشاره شده است .اين به معنای ارجاع به قانون ماهوی داخلی هر
کشور در حوزههای تحت پوشش است و نه به مقررات شکلی حل تعارض آن کشور (م.)9)9( .
اين حمايت قانون داخلی با حمايت مقررات کنوانسیون همراه است71.
ماده ( 9)9نیز همانند کنوانسیون برن ،قائل به قانون کشور محل حمايت 72است و آن را در
موارد اختالفی 10و غیراختالفی قابل اعمال میداند .اين نگاه در واقع نوعی اجتماع حمايتهای
ملی کشورهای عضو کنوانسیون پاريس را افاده میکند 15،بهطوریکه چند کشور درگیر،
حمايتهای خود از اثر را مستقالنه ارائه میکنند و اگر حمايت يکی از آنان زايل شود ،حمايت
بقیه کشورهای عضو به قوت خود باقی خواهد ماند (مواد  4Bisو ( 6)2کنوانسیون) 19.از عبارت
ماده  9کنوانسیون فهمیده میشود که مقررات ملی فقط در داخل سرزمین مربوط ،قابل اعمال
است و در نتیجه ،حقوق اعطايی هر سرزمین هم فقط به داخل آن سرزمین محدود خواهد بود.
اين قاعده همان اصل سرزمینیبودن 19است14.
از عبارات ماه ( 9)9فهمیده میشود که قانون کشور محل درخواست حمايت ،نهتنها در مورد
آثار ثبتشده ،بلکه در مواردی هم که نیاز به ثبت ندارد تسرّی میيابد ،مانند رقابت ناعادالنه 11.بر
اساس کنوانسیون ،کشورهای عضو ،موظف به حذف اين نوع رقابت هستند و در موارد اختالف
هم قانون کشور محل درخواست حمايت ،قانون حاکم خواهد بود.
مطالعات نشان میدهد که قانون کشور محل درخواست حمايت ،بیشترين عامل ارتباط
77. Fawcett, op. cit., p. 476.
78. Fawcett, op. cit., p. 477.
79. Country of protection
80. Contentious
81. Fawcett, op. cit., p. 478.
82. Ibid.
83. Territorial principle
84. Ibid.
85. Unfair competition
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اعمالشده در حقوق کشورها بوده است .لذا در عمل 11اين قانون در اکثر پروندهها اجرا و اعمال
شده است ،البته نه بهعنوان نتیجه قانون حاکم مستنبط از کنوانسیون پاريس 17.به همین دلیل
برخی معتقدند که کنوانسیون پاريس ،اعمال قانون محل درخواست حمايت 11را بهعنوان عامل
ارتباط تحمیل نمیکند ،بلکه الزمه اجرای کنوانسیون اين است که قانون يکسانی (واحدی) بر اتباع
مقر دادگاه و اتباع ديگر کشورهای عضو اعمال شود ،يعنی قانون کشوری که در آن درخواست
حمايت شده ،بدون لحاظ تابعیت طرفین ،بر اختالف حاکم شود 12.لذا تعیین قانون حاکم بر اساس
تابعیت طرفین ،نقض ماده  9کنوانسیون پاريس خواهد بود 20.در نتیجه ،برداشت حقوق بینالملل
خصوصی از اين قاعده اين است که پاسخ قطعی به مسئله قانون حاکم در اختالفات بینالمللی
ناشی از حق اختراع بايد بر اساس قواعد حل تعارض کشور مقر دادگاه ارائه شود25.
 .3-2توافقات همکاریهای بینالمللی
و پروتکل الحاقی آن و معاهده
توافقات همکاریهای بینالمللی شامل موافقتنامه
همکاری ثبت اختراع 29است .ويژگی همه اين اسناد آن است که يافتن حقوق کشور حمايتکننده
در آنها مشکل نخواهد بود .اعمال اين اسناد ،منجر به اعطای حقوق ملی مالکیت فکری به
اشخاص شده و در نتیجة آن ،اعمال قانون کشور حمايتکننده با مشکلی مواجه نخواهد شد و
گويی فرد به مقررات کشور خود مراجعه کرده است .البته وجود تشريفات واحد برای ثبت
بینالمللی میتواند تفاوتهايی را با ثبت ملی در حوزه قانون قابل اعمال ايجاد کند .در حالت ثبت
بینالمللی اگر اختالفی پیش از اعطای حق اثر رخ دهد ،مسئله پیچیدهتر خواهد بود .در اين
حالت ،قانون حمايتکننده ،قانون کشوری خواهد بود که از آن درخواست حمايت شده است.
اين امر از قواعد کنوانسیون پاريس نیز استنباط میشود .اما زمانی که درخواست ثبت
بینالمللی داده شده باشد و پس از اعطای حق اثر ،قانون کشور حمايتکننده ،شامل سند
همکاری مربوط نیز خواهد شد ،چرا که اين اسناد حاوی قواعد ماهوی نیز هست 24.اولمر نیز اين
نظر را تﺄيید و حمايت میکند21.
مادريد29

