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رسيدگي به دعاوی ناشي از قراردادهای تدارکات عمومي در دوران
تحريم بر اساس قانون صالحيت دادگستری جمهوری اسالمي ايران
عبدالرضا برزگر ،1تهمینه

رحمانی2

( .1نویسندهی مسئول) ،عضو هيأت علمي گروه حقوق عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي (واحد ميبد)
 .2عضو هيأت علمي گروه حقوق عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي (واحد تهران شمال)
(تاریخ دریافت 1396/05/30 :ـ تاریخ تصویب)1396/06/26 :

چکیده
منظور از عبارت تداركات ،تمهيد مقدمات جهت دستيابي به كاالها و خدمات يك منبع خارجي است .فرآيند
تداركات متكي بر اصول عدم تبعيض ،رفتار يكسان ،به رسميت شناختن متقابل ،تناسب و شفافيت است .در
اين مقاله به بررسي اين سوال مي پردازيم كه آيا تصويب قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران،
مي تواند ضرر و زيان وارده به شركت هاي ايراني مشمول تحريم را جبران نموده و به عنوان قاعده اي مقدم
بر روش حل اختالفات تعييني در متن قرارداد تداركات عمومي تلقي گردد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد
گفت ،قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است ،براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين
حقوق بينالملل ،اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي دولت
جمهوري اسالمي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند ،در دادگستري تهران اقامه دعوي كنند .در اين
صورت دادگاه مرجوعٌ اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون ،حكم
مقتضي صادر نمايد .از يك سو به نظر مي رسد ،قانون يادشده بيشتر جنبه سياسي داشته و در تقابل با اقدامات
دولتهاي خارجي تدوين و تصويب شده است و با توجه به مندرجات آن ،در احقاق حق شركتهاي ايراني
در دعاوي ناشي از تحريم نمي تواند مورد استناد واقع شود ،از سوي ديگر ،اگر قانون حاكم بر قرارداد
تداركات عمومي ،قانون ايران باشد ،شايد تاجر ايراني بتواند با لحاظ جميع شرايط شكلي و ماهوي كه الزمه
تسري قانون به موضوع خسارت مدني مي باشد ،با استناد به قانون مورد اشاره ،در دادگاه حقوقي تهران ،طرح
دعوا نمايد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: reza.barzegar52@gmail.com
 Email: tinrahmani@yahoo.com

 / 26فصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  ،72زمستان 1394

کلیدواژگان :قرارداد تداركات عمومي ،انواع تحريم ،اصل مصونيت قضايي دولتها ،قانون صالحيت
دادگستري دادگستري جمهوري اسالمي ايران.

مقدمه
حركت به سوي خريد عمومي نوآورانه ،با اتكا و رعايت اصول اساسي نظير شفافيت ،عدم
تبعيض و رقابت و حاكم بر فرآيند خريد عمومي قابل انجام است و هدف مهم از تنظيم فرآيند
تداركات ،دستيابي به ثبات و ارزش براي پول ملي با اتكا بر ترويج رقابت در بازار تداركات است،
اين در حالي است كه برخي اقدامات نظير قوانين متعدد در بحث تحريم عليه ايران ،موجب تضعيف
رقابت شده و زمينه هاي ضرر و زيان مادي و معنوي را براي پيمانكاران و بازرگانان ايراني ،فراهم
آورده است .از آنجايي كه غالب اين قوانين از ناحيه وزارت خزانه داري اياالت متحده ،تصويب
گرديده ،آيا قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه
دولتهاي خارجي مورخ  ،1391/2/19ميتواند براي حل و فصل دعاوي ناشي از تحريمهاي
اقتصادي در امور تداركاتي و عليالخصوص قراردادهاي تداركات عمومي ،مورد استفاده قرار
گيرد؟ چراكه تحريم اقتصادي عليه يك دولت خارجي ،از يك سو اصول اساسي و بنيادين حقوق
بينالملل را به چالش ميكشد و از سوي ديگر ،متون قانوني نظير قانون صالحيت دادگستري
جمهوري اسالمي ايران ،مصونيت قضايي دولت را زير سوال ميبرد.
قضيه مصونيت قضايي دولت ،از قدمت زيادي برخوردار است و در حال حاضر مصونيت دولت
خارجي در دادگاههاي داخلي ساير دول به عنوان قاعده عرفي حقوق بينالملل در رويه دولتها و
همچنين در قوانين داخلي بسياري از دولتها (همانند اياالت متحده آمريكا ،انگلستان ،كانادا،
استراليا ،پاكستان ،آفريقاي جنوبي و …) تثبيت شده است .متن پيشنويس سال  1991كميسيون حقوق
بينالملل نيز در واقع تدوين قاعده عرفي از پيش موجود است .از همان آغاز يعني بعد از قضيه شونر
اكسچنج ،قاعده مصونيت دولتها به عنوان قاعده حقوق بينالملل ،تحوالت دامنهداري را تجربه
كرده است .از جمله در اين خصوص ميتوان به «دكترين مصونيت مطلق» و «دكترين مصونيت
محدود» دولت به عنوان تحوالت كالسيك آن اشاره كرد .قاعده مصونيت دولت در حال حاضر از
وضعيت عرفي در حقوق بينالملل برخوردار است ،اما در مورد استثناهاي اين قاعده چنين اتفاق
نظري وجود ندارد و دولتها در اين استثناها متفقالقول نيستند .از سويي ديگر ،قاعده مصونيت
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دولت در حال حاضر نيز وضعيت ايستا و ثابتي را نيافته و همچنان در حال تغيير و تحول است.
مهم ترين تحول اخير قاعده مصونيت دولت ،قانون مبارزه با تروريسم اياالت متحده آمريكا و قانون
«قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي
خارجي» است .اين قوانين كه هركدام با شرايطي خاص به دادگاههاي مربوطه اجازه رسيدگي به
دعاوي مطروح عليه دولت خارجي را اعطا كردهاند ،دريچه جديدي را به سوي قاعده مصونيت
دولت گشودهاند .در مقاله حاضر با بررسي اين قوانين و مخصوصا قانون صالحيت دادگستري
جمهوري اسالمي ايران ،به تعيين جايگاه قوانين اخير در قاعده مصونيت دولت ميپردازيم .پس از
اين بررسي ،با پرسشي اساسي در اين مقاله مواجه ميشويم :آيا ميتوان اين قوانين را به عنوان
استثناهاي جديدي بر قاعده مصونيت دولت پذيرفت؟ و يا اينكه قوانين فوق را بايد به عنوان ظهور
عرفي مخالف قاعده مصونيت دولتها تلقي نمود؟ در وضعيت كنوني ،اوال به دليل رويه قانوني و
قضايي دولتهاي اياالت متحده آمريكا و ايران ،ثانيا به دليل سكوت ساير دولتها نسبت به اعمال و
اجراي اين قوانين و ثالثا به دليل جو عمومي بينالمللي عليه تروريسم بينالمللي ميتوان اين چنين
نتيجه گرفت كه اعمال صالحيت بر دولتهاي خارجي در موارد مرتبط با تروريسم بينالمللي به
صورت بالقوه مي تواند به عنوان استثنايي جديد بر قاعده مصونيت دولت تلقي گردد .اما به هرحال
تحقق و تثبيت آن به عنوان استثنايي جديد نيازمند گذشت زمان و تاييد عملي ساير دولتها است،
همچنين به نظر ميرسد ،به كارگيري قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،در دعاوي
برآمده از موضوع تحريم و در ارتباط با قراردادهاي تداركات عمومي ،كه ممكن است تاجر ايراني
عليه دولت ديگر طرح نمايد ،قابل پيگيري نبوده و بيشتر اين اقدامات واجد آثار سياسي ميباشند.
بدين ترتيب با تجزيه و تحليل كاستيها و اشكاالت (وضع موجود) ،رهنمودهايي براي رسيدن به
وضعيت مطلوب ارائه خواهد شد .مسأله بنيادين در تحقيق حاضر ،اين خواهد بود كه اساسا اگر
تحريم اقتصادي عليه دولت ،منشاء ورود خسارات از نوع خسارات بندهاي الف و ب ماده يك قانون
صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران و در ارتباط با قراردادهاي تداركات عمومي گردد،1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب .1391
ماده 1ـ به موجب اين قانون براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بينالملل ،اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند
از اقدامات دولت هاي خارجي كه مصونيت قضائي دولت جمهوري اسالمي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند ،در
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آيا زيانديده از تحريم اعم از تامين كننده يا پيمانكار ايراني ميتواند در محاكم ملي عليه دولت
خارجي و صادركننده تحريم ،طرح دعوا نموده و مدعي مطالبه خسارات گردد .اميد ميرود كه
يافتههاي تحقيق حاضر ،بتواند براي وكال و متخصصين حقوقي در راستاي ارائه خدمات حقوقي به
بزه ديدگان ناشي از تحريم هاي اقتصادي جهت طرح دعوا در محاكم ايران مورد استفاده قرار گيرد.
فرض اصلي اين است كه يك دولت خارجي ،نه تنها نسبت به ادعاهاي ناشي از معامالت تجاري
يا اعمال تصديگري ،داراي مصونيت نيست بلكه دايره مصونيت قضايي دولت ،بيش از پيش محدود
گرديده و حتي نسبت به ادعاهاي ناشي از اعمال حاكميتي نيز به مثابه گذشته از مصونيت قضايي
برخوردار نميباشد .اعالم تحريم از سوي مراجع حاكميتي ،جز اعمال حاكميتي محسوب ميشود.
از آنجايي كه موضوع در ارتباط با قراردادهاي تداركات عمومي ،مورد تفحص قرار گرفته و در
موضوعات پيرامون قراردادها ،تعيين مصاديق فورس ماژور نيز كرارا ،محل اختالف ميان طرفين
قرارداد بوده است ،لذا مساله توجه به تحريم با اين فرض كه در قرارداد تداركات عمومي ،تلويحا يا
نفيا به عنوان مصداق فورس ماژور لحاظ نگرديده ،در اين مقاله محور پژوهش خواهد بود .مقاله
حاضر شامل سه بخش است .در بخش اول شناسايي مفاهيم و مباني تداركات ،بخش دوم ،بررسي
موضوع تحريم و در بخش سوم ،هدف ،موضوع و شرايط اعمال قانون صالحيت دادگستري
جمهوري اسالمي مورد كاوش قرار گرفته است .روش تحقيق ما در اين پژوهش تحليلي  -توصيفي
و بعضا سندكاوي و مشاهده اسناد و مدارک حقوقي از مراجع مختلف بينالمللي خواهد بود و عمدتا
با استفاده از منابع سندي و كتابخانهاي مطالب گردآوري و تجزيه و تحليل ميشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادگستري تهران اقامه دعوي كنند .در اين صورت دادگاه مرجوعٌ اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي
و طبق قانون ،حكم مقتضي صادر نمايد .فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعالم
ميشود .موارد موضوع اين ماده عبارت است از :الف ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي در داخل يا
خارج ايران كه مغاير با حقوق بين الملل است و منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص ميگردد .ب ـ
خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي وحشتافكن (تروريستي) در داخل يا خارج ايران كه دولت خارجي آنها
را تشويق يا از آنها حمايت مينمايد و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود را به آنها ميدهد و اقدامات مذكور
منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي ميشود.
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 .1مفهوم تدارکات عمومی
خريد دولتي (تداركات عمومي )1موجب رشد اقتصادي و رقابت شده و در ارتقاي نوآوري به
عنوان كليدي در توسعه اقتصادي ،قابل توجه است .افزايش بهرهوري و اثربخشي خدمات عمومي و
نيز رشد اقتصادي در گرو رعايت قوانين و مقررات مرتبط با موضوع تداركات از يك سو و تنظيم
صحيح قراردادهاي تداركات عمومي از سوي ديگر ،ميباشد .روش و استفاده بهينه در تخصيص
هزينههاي عمومي دولت ،در واقع ،با تدارک و تامين نوآورانه محقق گرديد .تداركات كاال ،كارها
و ساير خدمات توسط مقامات عمومي به تنهايي ،به طور متوسط بين  %15تا  %30و حتي بيشتر ،از
توليد ناخالص داخلي) (GDP2را در برخي از كشورها شامل ميگردد .در اين بخش ،پيش از ورود
به بحث اصلي ،به شناسايي بيشتر موضوع تداركات عمومي از جنبه حقوقي ،ميپردازيم:
 .1-1تاريخچه
پيش از سال  ،1900خريد ،فقط در صنعت راهآهن ،به عنوان يك اقدام مستقل ،تلقي ميگرديد
و مشمول ديگر صنايع نميگرديد .پيش از جنگ جهاني اول ،خريد از منابع داخلي ،مورد نظر بود.
در طول جنگ اول و دوم جهاني ،قلمرو منابع تامين كننده ،به علت اهميت مواد خام ،منابع اوليه و
خدمات مورد نياز براي تامين مايحتاج كارخانجات و صنايع ،توسعه يافت .در طول دهه  1950تا
 ،1960فرآيند تامين ملزومات عمومي ،با تاكيد بيشتري ،مديريت شد به طوري كه با پيدايش نهادهاي
دولتي متعدد از يك سو و سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان ملل متحد از سوي ديگر ،بحث
تداركات در قالب يك دانش به رسميت شناخته شد .در خالل دهه هاي  1970و  ،1980بر اهميت
موضوع ،افزوده شد و قوانين خريد كاالها در اغلب كشورها و نيز استراتژي خريد به عنوان توانايي
براي به دست آوردن اقالم مورد نياز عموم ،از تامين كنندگان و با قيمت واقعي ،افزايش يافت (جاذبي،

 ،1385ص .)8در سپتامبر سال  1983ميالدي ،دانشگاه بازرگاني هاروارد ،اقدام به انتشار مقالهاي در
اين زمينه نمود كه امروزه از آن ،به عنوان سرآغاز تحول در مفهوم خريد و تداركات ،ياد ميگردد.
به نظر نويسنده مقاله مذكور ،فرآيند خريد عبارت است از چيزي است كه به عنوان تاكتيك و
مديريت باالي تامين تداركات مورد نظر است ،اين فرايند ،در قالب استراتژيك باال در امور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Public Procurement
2. Gross Domestic Product
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مبادالتي ،قابل مشاهده است .دهه  ،1990شروع تبديل فرايند يكسانسازي تداركات ،منطبق بر
استراتژي شركتها و عملكرد سيستم كسب و كار ،بوده است و دهه  ،2000در بسياري از شركتها،
واحدي تاسيس گرديد تحت عنوان مدير تداركات ،كه رهبري فرايند تداركات را بر عهده داشته
است )Dieter Bös, 2001( .همچنين ،ركود جهاني سالهاي  ،2008-2009موجب تحوالتي در استراتژي
تجاري و به تبع آن ،تداركات گرديد.
 .2-1اصطالح تدارکات عمومی
منظور از عبارت تداركات ،دستيابي به كاالها ،خدمات يا كارهاي يك منبع خارجي است .آنچه
در اصطالح مطلوب مي نمايد اين است كه كاالها ،خدمات يا كارها به نحو مناسب ،تأمين ،ارائه يا
انجام شوند و آنها به نحو مقتضي با كمترين هزينه و از نظر كيفيت ،كميت ،زمان ومحل تهيه به
بهترين وجه ،براي رفع نيازهاي خريدار ،تدارک گردند .شركتها و بخشهاي عمومي ،اغلب،
فرآيندهاي مدنظر داده شده را براي ترويج رقابت منصفانه و توسعه فضاي كسب و كار ،با ساز و
كار تقنيني ،فراهم نموده و تالش مي نمايند تا تقلب و تباني را در اين امور ،به كمترين حد ،تقليل
دهند.

)(Albert Sánchez Graells, 2011

تداركات عمومي (خريد توسط نهادهاي عمومي كاالها و

خدمات از ديگران) ثابت كرده است كه از ميان مؤلفههاي گوناگون ،بيشتر ،متكي بر
تصميمگيريهاي سياسي است .از لحاظ تاريخي ،ما شاهد ،انطباق فرآيند خريد عمومي با سياست
هاي دولت وقت هستيم ،از جمله ،سياستهاي دولت در زمينه صنايع ملي ،كاهش بيكاري ،بهبود
شرايط اشتغال ،پشتيباني براي كسب و كارهاي كوچك ،توسعه امور محلي (عدم تمركز مديريت)،
اشتغال كارگران از كار افتاده ،و دستمزد برابر براي مردان و زنان.

( Mc Crudden Christopher, 2007,

 )p.15تداركات عمومي ،مناقصه عمومي نيز ،ناميده ميشود و عبارت است از تأمين كاالها و خدمات
از ناحيه مقامات دولتي .آمارها حكايت از آن دارند كه بين  10تا  15درصد از توليد ناخالص داخلي،1
در كشورهاي توسعه يافته 2و بيش از  20درصد در كشورهاي در حال توسعه 3و به اين ترتيب ،بخش
قابل توجهي از اقتصاد جهاني به تداركات عمومي ،مربوط است .براي جلوگيري از تقلب ،اتالف،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gross Domestic Product.
2. Developed Countries.
3. Developing Countries.
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فساد يا حمايت از توليدات داخلي ،نظام حقوقي بيشتر كشورها ،براي تنظيم بازار تداركات عمومي،
به وضع مقررات پرداختهاند و لذا ،تأمين تداركات عمومي با برگزاري فرايند مناقصات عمومي لحاظ
داشتن سقف ارزشي معين ،انجام ميشود ،همچنان كه ،تداركات عمومي ،موضوع اصلي توافقنامه
تداركات عمومي ،معاهده بينالمللي چند جانبه تحت نظارت سازمان تجارت جهاني نيز

ميباشد1.

سازمان تجارت جهاني در اول ژانويه سال  1995تشكيل و جانشين موافقت نامه عمومي تعرفـه و
تجارت

(گات) گرديد(Arendse, 2010) .

امروزه اين سازمان  151عضو دارد و  27كشور ديگر از جمله ايران هم در مرحله الحاق به اين
سازمان بسر ميبرند .كشورهاي عضو ،بيش از  98درصد تجارت جهاني را در دست دارند و قواعد
و مقررات اين سازمان به فراگيرترين هنجارهاي بينالمللي در زمينة تجارت تبديل شده اسـت (شاكري

اقبال .)1385 ،بنابراين ،تسلط بر بازار تداركات عمومي ساير دولتها نيز ،بسيار در نگاه سياست مداران،
از حساسيت قابل توجهي برخوردار است .تحريمهاي اقتصادي عليه جمهوري اسالمي ايران ،بر بازار
تداركات عمومي ،آثار نامطلوبي داشته است كه البته همين قضيه نيز از جنبه هاي حقوقي ميتواند
محل طرح موضوعات عديدهاي گشته و ادعاهايي را مطرح نمايد.
 .3-1تدارك در مفهوم خاص در مقابل تدارك در مفهوم

عام2

دانشگاه  Defense Acquisition Universityاياالت متحده ،در تعريف تداركات آورده است
كه تداركات به مثابه اقدام به خريد كاالها و خدمات براي دولت است و در مقابل اين اصطالح،
مفهوم عام تدارک عبارت است از طرح ،ابتكار ،طراحي ،توسعه ،آزمايش ،قرارداد ،توليد ،استقرار،
پشتيباني ،اصالح و خلع سالح و ديگر سيستمها ،تدارک دادن يا خدماتي نظير ساخت براي برآورده
نمودن نيازهاي وزارت دفاع در داخل و يا در حمايت از ماموريتهاي نظامي.