86. De facto
87. Pertegas Sender, op. cit., p. 224.
88. Locus protectionis
89. Pertegas Sender, op. cit., p. 223.
90. Pertegas Sender, op. cit., p. 231.
91. Ibid.
92. Madrid Agreement
93. Patent Co-operation Treaty- PCT
94. Fawcett, op. cit., p. 479.
95. Ulmer, op. cit., pp. 67 & 100-101.
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 . 5-2موافقتنامه تریپس
تريپس 21در  5224تصويب شد .از تريپس بهعنوان «گستردهترين و جامع ترين نظام حقوقی که
تا کنون در سطح چندجانبه در حوزه مالکیت فکری وضع شده» ياد شده است 27.اين سند،
اقسام متفاوت حقوق مالکیت فکری را که از آن بحث شد ،خصوصاً کنوانسیونهای پاريس و
برن را پوشش میدهد و کشورهای عضو را موظف میکند تا مفاد اين اسناد را که بهنوعی در
تريپس تکرار شده است اجرا کنند ،حتی اگر بهطور خاص ،عضو آن کنوانسیون شده باشند
(مواد  9و 21.)2
تريپس همچنین قاعده رفتار ملی را نیز در خود دارد (ماده  .)9اين سند همچنین به قانون
کشور محل درخواست حمايت اشاره دارد ،وقتی که در ماده  9کلمه  protectionرا تعريف
میکند و آن را شامل «اموری که مؤثر بر وجود حق ،تحصیل ،دامنه ،نگهداری ،اجرای حقوق
مالکیت فکری ،بهعالوة مسائلی که تﺄثیر در استفاده از حقوق مالکیت فکری دارند» میداند .اين
تعريف در واقع اشاره به رفتار ملی داشته و در عمل سبب تفوّق اعمال قانون کشور محل
درخواست حمايت میشود ،چرا که اين تعريف ،هم مسائل قابل نزاع (مانند نقض) و هم مسائل
غیرقابل نزاع (همانند وجود حق يا تحصیل آن) را شامل میشود و در نتیجه ،در اين موارد فقط
قانون کشور محل درخواست حمايت میتواند حاکم باشد و نه قانون کشور مبدأ يا قانون مقر
دادگاه 22.اين امر از پاراگراف دوم ماده  9نیز استنباط میشود ،وقتی بهعنوان استثنا ،امور
تشريفاتی ،اداری و قضايی را ذکر کرده و اجازه میدهد که اين امور تابع قانون مقر دادگاه باشد،
چرا که اگر قرار بود همه امور (ازجمله امور ماهوی) تابع قانون مقر دادگاه باشد ،ديگر نیازی به
ذکر اين استثنا نبود.
نتیجه برداشت از قاعده رفتار ملی تريپس آن است که «تابعیت» ديگر عامل ارتباط تلقی
نمیشود ،چرا که در غیر اين صورت ،سبب تفاوت رفتار میان اتباع و خارجیان دارای حق اختراع
خواهد شد .لذا برای رفع نقص اينگونه قواعد حل تعارض تريپس (ماده  ،)9میتوان همزمان از
قواعد حل تعارض کشوری که دعوای نقض در آن طرح شده استفاده و آن را تکمیل کرد500.
تريپس با اين روية خود ،نوعی پیشگامی نسبت به اسناد ديگر به دست آورده و بهعنوان قاعده
کلی اجازه داده است که قانون کشور محل درخواست حمايت بهعنوان قانون حاکم شناسايی شود.
البته ممکن است اين قاعده کلی استثنائاتی داشته باشد که سبب حکومت قانون ديگری بشود ،ولی
)96. Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
97. Pertegas Sender, op. cit., p. 230.
98. Fawcett, op. cit., p. 480.
99. Fawcett, op. cit., p. 481.
100. Pertegas Sender, op. cit., p. 231.
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اين استثنا نیاز به دلیل دارد و اين دلیل يا از مواد تريپس به دست میآيد يا از مواد ديگر
کنوانسیونها ،مشروط بر آنکه توسط تريپس حمايت شده باشد 505.بنابراين در اينجا ديگر قاعده
کلی ،قانون کشور مبدأ يا قانون مقر دادگاه نیست .در غیر اين صورت ،مغاير ماده  9خواهد بود.
روشن است که مقررات مذکور در اسناد بررسیشدة باال کامل و جامع نبوده و تمامی مسائل
مطروحه در حوزه تعارض قوانین را پاسخگو نیست .اگرچه قاعده رفتار ملی میتواند در بسیاری از
حوزههای مربوط به ايجاد ،دامنه و انحالل حقوق مالکیت فکری اعمال شود ،باز هم خألهايی
وجود دارد .در اين خألها چارهای جز استفاده از قواعد عمومی مربوط به حل تعارض وجود ندارد.
در اين جهت ،آنچه بیشتر به کمک میآيد ،همان جنبه مالبودن حقوق مالکیت فکری و استعانت
از قواعد مربوط به اموال در تعارض قوانین است .اين قواعد ،بهتر از قواعد مربوط به قراردادها به
کمک میآيد ،خصوصاً در بخش مربوط به ايجاد حق و دامنه آن ،درحالیکه قواعد مربوط به
بهرهبرداری ،بیشتر به بهرهبرداری يا انتقال حق ،ربط پیدا میکند.
بااينحال ،تفاوت مال فکری با مال فیزيکی ،اعمال اين قواعد را با مشکل مواجه میکند و
به همین دلیل است که برخی يک رژيم خاص را که ارتباطی با قواعد مربوط به اموال دارد 509در
بخش قانون حاکم برای حقوق مالکیت فکری پیشنهاد کردهاند 509.در اين راه ،اولین قدم ،تجزيه
مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری است .اين مسائل در ابتدا غیرقراردادی است و پس از
ايجاد ،قراردادی هم میشود .مسائل غیرقراردادی هم يا به نقض مربوط است که جنبه مسئولیت
مدنی 504دارد ،يا به مال مربوط است .پس در اينجا سه موضوع قرارداد ،مسئولیت مدنی و مال
مطرح است و مقررات فعلی تعارض قوانین کشور برای هر سة اين موارد ،راهحلهايی پیشبینی
کرده است و فقط بايد به دنبال تعیین مصاديق هريک رفت.
البته مسلّم است که مال فکری را نمیتوان در زمره مال غیرمنقول دانست و لذا بايد از اعمال
قواعد مال غیرمنقول بر مال فکری صرفنظر کرد ،اما برای مقايسه با مال منقول هم بايد ديد
که محل وقوع اين اموال فکری کجاست؟ در اينجا برای يافتن پاسخ ،به بررسی مصاديق مهم
مال فکری پرداخته میشود:
 .9مصادیق مهم مال فکری
 .7-9حق اختراع
در اينکه محل وقوع 501حق اختراع کجاست ،اختالف وجود دارد .برخی معتقدند که محل آن حق
101. Fawcett, op. cit., p. 481.
102. Sui generis
103. Fawcett, op. cit., p. 487.
104. Tort
105. Situs
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در جايی است که میشود حق انحصاری ايجادشده را اعمال يا به غیر واگذار کرد 501.لذا حقی را
که در ايران اعطا شده میتوان در ايران به بهترين وجهی واگذار کرد .پس محل وقوع اين حق
در ايران است .شايد هم بتوان اينگونه استدالل کرد که اگر نقض حق مالکیت فکری ،نوعی
خسارت به مال محسوب شود ،چون حق اختراع و عالئم تجاری ثبت شده است ،میتوان نتیجه
گرفت که محل وقوع اين اموال ،کشور محل ثبت آن خواهد بود.
گ روه ديگر اعتقاد دارند که فقط محل واگذاری و انتقال مهم نیست ،بلکه کشوری مالک
است که بتوان بر مبنای قانونی که سبب ايجاد آن حق شده ،آن را انتقال داد 507.مثالً قانون ثبت
اختراعات به «حق اولويت» اشاره داشته و درخواست ثبت در کشور ديگر را برای ثبت در ايران،
نوعی اولويت تلقی میکند .حال اگر چنین درخواستی به ثبت رسید ،کدام قانون ،حاکم بر خلق