)(Prabir, 2010

بنابراين،

مفهوم عام تداركات ،يك مفهوم بسيار گسترده مي باشد كه قادر است همه نوع زنجيره تأمين و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
Global Trade Negotiations Home Page at Harvard University, accessed 18 December 2006.
2. Acquisition
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خريد را تحت پوشش قرار دهد .فرآيند تداركات عام ،يك سري مراحلي است كه پس از آن
فنآوري ،براي توليد آماده و توسعه گرديده و سيستم

توليد فنآوري مورد پشتيباني قرار ميگيرد1.

 .4-1جنبه اقتصادي تدارکات عمومی
اقدامات در زمينه تداركات ،اغلب به دو دسته مجزا قابل تقسيمبندي است .دسته اول ،تداركات
مستقيم بوده و تداركات مربوط به توليد است كه فقط در جريان تنظيم پروسه توليد محصول و تامين
عواملي نظير مواد خام ،قطعات و لوازم يدكي به كار ميرود .يكي از عوامل موثر در ميزان توليد،
هزينه توليد است .تداركات مستقيم يا خريد مستقيم ،شيوه تمركز در مديريت زنجيره تامين ميباشد
كه مستقيما ،مراحل توليد محصول شركتهاي توليد كننده را شامل است و دسته دوم ،تداركات
غيرمستقيم بوده و تداركات غيرمربوط به توليد را شامل است (Lewis, 2009, pp.125-142) .تقريبا كليه
تصميمات خريد ،در برگيرنده عواملي نظير ،ارسال و حمل و نقل ،سرمايه احتياطي و نوسانات قيمت
است .تداركات بهطور كلي شامل تصميمگيري در ارتباط با خريد و تحت فقدان شرايطي ميباشد.
چنانچه ،اطالعات مفيدي ،در دسترس قرار گيرد ،آن اقدام خوبي است در به كارگيري شيوههاي
تحليلي از قبيل تحليل سود – هزينه يا تحليل هزينه -سودمندي (Gian Luigi, 2010) .يك تمايز مهم
ميان تحليلهاي بدون خطر و تحليلهاي باخطر اين است كه ،خطر ،هزينهها و سودها را در بر مي
گيرد .در مقابل ،تداركات غيرمستقيم ،فعاليتهاي مرتبط يعني منابع فعالي كه يك شركت خريداري
مينمايد تا قادر به انجام فعاليتهايش گردد .كه اين ،طيف گستردهاي از كاالها و خدمات را در
برميگيرد ،از مقياس با ارزش پايين مانند تامين تجهيزات بانكها ،ادارات گرفته تا موارد پيچيده و
با ارزش باال مانند

تجهيزات سنگين و خدمات مشاوره(Caldwell, 2009, pp.178- 86) .

 .5-1موضوع تدارکات عمومی
 .1-5-1فرآيند تدارکات
تداركات ممكن است با طي روند الزامآور مناقصه ،انجام شود .يك شركت يا يك سازمان،
ممكن است به برخي محصوالت يا خدمات احتياج داشته باشد .در اين حالت مناقصه با تعيين قيمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
Glossary of Defense Acquisition Acronyms and Terms, 12th Edition (plus updates since
publication) accessed on 22 April 2009, Defense Acquisition University.
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پايه ،برگزار ميگردد ،چنانچه ،قيمت پيشنهادي بيش از قيمت پايه باشد ،به لحاظ رعايت الزامات
قانوني ،خريدار ملزم به انعقاد قرارداد و متعهد به فرآيند برگزاري مناقصه ميشود .سپس رعايت
عناصري مانند

انعطافپذيري ،كيفيت در روند مناقصه مهم ميباشند(Van den Abeele, 2012) .

پس از اعالم فراخوان برگزاري مناقصه ،تعدادي از تامينكنندگان بالقوه ،پيشنهادات خود را
ارائه ميدهند و تامين كنندهاي كه پايينتر از قيمت پايه پيشنهادي ارائه دهد ،به عنوان برنده مناقصه
تلقي خواهند كرد .حال اگر در جريان برگزاري مناقصه يا پس از آن و انعقاد قرارداد تداركات
عمومي ،اختالفاتي ميان برگزار كننده مناقصه و تامين كننده كاال يا خدمات ايجاد شود ،كه منشأ
اختالف ،تحريم اقتصادي صادره از ناحيه وزارت خزانهداري اياالت متحده باشد ،تأمين كننده
ايراني ،آيا ميتواند با استناد به قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،عليه وزارت
خزانهداري اياالت متحده ،در يكي از محاكم دولت ايران ،طرح دعوا نمايد؟ آيا طرح دعوا عليه
وزارت خزانهداري اياالت متحده به عنوان نهادي عمومي و دولتي ،ميتواند طرح دعوا عليه دولت
امريكا ،تلقي شود؟ آيا نوع خاصي از خسارات در اين شيوه قابل جبران ميباشد؟
 .2-5-1مراحل

تدارکات1

توصيف مراحل تداركات ،از اين نظر حائز اهميت است كه در بحث تحريمها ،تحريم در چه
مرحله اي از مراحل تداركات حادث شود .چرا كه برخي معتقد هستند تحريمهاي اقتصادي ،از
مصاديق فورس ماژور محسوب ميشود و در تقابل با آنها ،برخي ديگر نظري متفاوت ارائه ميدهند.
به هر تقدير براي حل و فصل دعاوي محقق شده نظير اختالف بر سر همين موضوع كه آيا تحريم و
آن هم تحريمهاي اعالم شده از سوي وزارت خزانهداري اياالت متحده ،در زمره مصاديق فورس
ماژور تلقي ميگردند يا خير يا ساير موضوعات محل اختالف ،زاييده تحريم اقتصادي كه موجب
ورود خسارات هم شدهاند ،اين تحقيق در تالش است تا راهكاري منطقي با توسل به آموزههاي
حقوق بينالملل ارائه دهد.
توضيح آنكه چرخه زنجيره تامين و خريد ،شامل هفت مرحله است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
Systems Engineering Fundamentals (2001), Defense Acquisition University Press.
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 -1شناسايي نياز كه عبارت است از مرحله مقدماتي داخل يك شركت كه طي آن ،شركت به
شناسايي نيازهايش پرداخته و در يك دوره زماني كوتاه مدت ،كه معموال بين سه تا پنج سال است،
به تعريف جنبههاي فني و ملزومات ميپردازد.
 -2شناسايي تامينكننده كه عبارت است از اينكه شركت براي اول مرتبه به سواالت مهمي پاسخ
ميدهد نظير ،خريد ،تأمين كننده منفرد ،تأمين كنندگان متعدد ،سپس با توجه به نيازهايش به
شناسايي تأمين كنندهاي اقدام ميكند تا بتواند خدمات يا ملزومات مورد نياز را تأمين كند.
 -3ارتباط با تأمين كننده ،هنگامي كه يك يا چند تأمين كننده مناسب مورد شناسايي واقع شدند،
درخواستهاي آنها مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -4مذاكره ،كليه مباحثات ضروري فيمابين طرفين جهت رسيدن به توافق نهايي است كه معموال
حاصل ثمربخش آن به صورت قرارداد ،نمايان ميگردد.
 -5تأمين كننده رابط پس از خاتمه و انجام كار ،مجددا بررسي ميشود كه از خدمات تأمين
كننده قبلي در كار جديد استفاده شود يا تأمين كننده ديگري به كار گرفته شود.
 -6مديريت لجستيك يعني آمادهسازي تامين كننده براساس شرايط قرارداد جهت انجام مراحل
كار .در گذشته ،تمركز عمومي تنها بر روي مدلهاي تأمين؛ توليد و يا توزيع و يا تركيب دو مدل
ازآنها با يكديگر بوده است .ولي در هيچ يك از آنها ارتباط بين سه مدل بررسي نشده است .اين
موضوع خيلي مهم است به دليل اينكه يكپارچگي هزينه ها؛ هزينه كل را كاهش ميدهد.