اين اثر است؛ قانون کشور خارجی که فقط درخواست ثبت را دريافت کرده ،يا قانون ايران که
حمايتها را اعطا کرده است؟ بديهی است که اولويت در حاکمبودن ،با قانون دوم است .بنابراين،
اشاره به قانون محل انتقال ،چندان موجّه نیست ،چرا که شخص میتواند يک محل اتفاقی را
برای انتقال انتخاب کند .لذا بايد به قانون محل ثبت اشاره داشت که پس از دريافت فرم ثبتنام
و مدارک و بررسی آنها و قبول ،حق انحصاری را اعطا میکند .اين هم نه به دلیل قرارداد ،بلکه
بر اساس مقررات کشور محل ثبت است.
قانون کشور محل درخواست حمايت ،به اموری از قبیل لزوم ثبت و حمايت پوشش میدهد؛
مثل مفهوم بديعبودن 501،نوآوربودن 502،و قابل اجرای صنعتیبودن 550.اگر هم در مرحله
درخواست ثبت 555،حق تقدّم 559توسط درخواست مقدّمی در خارج از کشور وجود داشته باشد ،اين
امر ،موضوع را تغییر نمیدهد و کماکان بر اساس قانون کشور محل درخواست ،حمايت برقرار
میشود و قانون کشور مبدأ در اينجا تﺄثیری نخواهد داشت 559.حتی اگر درخواستی هم برای
ابطال اين حق بشود ،باز هم قانون حاکم بر درخواست ابطال بايد قانون کشور محل درخواست
حمايت باشد 554.همچنین اموری از قبیل دامنه ،وسعت حق ،و ادعايی که میتواند در دعاوی
نقض استفاده شود نیز تابع قانون کشور محل درخواست حمايت است.
106. Fawcett, op. cit., p. 491.
& 107. Collins, Sir Lawrence, Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, 14th ed, vol. 2, Sweet
Maxwell, 2006, UK, p. 934.
108. Novelty
109. Inventive step
110. Capability of industrial application
111. Application step
112. Right of priority
113. Fawcett, op. cit., p. 521.
114. Ibid.
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شرايط و ق واعد لغو و فسخ حق اختراع و عالمت تجاری هم تابع قانون کشور محل
درخواست حمايت است ،مانند دوره حمايت (مثالً  90سال) ،نحوه عودت يا گذشت از عالمت
تجاری ،يا اثر عدم پرداخت حق تمديد مجوز حق .مسئله اعتبار حق اختراع يا عالمت تجاری و
امور مربوط به قابلانتقالبودن اين حق هم تابع قانون کشور محل درخواست حمايت است ،مانند
امکان ثبت انتقال در دفتر ثبت اختراع.
 .2-9طرحهای ثبتشده
اين طرحها هم از اين نظر شبیه حق اختراع است و همان مراحل مربوط به درخواست ثبت و ض ّم
مدارک و تشريفات در مورد آنها هم اعمال میشود .لذا قانون حاکم بر آنها هم بايد قانون
محل ثبت و اعطای حمايت باشد.
 .9-9عالئم تجاری
از نظر ديسی و موريس 551محل وقوع اين عالئم ،شبیه محل وقوع حق اختراع است 551،چرا که
در اين نوع اثر نیز تشريفات ثبت و بررسی اثر ،پیش از اعطای حق انحصاری استفاده وجود دارد.
 .3-9حق نسخهبرداری
حق نسخه برداری با حقوق باال تفاوت دارد ،چرا که تشريفات ثبت و بررسی در آن وجود ندارد .به
همین دلیل ،برخی نويسندگان از اعالم نظر بر روی اين موضوع خودداری کردهاند 557.برخی
ديگر نیز اثر نظم عمومی 551را در مورد اين حق ،همانند ثبت اثر دانستهاند که آن را به يک کشور
متصل میکند و محل اعطای حمايت بر اساس نظم عمومی را محل وقوع حق نسخهبرداری
دانستهاند 552،مانند ايتالیا 590.بااينحال ،بر اساس يک پرونده انگلیسی 595که مربوط به دوره جنگ
دوم جهانی و بهرهبرداری از يک اثر است که در انگلستان منتشر شده بود ،دادگاه انگلستان
اعالم میدارد که پذيرش انتقال قهری اثری در آلمان نازی مشکل است ،اگرچه مالک آلمانی
حق نسخهبرداری میتوانست بالفاصله پس از پايان جنگ و زوال عنوان «دشمن جنگی» از وی،
115. Dicey & Morris
116. Collins, op. cit., p. 934.
117. Collins, op. cit., p. 914.
118. Public policy
119. Collins, op. cit., p. 495.
 .720رأی شماره  92 ،9714ژوئیه  5211دادگاه عالی ايتالیا.
121. Novello v. Hinrichsen [1951] 1 Ch. 595.
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حق نسخهبرداری خود را از نو به دست آورد ،چرا که اين دو حق انگلیسی و آلمانی نسخهبرداری
عمالً شناخته شده و از هم جدا هستند ،ولی در اين پرونده ،به اينکه محل وقوع اين مال ،محل
انتقال مؤثر حق باشد ،اشاره يا حمايتی از آن نشده است599.
 .3حقوق اروپا
اقدامات اتحاديه اروپا در جهت يکسانسازی مقررات در حوزه تعیین قانون حاکم در تعارض
قوانین ،درخور توجه است .اين اقدامات در اواخر قرن 90و اوايل قرن  95منجر به تصويب سه
سند شد :کنوانسیون رم ( ،)5210مقررات رم  )9001( 5و مقررات رم  599.)9007( 9سند اول
متعاقباً و با تصويب سند دوم ،نسخ شد 594و دو سند بعدی ،قواعد تعیین قانون حاکم در تعهدات
قراردادی و تعهدات غیرقراردادی را بیان کردهاند591.
در اروپا در مسائل حقوق مالکیت فکری ،تا آنجا که مشمول کنوانسیون يا قانون خاصی
نباشد ،قانون حاکم در موضوعات مربوط به حق اختراع ،حق نسخهبرداری و حقوق عالئم تجاری،
تابع قانون محلی است که مقررات حمايتی را برقرار کرده است ،يا محلی که از آن درخواست
حمايت شده است .همین قانون است که معلوم میکند آيا اين حقوق با شرايطی قابل انتقال
هست يا خیر؟ اين ايده قطعی به نظر میرسد 591.اما در مواردی که مسئله تابع مقررات خاصی
باشد ،وضعیت متفاوت خواهد بود .در اين حقوق ،تعهدات قراردادی و غیرقراردادی از مقررات
مختلفی تبعیت میکند:
 .7-3قانون حاکم در تعهدات قراردادی
در ابتدا کنوانسیون شماره  10/294/EECموسوم به کنوانسیون رم در  5210توسط  2عضو
جامعه اقتصادی اروپا ( 597)EECبرای تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی تصويب و در
 9001اجرايی شد .در اين کنوانسیون ،ماده  9به طرفین اختیار میداد تا قانون حاکم بر قرارداد
122. Fawcett, op. cit., p. 494.
123. For a brief on Rome Regulation I and Rome Regulation II See: Hastings, Paul, Rome I and Rome
II: A Handbook to Determine the Law Governing Contractual and Non-Contractual Obligations, Stay
Current, October 2010, available at: http://www.paulhastings.com/docs/default-source/PDFs/1748.pdf ,
March 2015.
124. Article 25(2), Rome I Convention 2008.
125. For a brief on European law of IP in light of conflict of laws see: Bochiero, Nerina, Intellectual
Property in the Light of European Conflict of Laws, available at: http://preview.ialsnet.org/meetings/
business/BoschieroNerina-Italy.pdf, January 2015.
126. Briggs, Adrian, The Conflict of Laws, 3rd ed, Oxford University Press, 2013, UK, p. 311.