(Max,

)2012

 -7مرحله اضافي در مواردي است كه به منظور افزايش رقابت ميان تأمين كنندگان ،از نرمافزار
الكترونيكي برگزاري مناقصه استفاده ميشود .حركت به سمت دولت الكترونيكي مستلزم تغيير
شكل سرويسهاي ارائه شده دولتي از طريق استفاده مناسب از تكنولوژيهاي جديد ميباشد .به
منظور اينكه تداركات دولت به طور موثر ،شفاف و پاسخگو ارائه شود ،يك سيستم تداركات
الكترونيكي مورد نياز ميباشد و سيستم مناقصهگزاري الكترونيكي  ETSيكي از اصليترين
بخشهاي تداركات الكترونيكي است .راهكار مناقصهگزاري الكترونيكي ،پروسه كامل مناقصه
گزاري را از انتشار آگهي تا بستن قرارداد سهولت ميبخشد .اين راهكار متضمن تبادل همه اسناد
مرتبط با مناقصهگزاري به فرمت الكترونيكي ميباشد .امنيت و قابل اعتماد بودن ،نكات كليدي در
طراحي سيستم مناقصهگزاري الكترونيكي ميباشند( .فاميل سعيديان ،1384 ،ص)101
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 .3-5عملکرد تدارکات
در جوالي  ،2011گزارشات پژوهشي ،در بحث تداركات ،نشان داد ،در جهان امروز ،به طرز
چشمگيري توسط مديران اجرايي ،مديريت بهينه شده و توجه به آن موجب صرفه جويي ميگردد.
)(Ardent Partners Research, 2011

عنوان نمونه تداركات عمومي

سبز،1

كه در اين نوع تداركات عمومي ،معموال ،در ارتباط با

مسائل زيست محيطي ،مقامات و اشخاص درگير در اين حوزه ،براي تأمين كاالها و خدمات،
مناقصاتي را برگزار مينمايند .هدف از برگزاري اين نوع مناقصات ،بررسي پيشنهادات تأمين
كنندگاني است كه از نظر اجرايي ،قادر به تضمين بيشترين ميزان كاهش تاثير تداركات بر سالمت
انسان و محيط زيست ميباشند(EC.Europa.eu, 2013) .

 .2تحلیل حقوقی تحريم
امروزه با گسترش حقوق بينالملل ،كشورها ملزم به رعايت اصول و هنجارهاي حقوق بينالملل
در تنظيم روابط خويش با يكديگر ميباشند .تحريمهاي اقتصادي يكي از مقوالتي است كه اگر چه
غالبا ابزاري با ماهيت سياسي در روابط بينالملل شناخته ميگردد ،ولي در حال حاضر تحليل حقوقي
آن و تبيين نسبت آن با حقوق بينالملل از مسائل مطرح حقوق بينالملل ميباشد .تحريم اقتصادي
از اقدام سلبي در قطع و روابط اقتصادي كشورها با يكديگر بر ميخيزد .در واقع امروزه از تحريم
اقتصادي به عنوان ابزاري در جهت نيل به اهداف سياست خارجي از سوي كشورهاي ديگر ميتوان
ياد نمود .هدف كشور تحريمكننده تحريف روابط اقتصادي كشور تحريم شونده از طريق كاهش
سطح تجارت بينالمللي آن كشور ميباشد( .خواجوي ،1391 ،ص )4نتايج به دست آمده نشان ميدهد
كه تحريم اقتصادي اصوال چه از منظر حقوق بينالملل به ويژه حقوق بينالملل اقتصادي از وجاهت
حقوقي برخوردار نميباشد و با اصول مورد قبول تجارت بينالملل از سوي كشورهاي غربي و
هنجارهاي حقوق بينالملل همخواني ندارد .در اين بخش از تحقيق ،به شناسايي حقوقي تحريم
ميپردازيم .تحريمها از سوي مراجع متفاوتي عليه جمهوري اسالمي ايران ،تصويب شدهاند و
بنابراين ،ضروري است ميان مراجع صادر كننده تحريم ،قائل به تفكيك شده و آثار حقوقي ناشي
از اقدامات هر يك از مراجع را جداگانه بررسي نماييم .زماني كه تحريم به عنوان يكي از مصاديق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Green Public Procurement.
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فورس ماژور صراحتا در متن قرارداد تداركات عمومي ذكر شود ،در صورت وقوع تحريم و ورود
خسارات ،آيا ميتوان به استناد قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،در محاكم ملي
عليه مرجع صادر كننده تحريم طرح دعوا نمود؟ اگر تحريم به عنوان فورس ماژور در متن قرارداد
تداركات عمومي ،پذيرفته نشود يا طرفين ،هيچ توافقي در اين زمينه ننمايند ،در اين صورت اعالم
تحريم و ورود خسارات ناشي از اعالم آن ،چگونه قابل جبران ميباشد؟
 .1-2اصطالح تحريم
ديدگاهها و تعاريف مختلفي از «تحريم» توسط دانشمندان علوم مختلف اجتماعي ارائه شده ،اما
هيچگاه در مورد آن اتفاق نظر حاصل نگرديده است .در فرهنگ لغت و اصطالحات سياسي لغت
( )Sanctionمعادل تحريم ،اجازه دادن و تصويب كردن ،مجازات ،جريمه ،ضمانت اجرايي معني
شده است( .ابراهيمي ،1391 ،ص )5دايرةالمعارف بريتانيا زير عنوان ( )Sanctionو ()Guarantee
مينويسد )Sanction( :و ( )Guaranteeدر حقوق بينالملل وسايلي هستند كه از طريق اقدامات
دستهجمعي دولتها براي تضمين قواعد و مقررات حقوق بينالملل به كار ميروند ،كه ممكن است
از آراء توبيخآميز و انتقادي دولتها در سازمانهاي بينالمللي عليه دولت ديگر آغاز شود و به
تحريم اقتصادي ،يا استفاده از نيروي نظامي ختم گردد .در جايي ديگر ،درباره اين لغت آمده
است Sanction :به معناي ضمانت اجرا يا مجازاتها« ،اقدامات تنبيهي سياسي ،اقتصادي يا نظامي
هستند كه از طريق سيستم امنيت دستهجمعي عليه ناقضين حقوق بينالملل اعمال ميگردد»
(.)2010 ،Dargahi,Borzou
به اختصار ،اصطالح تحريم ،عبارتست از ،امتناعي نظام يافته از برقراري روابط اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي يا نظامي يك دولت يا گروهي خاص از دولتها براي تنبيه يا ايجاد رفتار مورد
قبول .با اين وجود ،كاربرد آن بيشتر در روابط اقتصادي بينالمللي رايج است و حسب مورد
خريداري يا فروش كاالها و خدمات توليدي يا مورد تقاضاي يك دولت خاص از او دريغ ميشود.
تحريم ،ممكن است عام يعني شامل همه كاالها و خدمات يا خاص و محدود به يك نوع يا دستهي
خاصي از كاالها باشد .ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه در تحريمها ،عنصري از تنبيه وجود
دارد  ،اما صرفا به منظور ايجاد شرايط دشوار براي مردم كشور مورد تحريم نيست در واقع ،هدف
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آن ايجاد تغييراتي در رفتار سياسي دولت اين كشور است .عدهاي نيز مهمترين كاركرد تحريم را
بازدارندگي ميدانند.
 .2-2تحريم به مثابه فورس ماژور در قراردادهاي تدارکات عمومی
در برخي موارد ،كه اصطالحا معاذير قراردادي 1گفته ميشود ،اصل لزوم قراردادها تخصيص
خورده و نيروي الزامآور عقد از بين ميرود .اين معاذير و استثنائات ،عموما برخاسته از وجدان
اجتماعي و فطرت عدالت جوي انسانهاست.
در اين خصوص كه آيا تحريمها را در قراردادهاي تداركات عمومي ،ميتوان فورس ماژور
تلقي كرد يا نه ،بايد گفت كه پاسخ در سيستمهاي حقوقي متفاوت ،همچنين در شرايط مختلف،
متفاوت است .اگر در زمان انعقاد قرارداد تداركات عمومي يا به عبارتي مراحل ورود به مناقصه،
هيچگونه شرايط تحريمي وجود نداشته و هيچگونه احتمالي داده نميشد كه كشور در آيندة نزديك
گرفتار چنين شرايطي خواهد شد ،ميتوان آغاز چنين تحريمهايي را كه پروژه را با مشكل اساسي
روبرو ميكند از مقوله فورس ماژور دانست ،ولي اگر كه در هنگام انعقاد قرارداد ،كشور در شرايط
تحريمي نسبي قرار داشته و احتمال تحريمهاي سختتر و فراگير داده ميشده است نميتوان اين
تحريمها را از مقوله فورس ماژور دانست و متعهد را از انجام تعهد مبرا دانست .با توجه به مطالب
فوق ،نتيجه ميگيريم كه در مواردي تحريم ميتواند فورس ماژور محسوب گردد و فورس ماژور
ميتواند بر اركان صحت قرارداد و يا بر آثار قرارداد مؤثر باشد .ولي تحريم صادره از ناحيه شوراي
امنيت يا ديگر مراجع نظير اتحاديه اروپا و يا وزارت خزانهداري اياالت متحده ،هر يك داراي آثار
حقوقي خاصي ميباشند .عنصر سازنده و اساسي قوة قاهره ،ناتواني متعهد و به عبارت ديگر عدم
امكان اجراي تعهد است ،كسي مي تواند به قوة قاهره براي سلب مسئوليت از خود استناد كند كه
ثابت نمايد «به واسطة حادثهاي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست ،به هيچ وجه نميتواند از
عهدة تعهد خود برآيد ».فورس ماژور ،در حوزه مسئوليت قراردادي و نيز در بخش الزامات خارج
از قرارداد و ضمانهاي قهري قابل استناد است.
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1. Contract Excuse

 / 38فصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  ،72زمستان 1394

 .3-2آثار تحريم بر قراردادهاي تدارکات عمومی
آثار تحريم را در سه قسمت قبل از انعقاد قرارداد يعني مرحله مناقصات ،در زمان انعقاد قرارداد
و تأثير آن بر اركان صحت قرارداد و بر اجراي قرارداد مورد تحليل قرار ميدهيم:
 .1-3-2آثار تحريم قبل از انعقاد قرارداد (در زمان برگزاري مناقصات)
چنانچه تحريم جزء فورس ماژور باشد ،به موجب بند ب از ماده  24قانون برگزاري مناقصات
 1383موجب تجديد يا

لغو مناقصه ميگردد1.