 .721از  5229و پیرو معاهده ماستريخت به اتحاديه اروپا ( )ECتغییر نام داد.
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کنند591.

خود را انتخاب
درصورتیکه طرفین ،انتخابی نداشته يا دادگاه صالح به داليلی انتخاب آنان را معتبر
نمیدانست 592،ماده  4راههايی را برای تعیین اين قانون ارائه میکرد .مثالً در ماده ( 4)5به قانون
کشوری که نزديکترين ارتباط را دارد اشاره شده بود .برای احراز اين نزديکی نیز بندهای ديگر
اين ماده ،مالکهايی را معرفی کرده بودند؛ ازجمله ،ماده ( 4)9محل اقامت معمول طرفی که
اجرای اصلی قرارداد را بر عهده داشت يا مرکز اصلی فعالیت شرکت را موجب ارتباط نزديک
دانسته بود .ماده ( 4)9نیز به مال غیرمنقول يا حق استفاده از مال غیرمنقول اشاره داشت و در
اين موارد ،قانون حاکم را قانون محل وقوع مال غیرمنقول میدانست .ماده ( 4)1نیز موارد مندرج
در ماده ( 4)9را غیرقابل اعمال میدانست اگر محل اجرای اصلی قرارداد قابل تعیین نمیبود ،يا
فرضهای مندرج در بندهای  9تا  4را غیرقابل اعتنا میدانست اگر از اوضاعواحوال بهطور کلی
برمی آمد که قرارداد با کشور ديگری ارتباط نزديکتری دارد590.
در سال  9001مقررات شماره  129/9001موسوم به مقررات رم  5بهعنوان جايگزين
کنوانسیون رم  5210برای حکومت بر تعهدات قراردادی به تصويب رسید و در دسامبر 9002
الزماالجرا شد .قراردادهای با موضوع حقوق مالکیت فکری ،تحت حاکمیت مقررات رم  5است595.
در اين سند ،مقررات خاصی نیز برای دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری پیشبینی شده است.
اولین پیشبینی اين سند ،همانند کنوانسیون رم  ،5210آزادی طرفین در تعیین قانون حاکم
است .ماده  9مقررات ،اين اختیار را بهصورت انتخاب صريح يا ضمنی (با استنباط از مذاکرات
طرفین يا اوضاعواحوال حاکم) پذيرفته است .حتی طرفین میتوانند چند قانون را برای بخشهای
مختلف تعهدات خود انتخاب کرده يا قوانین انتخابی را تغییر دهند (ماده (.)9)9
 .728برخی اعتقاد دارند که قواعد مربوط به قانون حاکم نبايد با ارجاع به آنچه طرفین انتخاب کردهاند تعیین شود ،بلکه بايد از
طريق آنچه آنها انتظار داشتهاند تعیین شود .به گفته ايشان ،قابل قبول نیست که حقوق اشخاص ثالث يا بیگانگان توسط قانون
حاکمی که آنها به آن دسترسی نداشتهاند تعیین شود .بنابراين ،مالکیت در اموال منقول ،صرفاً توسط قانونی که طرفین انتخاب
نمودهاند حاکم نخواهد بود .ممکن است تعهدات شخصی آنها در مورد اين مال و حقوق توسط اين قانون حاکم باشد ولی حقوق
مربوط به خود مال چنین نخواهد بود(Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, p. 420) .
 .729ممکن است دادگاه در جريان رسیدگی ،به داليلی از قبیل موارد زير ،قانون منتخب طرفین را اعمال نکند .5 :مثالً
قواعد تعیین قانون حاکم ،دادگاه را به قانون متفاوتی داللت کند . 9 .قواعد تعیین قانون حاکم دادگاهchoice of law ( ،
 )rulesآن قانون را غیرمجاز برای اجرا بداند . 9 .دادگاه بر اساس مقررات امری خود ،ملزم به اجرای قواعد داخلی مقرّ
دادگاه شده باشد . 4 .دادگاه اگرچه مايل به اعمال قانون منتخب طرفین است ،در اجرای آن به اشتباه میافتد و قانون
ديگری را اعمال میکند(Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, p. 446) .
130. For a brief on Article 4 of Rome Convention 1980 see: Vondracek, Ondrej, Article 4 of the Rome
?Convention on the Applicable to civil and Commercial Obligations: A Fruitful or Fruitless Compromise
Analysis of the Rules of the Law of Characteristic Performance and the Proper Law of Contract, available at:
http://review.society.cz/index.php?Itemid=2&id=33&option=com_content&task=view, February 2015.
131. Briggs, The Conflict of Laws, op. cit., p. 311.
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پیشبینی دوم ،مربوط به وقتی است که طرفین ،قانون حاکم را تعیین نکرده باشند .در اين
حالت ،پیشبینی مقررات رم  5متعدد است :مثالً در مواردی که فروش کاال موضوع قرارداد باشد،
قانون محل اقامت فروشنده حاکم خواهد بود (ماده ( .)4)5()aشايد اين قاعده در موارد فروش
حقوق مالکیت فکری نیز قابل استفاده باشد ،مانند فروش عالمت يا نام تجاری يا حق اختراع .در
قرارداد ارائه خدمات نیز قانون محل اقامت ارائهکننده خدمت ،حاکم خواهد بود (ماده ( .)4)5()bدر
قرارداد فرانشیز نیز قانون محل اقامت دريافتکننده فرانشیز حاکم خواهد شد (ماده (.)4)5((e
اگر هیچ يک از عوامل باال برای تعیین قانون حاکم حضور نداشت ،بر اساس ماده (،4)9
قانون محل اقامت معمول طرفی که اجرای اصلی قرارداد را بر عهده دارد ،قانون حاکم خواهد
بود .اما اگر اوضاعو احوال نشان دهد که قرارداد بهروشنی ارتباط نزديکتری با کشور خاصی
غیر از کشورهای مندرج در مواد ( 4)5و ( 4)9دارد ،قانون همان کشور ،حاکم بر قرارداد خواهد
بود (ماده (.)4)9
درصورتی که قانون حاکم بر اساس بندهای  5و  9ماده  4قابل تعیین نباشد (و فرض اين
است که حسب ماده ( 4)9نیز قرارداد به روشنی ارتباط نزديکی با کشور خاصی را نشان
نمی دهد) ،قانون کشور دارای نزديکترين ارتباط با قرارداد ،بهعنوان قانون حاکم انتخاب خواهد
شد (ماده (.)4)4
البته با توجه به جديدبودن مقررات رم  ،5پروندههای زيادی در حوزه مالکیت فکری بر اساس
آن رسیدگی نشده تا بتوان رويه دادگاههای اروپايی را در استنباط از اين مقررات دريافت 599.مثالً
مفهوم محل اجرای اصلی قرارداد در قراردادهای مالکیت فکری مبهم است ،خصوصاً در
قراردادهايی که اجراهای مختلف در آن پیشبینی شده است599.
 .2-3قانون حاکم در تعهدات غیرقراردادی
سند بعدی اتحاديه اروپا ،مقررات شماره  114/9007موسوم به مقررات رم  9در ژوئیه  9007به
تصويب رسید و در ژانويه  9002الزماالجرا شد .اين مقررات برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات
غیرقراردادی (شامل استرداد و مسئولیت مدنی) است 594.در تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق
مالکیت فکری و ديگر ادعاهای غیرقراردادی ،مقررات رم  9قانون کشور محل درخواست حمايت
132. Th.C.J.A. van Engelen, “Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property”,
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 14.3, December 2010, available at <http://www.ejcl.org/
143/art143-19.pdf>, p. 1.
133. Marie, Aurelia, “Decide Whose Law Applies”, Managing Intellectual Property, available at:
http://www.managingip.com/Article/2364994/Decide-whose-law-applies.html, 1 December 2009, p. 3.
134. Stone, Peter, “The Rome II Regulation on Choice of Law in Tort”, Ankara Law Review, vol. 4, No.
2, Winter 2007, pp. 95-130.
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را بر تعهدات غیرقراردادی ناشی از اينگونه نقضها حاکم میکند .اين مقررات همچنین حق
انتخاب قانون ديگر توسط طرفین را سلب میکند591.
بر اساس بند  54مقدمه اين مقررات ،ايجاد اطمینان حقوقی و نیاز به برقراری عدالت در
دعاوی ،عوامل ضروری برقراری عدالت در هر حوزه است .به همین لحاظ مقررات اخیر ،يک
دسته عوامل ارتباطی معرفی میکند که در جهت تحقق اين اهداف ،مناسبترين است .اين
مقررات ،يکسری قواعد کلی و يکسری قواعد خاصی را به همراه «شرط گريز» 591،که موجبی
برای گريز از قواعد کلی يا خاص را در جايی که از اوضاعواحوال برمیآيد که شبهجرم به شکل
آشکاری با کشور ديگری مربوط است ،ارائه و معرفی میکند.