 .2-3-2تاثیر تحريم بر ارکان صحت قرارداد
 .1-2-3-2تاثیر تحريم بر روي قصد طرفین
طرفين معامله بايكديگر تباني ميكنند كه عنوان معامله را براي اين كه مشمول تحريم نشود تغيير
دهند .در اين صورت يا عقد تدليسي 2يا عقد با واسطه 3است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2ماده  - 24تجديد و لغو مناقصه :ب  -مناقصه در شرايط زير لغو مي شود -3.... :پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ ،زلزله ،سيل و
مانند آنها ...
 .3تحقق عقدي كه سرپوش پيمان واقعي است و دو طرف به انعقاد آن تظاهر ميكنند.
 .4دو طرف يا يكي از آنها ،براي پنهان داشتن حقيقت ،شخص ثالثي را در آن دخالت ميدهند مانند حقالعملكاري .در عقد با
واسطه نيز مساله اين است كه آيا واسطه را بايد ملتزم به اجراي عقد دانست يا طرف واقعي را؟ در چنين مواردي واسطه طرف عقد
است و نبايد شخص را ناخواسته با معامل پنهاني روبرو ساخت .به عنوان مثال ،شركت آمريكايي با يك شركتي از دوبي قراردادي
منعقد ميكند ،غافل از اينكه ( )End Userشركت ايراني است .بنابراين ،شركت متعلق به دوبي به عنوان واسطه عمل كرده و به
نوعي تحريم ها را دور زده است و اگر كشف شود ،هرچند معامله بطور صحيح منعقد شده باشد ،ولي قابل ابطال است .البته اين مورد
نيز باز به نفع طرف ايراني نيست ،زيرا در عقد باواسطه طرف اعالم مينمايد كه به نمايندگي از سوي طرف اصلي دارد معامله را انجام
ميدهد .در حاليكه در مثال باال شركت متعلق به دوبي هرگز چنين چيزي را اعالم نميكند و در واقع قصد طرف آمريكايي در اصل،
معامله با طرف ايراني نبوده است ،زيرا از قبل به او اعالم شده بود هرگز چنين قراردادي را منعقد نميكرد.
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 .2-2-3-2تاثیر تحريم بر روي اهلیت طرفین
اهليت شخص حقوقي محدود به حدودي است كه قانون يا قرارداد (اساسنامه ،شركتنامه و
وقفنامه) براي او مقرر داشته است و خارج از اين حدود نميتوان محدوديتي براي او قائل شد 1اگر
اهليت شخصيت حقوقي براثر تصويب قانون تحريم ،محدود شود در اين صورت ،عدم اهليت باعث
عدم نفوذ معامله ميشود و به نظر نميرسد جهت تنفيذ قرارداد ،مثال امكان رجوع به مراجعي چون
وزارت امورخارجه و اخذ مجوز وجود داشته باشد.
 .3-2-3-2مورد

معامله2

تأثيري كه تحريم بر موضوع تعهد ميگذارد ،اين است كه ممكن است انتقال برخي اموال را
ممنوع كند ،مانند حمل و نقل تجهيزاتي كه طبق موارد تحريم نامشروع و يا غير مقدور است.
 .4-2-3-2جهت

عقد3

تأثيري كه تحريم بر روي جهت معامله ميگذارد ،اين است كه معاملهاي كه جهت آن مشروع
بوده است را نامشروع مينمايد ،مانند اينكه هدف قرارداد جزء مواردي باشد كه با وضع تحريمها
نامشروع گرديده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اهليت استيفا ،در مورد اشخاص حقوقي از طريق نمايندگانشان ،قابل تحقق است مگر اينكه به موجب قانون اهليت تصرف او
محدود شده باشد مثال ورشكستگي شركت .حجر يا محدود شدن اهليت تصرف شخص حقوقي ،موردي است كه مقامات دولتي به
موجب قانون بر امور شخص حقوقي نظارت يا در آن مداخله ميكنند ،به گونهاي كه پارهاي اعمال حقوقي به وسيلة نمايندة دولت يا
با اجازة او بايد انجام گيرد كه به آن قيمومت اداري ميگويند.
 .2ماده  214قانون مدني « ،مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند» و اگر موضوع
تعهد انجام دادن كار باشد ،بايد  -1مقدور باشد  -2مشروع باشد -3براي طلبكار فايده عقاليي داشته باشد.
 .3ماده  217قانون مدني « ،در معامله الزم نيست كه جهت آن تصريح شود ،ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و اال معامله
باطل است».
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 .3-3-2تاثیر تحريم بر اجراي قرارداد
 .1-3-3-2تحريم موجب برائت ذمه متعهد در رابطه تدارکاتی میشود
در صورتيكه تحريم ،عدم امكان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد ،موجب انحالل
قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد .در اين صورت ،تحريم صادره ،موجب برائت متعهد و معافيت او
از مسئوليت است و متعهدله نميتواند بعلت عدم اجراي قرارداد ،مطالبة خسارت كند.
 .2-3-3-2تحريم موجب برائت ذمه متعهد در رابطه تدارکاتی نمیشود
معهذا در موارد ذيل تحريم موجب برائت متعهد نخواهد بود:
اوال ،در مواردي كه متعهد ،به موجب قرارداد تداركات عمومي ،خطرات ناشي از تحريمها را
پذيرفته و به عبارت ديگر در قرارداد تداركات عمومي ،تصريح شده باشد كه متعهد حتي در صورت
تحقق تحريم ،مسئول است و يا در صورتيكه قانون حاكم بر قرارداد تداركات عمومي ،اين
مسئوليت را مقرر داشته است.
ثانيا ،در مواردي كه قبل از تصويب تحريم ،موعد ايفاي تعهد فرا رسيده و متعهدٌله اجراي آن را
مطالبه كرده باشد.
ثالثا ،در موردي كه عدم امكان اجرا بر اثر تحريم صادره موخرالتصويب ،جزئي است و فقط
شامل بعضي از تعهدات ناشي از قرارداد است.
رابعا ،در صورتي كه تحريم ،يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن ،و
تقصير متعهد هم يكي از اسباب و علل خسارت باشد.
خامسا ،در صورتي كه تحريم ،ناشي از تقصير متعهد باشد ،البته اثبات اينكه تقصير متعهد سبب
تحريم بوده است برعهدة متعهدٌله است.
 .4-2اعمال صالحیت قضايی در رسیدگی به خسارات ناشی از لغو نامشروع تحريمها علیه ايران
آيا اعمال صالحيت قضايي توسط دادگاه دولت ديگر ،نسبت به اقداماتي كه منجر به لغو تحريم
شدهاند ،اصل مصونيت دولت خارجي را با چالش روبرو نمينمايند؟
در راي مورخ  3فوريه  2012صادره از ديوان بينالمللي دادگستري ،مقرر گرديد :رويه قضايي
و تقنيني ساير كشورها در جهت عدم شناسايي تروريسم ميباشد ،بنابراين ،مصونيت دولت مانع از
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اعمال صالحيت قضايي توسط محاكم ساير كشورها است .اگر مصونيت دولتي توسط محاكم
كشوري ديگر ،به بهانه مبارزه با تروريسم ،نقض گردد ،اين اقدام مورد شناسايي حقوق بينالملل
واقع شده و شايسته است دولتي كه حق مصونيتش سلب شده ،آن حق را اعمال نمايد .مصونيت
دولت از اعمال صالحيت محاكم دولت ديگر حاصل برابري دولتهاي مستقل است .از سال 1996
اياالت متحده حق مصونيت دولت هاي ديگر را در صورتي كه دولت خوانده ،در ليست كشورهاي
به اصطالح حامي تروريسم باشد ،ناديده گرفته است .مصونيت دولت به عنوان يك قاعده عمومي
حقوق بينالملل عرفي در رويه دولتها به رسميت شناخته شده است .ديوان بينالمللي دادگستري
در قضيه آلمان عليه ايتاليا ،اعالم نمود ( )V.Germany, 2004, p.658كه در عقيده محاكم داخلي دولتها
نتيجه و حاصل ،از ارزيابي گسترده رويه دولتها از طريق مقررات ملي و تصميمات قضايي دولتها
با احراز حق مصونيت حاصل شده است و رويه حاكي از آن است كه در رسيدگي به ادعاهاي مرتبط
با موضوع مصونيت ،دولتها عموما آيين دادرسيشان را بر مبناي حق مصونيت شناخته شده توسط
حقوق بينالملل پايهريزي كردهاند به همراه يك تعهد زيربنايي در اين كه دولتهاي ديگر نيز بايد
به آن احترام بگذارند و به مصونيت دولت كارايي ببخشند .ديوان مالحظه نمود كه اصل مصونيت
دولت ،جايگاهي مهم در حقوق بينالملل دارد و از اصل برابري دولتهاي مستقل نشات گرفته كه
خود يكي از اساسي ترين اصول حقوقي نظم جهاني است .استثنائات وارد بر مصونيت دولت ،در
حقيقت عدول از اصل برابري دولتهاي مستقل است .در فرض طرح دعوي تامين كننده تداركات
ايراني عليه وزارت خزانهداري اياالت متحده ،موضوع به شرح ذيل قابل رسيدگي است:
ديوان رويه قضايي دولتها را در شكل تصميمات قضايي ،حامي مصونيت دولت حتي در
صورت وقوع اعمال حاكميتي و ارتكابي در سرزمين دولت رسيدگي كننده ميداند ،فلذا به طريق
اولي ،مصونيت دولت مانع از اعمال صالحيت محاكم اياالت متحده در موضوع نقض تحريم عليه
پيمانكار ايراني ،ميباشد .وقتي دولتي مرتكب يك جرم بينالمللي ميشود ،حقوق بينالملل اين
موضوع را در بخش مسووليت دولتها نپذيرفته است كه دولتي امكان ارتكاب جرم را داشته باشد
و در نتيجه مفهوم جرم دولت را بتوان به كار برد .به همين دليل ،در حال حاضر ،سخن از نقض
تعهدات مطرح است و مسئوليت كيفري تحت شرايطي ميتواند متوجه سران دولتي مرتكب باشد.
كه ميتوان براي مطالعه بيشتر به طرح مسووليت بينالمللي دولتها مصوب  2001كميسيون حقوق
بينالملل مراجعه نمود .بنابراين در صورت ارتكاب يك جرم بينالمللي از ناحيه دولتها ،مصونيت
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دولت مانع پذيرش دادخواست جبران خسارات وارده در محاكم داخلي نخواهد بود و نمونهاي كه
در اينجا قابل استناد است مربوط ميشود به رأي ديوان ناظر به اين موضوع كه به رغم ارتكاب
جنايات جنگي توسط نيروهاي آلماني در جنگ جهاني دوم ،اما امكان اقامه دعوا براي جبران
خسارت هاي مزبور از طريق نقض مصونيت آلمان در محاكم ايتاليا يا يونان وجود ندارد .استدالل
عقلي برآمده از آراي صادره از ديوان آن است كه صرف ادعاي اينكه دولتي مرتكب جرم شده
است ،براي نقض حق مصونيت دولت خوانده كافي است .زيرا مصونيت دولت خوانده شامل صرف
استماع دعوي هم ميشود بدين ترتيب به صرف يك ادعاي با مهارت طراحي شده ،مصونيت دولت
خوانده قابل نقض خواهد بود .با اين استدالل ،اقدامات وزارت خزانه داري اياالت متحده در موضوع
تحريم عليه دولت ايران و خسارات ناشي از اين اقدام به تجار و بازرگانان و پيمانكاران ايراني ،به
صرف اينكه وزارت خزانهداري اياالت متحده برخي از شركتهاي ايراني را در ليست تحريم
شدگان قرار ميدهد ،مصونيت دولت ايران ،نقض ميشود زيرا بدين ترتيب به همگي ذينفعان اعالن
عمومي كرده كه پيمانكاران و مقامات رسمي دولتي ايران داخل در ليست تحريمها ،مصون از اعمال
صالحيت محاكم اياالت متحده نبوده و به موجب قانون ،محاكم حقوقي اياالت متحده حق ورود به
مبحث مصونيت از صالحيت را دارند .اين در حالي است كه در قانون مصونيت دول خارجي مصوب
 1976اياالت متحده ،1هدف اصلي ،نقض شده است .زيرا هدف اين قانون ،اعمال مصونيت دولت
از قوه مجريه به قوه قضاييه بوده است .ليكن در اصالحيه  1996حق مزبور از قوه قضاييه به قوه مجريه
واگذار شده است .به عبارتي قوه مجريه است كه براي حذف و اضافه كردن دولت ايران در ليست
تحريمهاي صادره از سوي وزارت خزانهداري اياالت متحده امريكا ،اقدام مينمايد .اين رويه به
طور آشكار مبنايش مصلحت سياسي است يا منطق حقوقي؟ به اين وسيله مصلحت سياسي موجب
مي شود كه استانداردهاي جهاني حقوق و از جمله مصونيت دولت ايران ،از سوي محاكم داخلي
امريكا ناديده در نظر گرفته شود و بدين ترتيب احترام به حق مصونيت دولت ايران منتفي گردد.
رويه قضايي ايران نشان داده است كه حقوق بينالملل عرفي پذيرفته شده توسط دولت ايران ،حق
مصونيت را پذيرفته و مشخصا با مراجعه به آراي محاكم ملي ايران مدلل شده است و تنها دولت
ايران و اخيرا با تصويب قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران قائل به حق مصونيت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. FSIA, Foreign Sovereign Immunity Act.
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نشده است .بنابراين ،حق مصونيت دولت در حقوق بينالملل عرفي حقي مسلم و تثبيت شده است.
محاكم ملي كشورها بايد حق مصونيت دولت را به نحو موثري كه مانع از اعمال صالحيت قضايي
محاكم داخلي آنها عليه دولتهاي خارجي باشد ،مورد توجه قرار دهند زيرا حقوق بينالملل قانون
حاكم بر آن حق است.
استثناي تروريسم و اعمال برخي تحريمهاي اقتصادي ،نه تنها در قانونگذاري بسياري از كشورها
فاقد سابقه است بلكه در رويه قضايي محاكم ملي نيز مورد حمايت نميباشد .اجراي آراي صادره
در محاكم داخلي اياالت متحده عليه اموال دولت جمهوري اسالمي ايران دليل متقن در طرح دعوي
عليه اياالت متحده توسط دولت است .در اينجا توجه به اين نكته هم مهم است كه تحريمها عليه
جمهوري اسالمي ايران ،از مراجعي چون شوراي امنيت ،اتحاديه اروپا و وزارت خزانهداري اياالت
متحده آمريكا ،صادر شدهاند .بديهي است كه ضمانت اجراي ناشي از حكم تحريمهاي صادره از
مراجع گفته شده متفاوت ميباشند .موضوع تحقيق حاضر ،صرفا نحوه جبران خسارات وارده از ناحيه
تحريمهاي صادره توسط وزارت خزانهداري اياالت متحده بر بازارگانان و پيمانكاران ايراني با استناد
به قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران است ،به نظر ميرسد ،در ادامه تحقيق الزم
است تا در مورد تحريمهاي اقتصادي عليه جمهوري اسالمي ايران و تحليل آنها بيشتر تأمل نماييم.
 .5-2تحريم اقتصادي آمريکا علیه ايران
آيا تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بينالملل معتبر و مشروع هستند؟
استفاده از تحريمهاي اقتصادي به منظور اجراي مقاصد سياسي روش جديدي نيست .اولين تحريم
اقتصادي ،صادره از سوي دولت آمريكا در زمان كارتر ،رئيس جمهور وقت امريكا با صدور دستور
اجرايي شماره  12170مورخ  14نوامبر  1979تحقق يافت كه با اين دستور ،اموال و داراييهاي دولت
ايران در آمريكا ،مسدود و توقيف گرديد و در ادامه با ناميدن ايران به عنوان حامي تروريسم ،در
ژانويه  1984يك دور جديد از تحريمهاي تجاري براساس قوانين اياالت متحده برعليه ايران وضع
گرديد و به طور مداوم بر تعداد تحريمها افزوده شد .بطور كلي در هر مورد خاص اعمال تحريمها
يك تصميم سياسي -اقتصادي در چارچوب متون قانون است .آثار حقوقي ناشي از اين تحريمها بر
دولت ايران ،با تدقيق و تعميق در مشروح مذكرات مجلس شوراي اسالمي مورخ  1360/1/71اين
است كه تحريمهاي اقتصادي آمريكا سبب بروز تنگناهايي در بازار تداركات ايران ،گرديده است.
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همان طور كه در مقدمه تحقيق گفته شده ،ارزش پول ملي متكي به بازار تداركات موفق است و
هرگونه عاملي كه بتواند ،موجب ناكارآمدي ،بازار تداركات عمومي گردد ،خسارات جبران
ناپذيري را به اقتصاد ملي ،وارد ميسازد .از ميان عوامل متعدد ،تحريمهاي آمريكا عليه ايران كه
موجب ميشود ايران ،مجبور به پرداخت هزينههاي بيشتر براي كاالهاي وارداتي گردد و يا كاهش
ارزش ريال كه به نوبه خود باعث كاهش واردات و تحديد دسترسي ايران به سرمايه و تكنولوژي
خارجي ميگردد ،بسيار جاي تامل دارد .تحريمهاي اقتصادي خساراتي را بركشور تحريم شده
تحميل ميكنند ولي متقابال نيز ،براي كشورهاي تحريمكننده نيز داراي هزينههاي سنگين ميباشند.
 .1-5-2معیارهاي اعمال تحريم
اگر اعمال تحريمها موجب گردند كه هنجارهاي اساسي حقوق بشر در مخاطره قرار بگيرند و
منجر به رنج و مشقت انسانها گردند ،اين تحريمها توجيهي از منظر حقوق بينالملل ندارند .پس
براي اينكه تحريمها موثر واقع شوند بايد بر اساس معيارهاي اخالقي ،مشروع و معتبر باشند و خود
منجر به نقض حقوق ارزشمند بشر نگردند تحريمهاي دستهجمعي ،اقداماتي هستند كه به وسيله
ارگانهاي نماينده جامعه جهاني در پاسخ به رفتارهاي غيرقانوني و غيرقابل قبول يكي از كشورها
اعمال ميشود 1.قانون تحريم ايران و ليبي تحريمهايي را بر شركتهاي آمريكايي و غيرآمريكايي
اعمال ميكند كه  20ميليون دالر يا بيشتر در هر  12ماه در حوزههاي نفتي ايران سرمايهگذاري كنند.
اين قانون با جلوگيري از سرمايهگذاريهاي شركتهاي مزبور درصدد است كه از مشاركت اين
شركتها در توسعه پروژههاي نفتي ممانعت بعمل آورد .زيرا توسعه نفت ايران باعث كاهش
وابستگي تكنولوژيكي ايران به شركتهاي نفتي آمريكايي خواهد شد .از طرف ديگر هدف
استراتژيك آمريكا بعلت داشتن باالترين تكنولوژي نفتي در جهان ،اين است كه رقباي اقتصادي
آمريكا با ورود به بازار گسترش صنعت نفت ايران ،موجبات كاهش نفوذ آمريكا نگردند .به زعم
آمريكا مبناي اصلي تحريمهاي اسن كشور اين است كه هم ايران و هم ليبي تهديدي براي منافع و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1كميسيون حقوق بينالملل در خصوص تحريمهاي دستهجمعي ،مشروع اشعار ميدارد :تحريمها اقدامات واكنشي هستند كه بطور
كلي باستناد تصميم اتخاذ شده به وسيله يك سازمان بين المللي و پيرو نقض يك تعهد بينالمللي كه متضمن نتايج جدي براي جامعهي
بين المللي ميباشند صورت ميگيرد و به ويژه درمورد اقدامات مشخصي كه منشور سازمان ملل متحد اختيار اتخاذ آنها را براساس
نظام تثبيت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي دارد.
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امنيت ملي كشور آمريكا ميباشند كه با تالش براي كسب سالحهاي كشتارجمعي از اعمال
تروريسم بينالمللي حمايت ميكنند .استفاده از تحريم اوليه ،به عنوان اعمال اختيار حاكميت يك
كشور مشروع و قانوني ميباشد ،استفاده از تحريم ثانويه عموما مغاير با تفاهم مورد قبول از صالحيت
بينالمللي است .به نظر استرن ،تحريم ثانويه هميشه مبتني بر اعمال صالحيت برونمرزي بوده و مغاير
با مقررات حقوق بينالملل ميباشد .امروزه ادعاي صالحيت برونمرزي قوانين دولت اياالت متحده،
تعارض جدي بين قوانين مذكور و قوانين ساير كشورها ايجاد كرده است .هنگامي كه قوانين
برونمرزي مورد بررسي قرار ميگيرند؛ اولين سؤال اين است كه آيا آثار اعمال برونمرزي بر اساس
حقوق بينالملل قابل قبول است يا خير .تحميل معيارهاي قانون اساسي آمريكا در خارج از مرزهاي
كشور و ارائه يك تفسير سرزميني از آن دست كم نسبت به اشخاصي كه تبعهي آمريكا نيستند
نتيجهي نادرست اعمال و اجراي قانون اياالت متحده ميباشد .استفاده از مجازاتهاي تجاري
برونمرزي به منظور اجراي سياست آمريكا قانون داماتو و ساير قوانين مشابه را به عنوان يك قانون
غيرمتعارف بر اساس حقوق بينالملل عمومي تبديل كرده است .به نظر ميرسد كه در قوانين و
مقررات تحريم عليه ايران هيچ تالشي به عمل نيامده است كه مبين احترام به اصول قانوني تثبيت
شده حقوق بينالملل راجع به تعيين صالحيت بين دولتها باشد .نظربه اينكه چنين تحريمهاي صادره
از وزارت خزانهداري اياالت متحده يا ساير قواي حكومتي ،مغاير با استقالل سياسي دولتها و تجاوز
به حاكميت آنها ميباشد ،عليالظاهر به موجب اصول حقوق بينالملل عمومي غير قانوني است و
هيچگونه تعهدي نميباشد براي ساير دولتها و دادگاههاي آنها در شناسايي آثار قانوني ناشي از
تحريمهاي صادره از ناحيه وزارت خزانهداري اياالت متحده .اين ديدگاه در ماده  4مقررات شوراي
وزيران اتحاديهي اروپا انعكاس يافته است كه به موجب آن كشورهاي عضو اتحاديه مكلف به
شناسايي حكم هيچ دادگاه ،ديوان يا مرجع اداري در خارج از اتحاديه اروپا در مورد اجراي قانون
داماتو نميباشند .هدف از اين مقررات كه در برابر تاثير اطالق برونمرزي قانون داماتو اتخاذ شده
است خنثي كردن آثار غيرقابلقبول قوانين تحريم آمريكا بر اتحاديه اروپا و حمايت از منافع
شهروندان اتحاديه بوده است كه به امر تجارت بينالمللي و فعاليتهاي تجاري بين اعضاي اتحاديه
و كشورهاي