به همین جهت ،اين دسته از قواعد مندرج در مقررات رم  9چارچوب قابل انعطافی از قواعد
تعارض قوانین را ايجاد کرده است و به دادگاه امکان میدهد که به روش مناسبی به دعاوی
رسیدگی کند.
بهعنوان مثال ،در تعهدات غیرقراردادی ،اصل قانون محل ايراد خسارت يا ارتکاب
شبهجرم597بهعنوان راهحل مبنايی در حل تعارض قوانین ،تقريباً در تمام کشورهای عضو اتحاديه
پذيرفته شده است (بند  51مقدمه) .بر اساس بند  57مقدمه و ماده ( 4)5نیز قانون حاکم ،قانون
محل بروز خسارت ناشی از فعل زيانبار 591خواهد بود ،بدون درنظرگرفتن قانون کشوری که فعل
زيانبار منتهی به خسارت در آن رخ داده يا قانون کشور يا کشورهايی که آثار غیرمستقیم آن
فعل زيانبار در آنها بروز میکند.
اما قواعد اصلی مقررات رم  9در رابطه با حقوق مالکیت فکری در ماده  1آن تبلور يافته
است .بر اساس ماده ( 1)5اين مقررات ،قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی ناشی از نقض حقوق
مالکیت فکری ،قانون کشور محل درخواست حمايت است 592.تعیین اين قانون نهتنها از ديدگاه
حقوق تطبیقی ،بلکه از نظر سیاستگذاری موجّه به نظر میرسد زيرا اوالً ،قانونگذاریهای اخیر
در سوئیس و ايتالیا روش مشابهی را انتخاب کردهاند .ثانیاً ،کشورهايی که  Lex loci delictiرا
انتخاب کردهاند تفسیر ويژهای از اين قاعده در زمینه خاص نقض حقوق مالکیت فکری ارائه
نمودهاند ،مانند اتريش؛ يا قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم بر شبهجرم نقض اعمال
135. Briggs, The Conflict of Laws, op. cit., p. 312.
136. Escape clause
137. Lex loci delicti commissi
138. Tort / Delict
139. )The law of the country for which protection is claimed(. For a brief on Article 8 of Rome Regulation
2008 See: Bochiero, Nerina, “Infringement of Intellectual Property Rights: Comments on Article 8 of the
Rome II Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. 9, 2007, pp. 17-43, available at:
http://www.turin-ip.com/course-documents/documents-2007/archive/2014-edition/copy_of_privateinternational-ip-law/yearbook2008%20(Ubertazzi)%20.pdf-1, June 2015.
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میکنند ،مانند انگلستان .ثالثاً ،از ديدگاه سیاستگذاری بايد دانست که معموالً مشخصنمودن
 Locus protectionisآسان است و لذا وظیفه تعیین قانون حاکم را تسهیل میکند .استدالل ديگر
به نفع اين قاعده آن است که اين قاعده نهتنها در موارد نقض به کار میرود ،بلکه در موارد مرتبط با
خلق و اعتبار حقوق مالکیت فکری نیز قابل استفاده است .بنابراين ،در اختالفات مربوط به نقض
حقوق مالکیت فکری که اعتبار حق اختراع ،مورد نزاع قرار گرفته ،ديگر نیازی نیست تا میان مسائل
مربوط به شبهجرم 540و مسائل مربوط به اعتبار حق ،بهمنظور تعیین قانون حاکم ،تمیز قايل شد545.
بر اساس ماده ( ،1)9در تعهدات غیرقراردادی ناشی از نقض حق مالکیت فکری واحد در
جامعه اروپا 549،قانون حاکم ،در مواردی که مقررات مربوط جامعه بر آن حاکم نباشد ،قانون کشور
محل نقض خواهد بود .بر اساس ماده ( 1)9نیز قانون تعیینشده توسط ماده  1قابل رد نیست يا
امکان توافق خالف توسط طرفین ،بر مبنای ماده  54همین سند وجود ندارد549.
 .5حقوق ایران
در حقوق ايران ،مقررات قانون مدنی ،اولین قواعدی است که در خصوص تعیین قانون حاکم بر
دعاوی بینالمللی اموال وضع شده است .ماده  211ق.م .مقرر میدارد«:تصرف و مالکیت و ساير
حقوق بر اشیاء منقول و يا غیرمنقول ،تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن واقع
میباشند .»...قاعده حکومت قانون محل وقوع مال بر دعاوی ناشی از مال ،که در حقوق ايران
پذيرفته شده ،يکی از قواعد قديمی حقوق بینالملل خصوصی است و منشﺄ عقلی و منطقی دارد؛
چرا که مناسبترين قانونی است که برای اين امر انتخاب شده و بهآسانی نیز قابل تعیین و اجرا
خواهد بود544.
تعیین قانون محل وقوع برای مال مادی آسان است و موجب اختالف نیست 541،اما برای مال
غیرمادی اين کار آسان نخواهد بود 541.بااينحال ،اعمال قانون محل وقوع در اين اموال نیز از
اولويت برخوردار است547.
140. Tortious
141. Pertegas Sender, op. cit., p. 263.
142. A unitary community intellectual proprty right
 .739بر اساس بند  5ماده  54مقررات ،طرفین میتوانند تعهدات غیرقراردادی خود را به قانون منتخب خود ارجاع دهند.
 .733الماسی؛ همان ،صص .919-919
 .735پیشین ،ص .919
 .736احدزاده ،عباس؛ قانون قابل اعمال در رابطه غیرقراردادی حقوق مالکیت فکری ،پاياننامه کارشناسی ارشد حقوق
مالکیت فکری ،دانشگاه تهران ،5917 ،ص .541
 .731نصیری؛ همان ،ص .904
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در مال غیرمادی به علت تنوع مال و گستردگی آن ،تعیین محل حضور مال در مواردی
مشکل بوده و در نتیجة آن ،تعیین قانون حاکم بر دعوا نیز با مشکل مواجه خواهد شد 541.در
برخی موارد (مانند حقوق عینی) تعیین محل وقوع مال مشکل نیست 542،اما برخی ديگر از اقسام
اين مال ،محل وقوع حقیقی نداشته و بهناچار در حقوق برای آنها محل وقوع فرضی در نظر
گرفته شده است 510.طبق يک ديدگاه ،در اين نوع موارد بايد قواعد عمومی حقوق داخلی و
همچنین قراردادهای چندجانبه مورد توجه قرارگیرد« 515.در مورد مالکیت صنعتی ،چون حق
مخترع پس از دخالت دولت مورد شناسايی قرار میگیرد ،بنابراين قانون حاکم بر آن ،قانون دولتی
است که حق اختراع يا امتیازنامه را به مخترع اعطا مینمايد» 519.اين همان  lex originisاست
که در قبل توضیح داده شد.
بر اساس ماده  5قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عاليم تجاری « 5911اختراع نتیجه
فکر فرد يا افراد است که برای اولین بار فرايند يا فرآوردهای خاص را ارائه میکند و مشکلی را در
يک حرفه ،فن ،فناوری ،صنعت و مانند آنها حل مینمايد» .اين قانون در خصوص قانون حاکم در
دعاوی مربوط نیز پیشبینیهايی ،هرچند محدود نموده است .از يک منظر ،قانون فوق به حکومت
قوانین شکلی ايران در دعاوی در صالحیت دادگاههای ايران تصريح کرده است (روشن است که
اين امر ،هر دو نوع دعاوی داخلی و بینالمللی را شامل میشود ) .بديهی است که رسیدگی در
دادگاههای ايران به معنای صالحیت قانون مقر دادگاه در امور شکلی و تشريفات رسیدگی است .بر
اساس ماده  12همین قانون« :رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای اين قانون و آيیننامه اجرايی
آن در صالحیت شعبه يا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد  ...تجديدنظرخواهی از
آرا و نحوه رسیدگی ،تابع مقررات آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است».
همچنین ماده  10قانون به نقض حقوق ناشی از آن قانون در ايران اشاره دارد که در آنجا نیز به
قانون ايران بهعنوان قانون حاکم در ماهیت دعوا اشاره دارد ،وقتی اعالم میکند ...« :دادگاه
میتواند عالوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق يا نقض قريبالوقوع حقوق ،به جبران
خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و يا تصمیم ديگری جهت احقاق حق اتخاذ نمايد».
همچنین با توجه به اولويت مقررات اسناد بینالمللی بر حقوق داخلی در اين حوزه ،ماده 19
بهصراحت بر اين امر تصريح نموده و اعالم میدارد« :درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات
 .738الماسی؛ همان ،ص .929
 .739نصیری؛ همان ،ص .904
 .750الماسی؛ همان ،ص .924
 .757پیشین ،ص .929
 .752پیشین ،ص .921

قانون حاکم در دعاوی بینالمللی مالکیت فکری



433

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مندرج در معاهدات بینالمللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسالمی ايران به آنها
پیوسته و يا میپیوندد ،مقررات معاهدات مذکور مقدّم است».
در مورد مالکیت ادبی و هنری ،برخالف نظری که معتقد است قانون حاکم بر حقوق ناشی از
مالکیت ادبی و هنری ،قانون محل ابراز فعالیت است ،مالحظه متن قانون حمايت حقوق مؤلفان و
مصنفان و هنرمندان  5941با اصالحیه  5910آن (ماده  )92و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشريات
و آثار صوتی ( 5919ماده  )1نشان میدهد که اين قوانین نیز بیشتر از احکام کلی مندرج در باال
(قانون محل درخواست حمايت و محل ايجاد حق) تبعیت مینمايند تا قانون محل ابراز فعالیت.
علیرغم پیشبینیهای ذکرشده در حقوق ايران ،متﺄسفانه اين حقوق در حوزه مالکیت فکری
مقررات جامعی نداشته و دعاوی بینالمللی اين حوزه نمیتواند با پاسخی درخور و بهروز مواجه
شود و ضروری است قانونگذار با استفاده از تجربه ديگر کشورها و سازمانهای منطقهای و اسناد
بینالمللی نسبت به تدوين مقررات ويژهای در اين خصوص اقدام کند.
نتیجه
مطالعه متن حاضر نشان میدهد که راهکارهای سنتی موجود در حقوق بینالملل خصوصی
بسیاری از کشورها راجع به حاکمیت قانون محل وقوع مال ،برای دعاوی بینالمللی ناشی از
حقوق مالکیت فکری کفايت نمیکند .نظريه سرزمینیبودن حقوق مالکیت فکری اقتضا دارد که
قواعد مالکیت فکری تنها در چارچوب سرزمینی کشورها قابل اعمال باشد .لذا در يک رابطه
حقوق مالکیت فکری در قلمرو سرزمینی يک کشور ،نبايد قانون ديگری غیر از قانون اعطاکننده
حق را بهعنوان قانون حاکم شناخت .بااينحال ،اين حقوق به علت پشتوانه بینالمللی آن و
قابلیت شناسايی و حمايت از آن در ديگر کشورها ،و همچنین پايهگذاری حقوقهای ملی بر اسناد
و معاهدات بینالمللی ،دارای جنبه فراسرزمینی نیز هست.
اسناد بینالمللی در اين جهت بهتر عمل نمودهاند .کنوانسیون برن با پذيرش عوامل ارتباطی
همچون تابعیت و اقامتگاه پديدآورنده ،بهعالوه محل نشر اولیة اثر ،قدم بزرگی در اين راه برداشته
است .در کنار اين عوامل ،قاعده رفتار ملی ،کمک بزرگی به حل مسئله قانون حاکم میکند.
کنوانسیون رم نیز راجع به حمايت از حقوق اجراکنندگان ،تولیدکنندگان آثار فونوگرام و
سازمانهای راديويی و تلويزيونی ،قواعد حل تعارضی مشابه قواعد کنوانسیون برن دارد .در
کنوانسیون پاريس ،قواع دی برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ارائه شده است .اين
کنوانسیون به قاعده رفتار ملی نیز اشاره دارد .ماده ( 9)9کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون برن،
قائل به قانون کشور محل درخواست حمايت است .مطالعات نشان میدهد که قانون کشور محل
درخواست حمايت ،بیشترين عامل ارتباط اعمالشده در حقوق کشورها بوده و در عمل در اکثر
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پروندهها اجرا و اعمال شده است.
تريپس نیز قاعده رفتار ملی را در خود دارد .اين سند همچنین به قانون کشور محل
درخواست حمايت اشاره میکند .اين رويه تريپس ،نوعی پیشگامی نسبت به ساير اسناد ايجاد
کرده و بهعنوان قاعده کلی اجازه داده است که قانون کشور محل درخواست حمايت بهعنوان
قانون حاکم شناسايی شود.
مقررات رم  5به آزادی طرفین در تعیین قانون حاکم اشاره دارد .در اين مقررات حتی طرفین
میتوانند چند قانون را برای بخشهای مختلف تعهدات خود انتخاب يا قوانین انتخابی را تغییر
دهند .همچنین قانون محل اقامت معمول طرفی که اجرای اصلی قرارداد را بر عهده دارد
میتواند قانون حاکم باشد .در برخی موارد نیز اگر اوضاعواحوال نشان دهد که قرارداد بهروشنی
ارتباط نزديکتری با کشور خاصی دارد ،قانون آن کشور ،حاکم بر قرارداد خواهد بود .مقررات رم
 9نیز در تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری و ديگر ادعاهای غیرقراردادی ،قانون
کشور محل درخواست حمايت را حاکم میکند .اين مقررات به عکس رم  ،5حق انتخاب قانون
ديگر توسط طرفین را سلب کرده است .در تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا ،در تعهدات
غیرقراردادی ،اصل قانون محل ايراد خسارت يا ارتکاب شبهجرم بهعنوان راهحل مبنايی در حل
تعارض قوانین پذيرفته شده است .برخی مواقع نیز قانون حاکم ،قانون محل بروز خسارت ناشی از
فعل زيانبار خواهد بود .بر اساس ماده  1رم  9نیز در حقوق مالکیت فکری ،قانون حاکم بر
ت عهدات غیرقراردادی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ،قانون کشور محل درخواست حمايت
است.
در ايران در کنار ماده  211ق.م .میتوان در برخی موارد بر مبنای دکترين ،از قواعد عمومی
حقوق داخلی و همچنین قراردادهای چندجانبه استفاده کرد .در برخی موارد ،قوانین ملی مرتبط با
مالکیت صنعتی نیز میتوانند بهعنوان قانون حاکم شناخته شوند .در حمايت از حقوق مؤلفان و
مصنفان و هنرمندان و ترجمه و تکثیر کتب و نشريات و آثار صوتی نیز همین احکام حاکم است.
بااينحال ،تفاوت مال فکری با مال فیزيکی ،اعمال اين قواعد را با مشکل مواجه میکند و
الزم است يک رژيم خاص که ارتباطی با قواعد مربوط به اموال دارد در بخش قانون حاکم برای
حقوق مالکیت فکری ايجاد شود .ايدهآل آن است که يک سامانه واحد بینالمللی ثبت و حمايت
مالکیت فکری در همه کشورها وجود داشته و حقوق مشابهی به اشخاص اعطا و دامنه حمايت
يکسانی به آنان داده شود و مدت مشابهی هم اين حمايت به طول بکشد .يک سامانه منظم
تعیین قانون حاکم نیز میتواند وضع فعلی را بهبود بخشیده و رويه واحدی در کشورها ايجاد کند.
بايد تالش شود که يک مجموعه مقررات يکنواخت بینالمللی برای حل تعارض دعاوی مالکیت
فکری و تعیین قانون حاکم تدوين شود تا از تعارض نظرات در صحنه بینالمللی جلوگیری کند.
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Governing Law in International Intellectual Property Claims
Morteza Adel 1
Persian Text pp. 343-372
DOI: 10.22066/CILAMAG.2018.31893