ثالث ميپردازند1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قواعد شوراي وزيران اتحاديه اروپا1996/11/29،
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 .2-5-2صالحیت برون مرزي تحريمهاي اياالت متحده
حقوق بينالملل همچنين اعمال فعاليتهاي اجرايي را در يك كشور بدون رضاي آن كشور
اجازه نميدهد و اعمال برون مرزي قوانين و مقررات تحريم به صورت بيرون از مرزهاي آمريكا،
صرفا با تحقق اوال ،يك ارتباط اساسي و صادقه بين موضوع و منبع صالحيت و ثانيا ،رعايت اصل
عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر و ثالثا ،وجود عناصر توافق ،تقابل و تناسب ،قابل انجام
است .ضرورت حفظ حقوق حاكميت دولتهاي ديگر تا حد امكان مستلزم اين است كه صالحيت
يك كشور تا حدي توسعه داده شود كه به اين حقوق تا كمترين حد ممكن لطمه وارد آيد .سؤالي
كه مطرح ميگردد ايناست كه آيا براستي اعمال قانوني تامين كننده كاال و خدمات در يك قرارداد
تداركات عمومي ،داراي آثار و نتايجي در اياالت متحده ميباشد .با توجه به اين كه اثر اصلي
تحريمهاي صادره از ناحيه وزارت خزانهداري اياالت متحده عليه ايران ،تروريسم است ،هدف قابل
انتساب به تامين كننده ايراني ،كه در جستجوي سود هستند؛ نميباشد؛ و داراي آثار مهم ،مستقيم و
قابل پيشبيني در داخل خاک آمريكا نميباشد .از طرف ديگر هنگامي كه منافع اياالت متحده با
منافع كشورهاي ديگر سنجيده ميشود ،هيچ توجيه منطقي براي ادعاي صالحيت برونمرزي آمريكا
وجود ندارد.
 .3-5-2تحريم اقتصادي علیه ايران و تقابل آن با اصل تساوي حاکمیت دولتها
بر اساس حقوق بينالملل ،اصل تساوي دولتها به عنوان پيامد ضروري نفي امپراتوري جهاني
است و هر دولت حاكم و مستقلي ميتواند آزادانه حقوق ناشي از حاكميت خود را به طريقي كه با
حقوق مساوي كشورهاي ديگر در تعارض نباشد اعمال كند .منظور از تساوي دولتها به عنوان يك
اصل مسلم نظام اقتصادي آزاد ،تساوي در حقوق و تعهدات است .استفاده از مجازاتهاي اقتصادي
بوسيله اياالت ،تجاوزي آشكار به حق حاكميت كشورهاي ديگر و منافع مشروع شركتها و اتباع
تحت صالحيت آنها ميباشد ،كه با محدود كردن حق حاكميت آنها در تعقيب يك سياست تجاري
مستقل صورت ميگيرد .بنابراين استقالل اقتصادي بخش اساسي حق حاكميت است و هرگونه
تهديد به چنين استقاللي در حكم تهديد به چنين حق حاكميتي ميباشد .تحريمهاي اقتصادي ،به
علت فقدان برخورداري از مكانيسم مسالمتآميز حل و فصل اختالفات ،ميتواند موجبي براي
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تشديد فشارهاي بينالمللي و به خطر افتادن صلح و امنيت بينالمللي باشد كه حفظ نگهداري آن
هدف اصلي جامعه بين المللي معاصر ميباشد.
 .4-5-2تحريم در تعارض با اصل عدم مداخله
مفهوم قانوني اصل عدم مداخلهي ناشي از احترام به استقالل سياسي دولتها و اصل خودمختاري
است كه متضمن حق آزادانه مردم به انتخاب نظام اقتصادي خود بدون اجبار از طرف دولتهاي
ديگر است و مجازاتهاي اقتصادي فقط هنگامي كه منتج به نقض اصل عدم مداخله ميگردند يا
زماني كه بدون توجه به صالحيت دولت مورد هدف اعمال ميشوند نامشروع هستند.
 .6-2تفسیر نادرست ديوان دادگستري اروپايی در مورد تحريمهاي صورت گرفته علیه