Abstract
In every international claim, the governing law needs to be determined. To
determine the governing law, special methods are usually used which become
more important and complicated in private international law. Intellectual
property claims are not exempt from this procedure. However, in these claims,
it is impossible to merely use conventional conflict of laws rules on properties
to determine the governing law. Intellectual Property (IP) rights are
considered as intangible property and for having such characteristics, it
becomes more difficult to determine the governing laws in these claims.
Creation of rights, transfer of rights, breach of rights and protection of rights
in the IP law needs special rules for determining the governing law. In this
research, it will be shown that along with the conventional rules of
determining the governing laws in property claims,there are other specific
rules such as the lex originis, lex delictis, the national law of the creator and
other laws that can be used in these cases, and it needs more expertise and
knowledge of these rules to settle these cases.
Keywords
Intellectual Property Rights, Conflict of Laws, Governing Law, Private
International Law, Breach of Right, Nationality, Domicile.

1. Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran; madel@ut.ac.ir

 International Law Review, Volume 35, Issue 59, Fall - Winter 2019
____________________________________________________________________

16

Conflict of Laws in Multimodal Transport of Goods
Negar Rookh-chakav 1
Azam Ansari 2
Persian Text pp. 309-342
DOI: 10.22066/CILAMAG.2018.31892

Abstract
With the advent of science, new transport modes have been developed. One
of the most common of these modes is international multimodal transport
which is used especially in the transport of goods. The important issue
regarding this mode is the applicable law governing multimodal transport. The
non-existence of an international uniform law and the non-existence of
internal laws in many legal systems concerning multimodal transport have
resulted in a fundamental challenge in international transport law. This essay
suggests an application of the network system and the use of existing unimodal
conventions’ regulations as a solution. Although in some cases, there are some
overlaps and conflicts among these conventions’ rules, the application of
conflict of laws’ rules in some unimodal conventions and regulations in
Article 30 of 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties can be useful.
In addition, using the standard contracts within the framework of applicable
law in multimodal transport may prevent some conflict of laws.
Keywords
Conflict of Laws, International Transport Contract, Multimodal Transport,
Applicable Law.
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Legal Framework of WTO from the Perspective
of Game Theory in International Law
Hojjat Khodaei-faam 1
Alireza Arash-pour 2
Persian Text pp. 275-308
DOI: 10.22066/CILAMAG.2018.31890

Abstract
Game theory in international law is one of the innovative perspectives in the
field of philosophy of international law. The distinctive nature of this
perspective is that instead of merely theorizing, it has a goal to explain
international rules and structure in a logical and practical manner. In 1944, in
the field of economy, this theory was proposed for the first time by von
Neumann, a mathematician, in partnership with Morgenstern, an economist.
But since then, it has gradually entered into other academic fields such as
international relations, sociology, etc. In recent years, for the first time in
international law, two great researchers namely Jack L. Goldsmith and Eric
A. Posner, applying this theory, have explained the manner of formation and
due respect of international customs. In international law, this issue has been
considered as a new approach and has successfully drawn attention to its own.
In this article, it has been tried to analyze the legal framework of the World
Trade Organization (WTO) from the perspective of this theory. It is believed
that our findings in terms of game theory help researchers to understand the
framework of that organization more easily. The research methodology used
in this article is analytical. For this purpose, the required rules from game
theory are introduced and briefly explained and then from the perspective of
what was said, we will survey a number of items and agreements from the
total collection of WTO and will prove a logical stand that will be applicable
to the whole legal framework of WTO.
Keywords
Game Theory in International Law, Liberalization of Trade, Cheating in the
Game of Liberalization of Trade, Behavioral Form of Trade Liberalization,
Legal Framework of WTO.
1. Ph.D. Student of International Law, Law Department of Islamic Azad University, Najafabad;
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The Continuation of Discriminatory Justice and Legal Relationships
Between the International Criminal Court and the Security Council
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Abstract
Under the UN Charter, the Security Council is the primarily responsible organ
for keeping international peace and security. For this end, it has taken a variety
of actions, one of which is the establishment of international criminal courts
such as the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and
International Criminal Tribunal for Rwanda. The purpose of these courts is to
punish international criminals to maintain or stabilize peace. In addition,
International Criminal Court has been established to combat impunity of great
criminals. Overlapping functions of these two, on the one hand, and the
dependency of International Criminal Courts on States and the Security
Council together with the negligence on the part of the Security Council in its
primary responsibility given by the Charter, on the other, underlie the
interference of the Security Council in jurisdiction of the mentioned courts
and lead to the non-realization of international criminal justice and the
perpetuate continuation of justice practice based on discrimination in
international criminal law. This article aims to study the relationship between
these two important international institutions and has come to this conclusion
that in their interrelationship, the priority is given to the promotion of
international peace and security over universal criminal justice.
Keywords
International Peace and Security, Impunity, Great Crimes, International
Criminal Courts, Security Council.
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Reasonableness in the Statute of the ICC and Its Explanation
by Pre-Trial Chambers
Abolfath Khaleghi 1
Zahra Saedi 2
Persian Text pp. 225-248
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Abstract
In the Statute of ICC, several criteria have been stipulated that the process of
examination of any case requires their verification. These criteria establish
limitations on the prosecutor and pre-trial chambers in order to fulfill ideals
and purposes of establishment of ICC that is addressing the most serious
international crimes. These criteria have been established based on
reasonableness; there should exist a reasonable basis or ground so that
suspected person be introduced before the prosecutor or be summoned to the
pre-trial chamber. A legitimate expectation of ICC procedure reasonableness
requires clarification of the challenging concept of the reasonableness. The
objective of this study is to investigate these criteria in view of the concept of
reasonableness, from initiation of the preliminary examination to confirmation
of charges of the suspected person before the pre-trial chamber. This article
concluded that if legal concepts contained in the Statute of the ICC are not
clear, it probably leads to different interpretations and the issuance of
contradictory verdicts which in turn challenges the credibility of ICC.
Keywords
International Criminal Courts, Reasonableness, Preliminary Examination,
Warrant of Arrest, Confirmation of Charges.

1. Corresponding Author, Associate Professor, Faculty of Law, Qom University; ab-khaleghi@qom.ac.ir
2. Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Qom University; zahrasaedi84@gmail.com

 International Law Review, Volume 35, Issue 59, Fall - Winter 2019
____________________________________________________________________

12

Prosecuting ISIS Leaders Before the International Criminal Court
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Abstract
One of the main impediments of the International Criminal Court in dealing
with the issue of the so-called Islamic State of Iraq and al-Sham/Greater Syria
("ISIS" aka "ISIL", "Daesh" or "IS") is its power to exercise jurisdiction. The
Court has jurisdiction to deal with crimes as follows: 1- A State Party refers
the situation to the Court pursuant to Article 14. 2- If under Chapter VII of the
UN Charter, the Security Council refers a situation. 3- If, according to Article
15, the prosecutor, on his own initiative, opens an investigation upon
notification of the crime subject to the jurisdiction of the Court. Furthermore,
since Iraq and Syria are not Parties to the Rome Statute, the lack of cooperation could hinder the pursuit of ISIS members before the International
Criminal Court. Thus, the only possible option in the prosecution of ISIS could
be the United Nations Security Council. This paper aims to study the question
of possibility or predictability of investigating this terrorist group leaders
before the International Criminal Court and challenges facing such an
investigation.
Keywords
Prosecution, ISIS (Daesh), Terrorist Group, Criminal Justice, Jurisdiction,
International Criminal Court.
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Abstract
Protection of human dignity requires guaranteeing freedoms, privileges and
equal rights for individuals and the imposition of positive and negative
obligations on members of international community and the establishment of
human rights bodies for monitoring implementation of those rights. However,
enjoinment of a minimum level of social welfare is the precondition to
realizing the guaranteed rights. This article seeks to answer the questions as
to the recognition, content, and elements of the right to the minimum level of
social welfare, as well as its normative place among rules of international law.
An overview of international human right law instruments and scholarly
thoughts reveals that certain elements of the right have already been
recognized in international law i.e. the right to food, housing, health, clothing,
and social security, although the expression of "right to social welfare" is not
referred to in human rights instruments. It seems that the rules governing
certain elements of such a right have found their way to become jus cogens.
Keywords
Human Rights, Right to Minimum Welfare, Social Welfare, Poverty.
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Abstract
Iran legal system like some other legal systems recognizes and applies the
death penalty for drug-related offenses. On the other hand, many States have
abolished the death penalty in their laws or practice or at least do not apply it
in cases relating to drug-related offenses. So, the main question of this article
is whether or not Iran’s criminal policy in this regard is compatible with
international human rights norms. Present studies show that under
international human rights law, especially under the International Covenant
on Civil and Political Rights, the application of capital punishment, while not
prohibited, is restricted in exceptional ways. The death penalty may be
imposed only for the most serious crimes under some requirements. The
studies show that drug-related offenses do not have exceptional feature and
they are not an instance of “most serious crimes”, and so could not be subject
to capital punishments. Thus, Iran has to abolish the death penalty for drugrelated offenses in the light of its international and human rights obligations
which would be more compatible with constitutional and Islamic foundations
of its own legislation.
Keywords
Drug-Related Offenses, Death Penalty, International Human Rights,
Abolition of Capital Punishment, Right to Life, Narcotic Drugs.
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Abstract
The right of exploitation of objects outside of States’ sovereignty is granted to
private persons based on natural right and human right in form of enjoyment
of the blessings of nature. High Seas, Atmosphere, Outer Space, and
Antarctica are the examples of areas situated outside of States’ sovereignty.
Fish stocks, mineral resources, satellite orbits, transit benefits, and land
animals are the resources and benefits of these areas. The exploitation
mechanism of private persons including natural and legal persons is generally
directed through States’ channel and States shall supervise their nationals. In
addition, specific international entities such as the International Seabed
Authority (ISBA) have the authorization to issue the licenses of exploitation
to and supervision on the States and its natural and legal persons. Such persons
shall meet the international and national regulations related to such
exploitation.
Keywords
High Seas, Atmosphere, Outer Space, Antarctica, Common Heritage of
Mankind, Private Persons, International Seabed Authority (ISBA).
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Abstract
Investment arbitration usually has its legal basis in the bilateral investment
treaty (BIT), regional or multilateral treaties or in an investment contract.
Some treaties cover only disputes relating to obligations under these kinds of
agreements, i.e. only for claims of treaty violations. Some others create an
international law obligation, according to which the host state shall observe
any binding obligation with respect to investments. These and other similar
provisions are commonly called “umbrella clause”. Although other
formulations have also been used, clauses of this kind have been put into
treaties to provide additional protection to investor and are directed for
covering investment agreements that host countries frequently conclude with
foreign investors. In most of the investment treaties, the umbrella clauses are
not always with the same wording, so arbitral tribunals have given different
interpretations and reached conflicting conclusions. This study gives an
overview of the origin and significance of the wording of this Clause in BITs,
then looks at the effect, scope, and conditions of application of the Clause as
interpreted by ICSID arbitral tribunals and tries to analyze ICSID arbitral
jurisprudence on the basis of restrictive or extensive interpretation of the
Clause.
Keywords
Umbrella Clause, Investment Treaties, Investment Contracts, Arbitral
Jurisprudence, ICSID.
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Abstract
The multiple benefits of military robots compared with human combatants
have caused these robots to be widely used in armed conflicts. Some of these
robots that can act without remote control are Autonomous Military Robots.
These robots have yet to find such a feature to totally observe rules of
International Humanitarian Law such as the principle of discrimination and
the principle of proportionality. According to the roles of multiple persons
including producer, designer, programmer and warlords with respect to the
actions of the robots, theories about their absolute responsibility, shared
responsibility and absolute responsibility of persons have emerged. Due to the
robot's full compliance with the program for which they are written, only
human responsibility could be accepted for their actions. Therefore, despite
the acceptance of primary responsibility of the person that uses robots,
attribution of their conduct is generally based on the causal relationship
between behavior and its cause of creation including incorrect programming
or mechanical features of the robot.
Keywords
Military Robot, International Humanitarian Law, Responsibility, Armed
Conflict, Autonomous Robot.
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Abstract
After entry into force of the Lisbon Treaty and the extension of European
Union’s jurisdiction to foreign investment, certain conflicts between
investment agreements and EU rules have appeared, causing difficulties to
third States and even to the EU Member States. The European Union tried to
resolve its problems with third States through a specific Regulation. However,
with respect to the investment treaties concluded between the Member States,
the European Union made its mission to terminate these treaties. On the other
hand, referral of investment disputes to an arbitration involving the EU
Member States has led to a decision by the respective arbitral tribunals on the
basis of international law rather than EU Law. This has caused opposition by
the EU institutions, the strongest of which was made in the Micula Case. The
European Commission expressed the view that the enforcement of the
arbitration award was unlawful as it constituted State aid, which is prohibited
under the EU law. However, despite the European Commission’s opposition,
the award remains enforceable under the ICSID system. In summary, the EU
law in this area contains ambiguities and is capable of generating uncertainty
as to the fate and enforceability of certain bilateral investment treaties.
Keywords
Lisbon Treaty, Bilateral Investment Treaties, European Commission, Micula
Case, State Aid.
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The Consequences of Constitutional Reading of International Law
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Abstract
Although it is not possible now to have a claim on the existence of an
“international (codified) constitution” or a decisive list of international
constitutional rules, constitutionalism as an approach for reading and
interpretation of international law has developed its foundation. Such
understanding of international law – that its main function is the regulation of
relations between equal sovereign States - leads to the evolution of perception
of this legal system. This analytical–descriptive study shows that constitutional
reading promotes hierarchical tenets of international law and so, causes
transparency and integrity for its subjects and affects the interpretation of the
rules. Furthermore, both national sovereignty and international governance face
practical constraints in the light of constitutional rules.
Keywords
Constitutionalism, International Law, Normative Hierarchy, Interpretation,
Sovereignty, International Governance.
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