ايران1

ديوان دادگستري اروپايي در تاريخ  25نوامبر  2013راي دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در پرونده
كاال نفت عليه اتحاديه اروپا را نقض نمود .دادگاه مزبور در اين راي حكم به ابطال تحريمهاي
اشخاص و موجوديتهاي دخيل در گسترش برنامههاي هستهاي در خصوص خواهان داده بود.
ديوان در راي خود ياد آور ميشود كه صحت بازنگري قضايي مستلزم آن است كه دادگاههاي
اتحاديه ميبايست اطمينان حاصل نمايند ،تصميم مورد اعتراض بر اطالعات صحيح و كافي از جريان
امور مبتني بوده و همچنين مي بايست مدنظر داشته داشته باشند كه ديوان به منظور ارزيابي قانوني
بودن بازنگري قضايي اين اقدامات توسط دادگاه عمومي ميبايست به بررسي سبك عمل اين دادگاه
در شناسايي و تفسير قواعد عمومي قوانين مربوطه بپردازد( .بند  .)4ديوان مزبور در اين بار چنين
حكم داد كه« :در راي تجديدنظرخواهي شده هيچ چيزي حاكي از آن نيست كه دادگاه عمومي
تغييراتي كه بعد از قطعنامه  1929شوراي امنيت مورخ  2010در قوانين اتحاديه به وجود آمده را مد
نظر قرار داده باشد (بند  .)75ديوان در تفسير خود از آن مقررات اظهار مينمايد :قسمت الف از بند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در تاريخ  28نوامبر  2013دو رأي در مرحله استيناف ديوان اروپايي دادگستري در مورد دو پرونده مربوط به اشخاص مورد تحريم
اتحاديه اروپا صادر شد .شعبه پنجم ديوان در مقام مرجع استيناف از رأي صادره در  21مارس  2012در پرونده فولمن و محموديان،
رأي شعبه بدوي را ابرام نمود اما در خصوص پرونده شركت نفت كاال كه در تاريخ  25آوريل  2012صادر شده بود ،آن را نقض و
مورد رسيدگي بعدي خويش قرار داد و در نهايت ،حكم به ابطال و عدم استحقاق شركت مزبور جهت خروج از ليست تحريم اتحاديه
صادر گرديد .مجله اروپايي حقوق بين الملل نوشته اي از آقاي دوپون را در خصوص نحوه تفسير نادرست شعبه استيناف از
قطعنامههاي مرتبط شوراي امنيت در پرونده نفت كاال قرار داده است كه توسط آقاي خليل روزگاري ترجمه شده است .منبع:
www.internationallaw.ir
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 2ماده  7نظامنامه شماره  2007/423ناظر به دخالت ،كمك مستقيم و حمايت از فعاليتهاي حساس
هستهاي ايران در زمينه اشاعه است .در اين خصوص بايد توجه داشت« ،حمايت» متضمن شدت
ارتباط كمتري نسبت به «دخالت» يا «كمك مستقيم» به فعاليت هسته اي ايران بوده و بنابراين ،اين
امر مي تواند شامل خريد يا تجارت كاال و فنآوريهاي مرتبط با صنعت نفت و گاز باشد .سپس
ديوان اظهار مينمايد :نظامنامه شماره  2007 /423و همچنين اعالميه مورخ  17ژوئن  2010و
همچنين تصميم شماره  2010/413شوراي اروپا كه بعد از تصويب قطعنامه  1929مورخ 2010
شوراي امنيت تصويب شده و ناظر بر در آمدهاي حاصل از بخش انرژي و خطركار برد مواد در
صنعت نفت و گاز هستند ،مويد چنين تفسيري ميباشند .در نهايت ،قطعنامه 1929مورخ 2010
شوراي امنيت كه در بند  22از مقدمه تصميم شماره  2010/413بدان اشاره شده ،به ارتباط احتمالي
درآمدهاي ناشي از بخش انرژي ايران با تأمينهاي مالي فعاليتهاي هستهاي حساس اين كشور
ميپردازد( .بند  .)82از اين رو ،با عنايت به قطعنامه مزبور شوراي امنيت و همچنين اعالميه مزبور
شوراي اتحاديه و تصميم شماره  2007/423آن شورا ،كه همگي به ذكر ارتباط درآمدهاي حاصل
از بخش انرژي ايران با فعاليتهاي هستهاي آن و همچنين كاربرد مواد در بخش و نفت و گاز اشاره
دارند ،به نظر ميرسد بايد بند  2از ماده  7نظام نامه مذكور را به نحوي تفسير نمود كه تجارت
تجهيزات و فنآوريهاي كليدي صنعت نفت و گاز را بتوان مصداقي از حمايت از فعاليتهاي
هستهاي ايران تلقي نمود .بنابراين ،همانطور كه خود دادگاه به صراحت در بند  108از راي صادره
اعالم نموده ،به نظر ميرسد ،دادگاه مزبور از قطعنامه  1929شوراي امنيت به عنوان ابزاري براي
تفسير اقدامات مورد بازنگري استفاده نموده و در عين حال در راستاي چنين اقدامي دست به تفسير
خود قطعنامه نيز زده است .چنين عملي ،عمل غامضي است و همانطور كه ديوان بينالمللي
دادگستري در نظر مشورتي ناميبيا اعالم نموده ،قبل از هر گونه نتيجهگيري در خصوص الزامآور
بودن قطعنامههاي شوراي امنيت ميبايست عبارات آن به دقت تجزيه و تحليل شوند .همانگونه كه
خوانده نيز عنوان نموده ،مشكل اصلي تفسير ديوان اين است كه ،از لحاظ حقوقي نميتوان اظهارات
شوراي امنيت در مقدمه يك قطعنامه را مبناي حقوقي مناسبي براي تفسيري از مقررات مربوط به
تحريمهاي اتحاديه قرار داد كه امكان تسري مفاد آن قوانين به حوزههايي غير از حوزههاي مندرج
در آن قوانين را فراهم آورد ،چرا كه در اين صورت تجارت تجهيزات و فنآوريهاي كليدي
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صنعت نفت و گاز ايران به واسطه استقرا در حوزه شمول رژيم حاكم بر تحريمها قرار گرفته و
حمايت از فعاليت هاي هستهاي تلقي خواهند شد.
مسئله ديگر اين است كه ديوان در به كار گيري روش تفسير ارائه شده در نظر مشورتي موفق
نبوده است ،گذشته از اين ،مساله ديگر يك مساله مفهومي بوده كه به اعمال ضابطه «امكان ارتباط»
توسط ديوان مربوط ميشود ،چرا كه آستانه اين ضابطه چنان پايين است كه در صورت اعمال آن
ميتوان همه شركتهاي خارجي و دولتهاي طرف معامله با ايران را در زمره اشخاصي دانست كه
در تأمين منابع مالي فعاليتهاي هستهاي ايران سهم دارند.
اين امر ميتواند منجر به تحريم هر گونه معامله مالي با ايران شود ،يعني دقيقا همان امري كه هم
شورا و هم گروه  5+1تا كنون از انجام آن خودداري نموده و افزون بر آن حتي گروه مزبور در
برنامه اقدام مشترک در تاريخ  24نوامبر  2013در ژنو امضا شد با ايران به توافق رسيدند كه برخي
از اقدامات در حال اجرا را نيز تعليق و با برطرف شدن دغدغه هاي اصلي در زمينه صلحآميز بودن
برنامههاي هستهاي ايران تمام تحريمها را لغو نمايند.
حال از نظر حقوقي ميتوان بر اين عقيده بود كه اقداماتي كه در عمل انجام گرفته اند به دشواري
ميتوانند با بيانات نهادهاي اتحاديه اروپا داير بر انطباق تحريمها با حقوق بينالملل سازگاري داشته
باشد .حال اگر موضع ديوان در پرونده كاالنفت ،بر موارد مشابه مثال قراردادهاي تداركات عمومي،
اعمال شود ،آنگاه حاكميت قانون كه دستگاه قضايي اتحاديه اروپا اصوال بايد بدان گردن مينهاد،
متحمل ضربه سنگيني خواهد شد.
 .3قانون صالحیت دادگستري جمهوري اسالمی ايران
قاعده مصونيت قضايي ،قاعدهاي است محترم و الزامآور و قانون صالحيت جمهوري اسالمي
ايران ،در ارتباط با مقابله به مثل با دولت آمريكا ،كه بر خالف حقوق بينالملل و اصل مصونيت
قضايي دولتها ،در داخل كشورش ،اقدام به وضع قانوني عليه دولت ايران و مقامات رسمي ايران
نموده ،از سوي قانونگذار ايراني ،وضع شده است .در قلمرو ملي ،هدف از وضع قانون صالحيت
دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،صرفا برخورد مقطعي با موضوع سلب اصل مصونيت قضايي
دولت ايران در محاكم آمريكا بوده است ،بنابراين اين قانون با انگيزههاي بسيار قوي سياسي فقط در
مقام پاسخگويي به رقيب سياسي ،بوده است .چنين متون مصوبي ،به ندرت ميتوانند مبناي نظمي
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حقوقي واقع شوند .رويه قضايي ايران در زمينه نقض مصونيت دولت ناكافي است .سابقه قضايي
نشان ميدهد كه بسط صالحيت دولتها نسبت به اشخاص و اموال خارج از سرزمينشان ،در حقوق
بينالملل به طور ضمني ،پذيرفته شده است.
جامعه بين المللي با وجود سير تكاملي خود از هنگام انعقاد عهدنامه هاي صلح و ستفالي تاكنون،
هنوز فاقد يك ساختار تكامل يافته قضايي است كه بتوان براي حل و فصل اختالفات حقوقي مربوط
به اعضاي اين جامعه به آن مراجعه كرد .لذا عليرغم پيشرفتهاي حاصله در تأسيس نهادهاي قضايي،
همچنان عرصههاي وسيعي از روابط بينالمللي از پوشش صالحيت اجباري مراجع قضايي بينالمللي
خارج است و تصويب قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،براي تأمين چنين
خألهايي است .از سوي ديگر ،اگر حل مسائل حقوقي مربوط به اقدامات دولتهاي خارجي از
طريق چنين قوانيني ،به اعمال صالحيت يك جانبة محاكم داخلي واگذار شود ،نابسامانيهاي ناشي
از اختالفات بينالمللي تشديد و نظم بينالمللي متزلزل ميگردد .بدين سبب ،حقوق بينالملل ،اصوال
صالحيت محاكم داخلي براي رسيدگي و قضاوت در مورد اختالفات و دعاوي عليه ساير دولتها
را نفي كرده و بر اساس قاعده عام مصونيت ،هر دولتي متعهد است تا از اعمال صالحيت قضايي بر
اعمال و اموال ساير دولتها اجتناب نمايد در مورد قلمرو اين قاعده ،تا اوايل قرن بيستم ،در رويه
دولتها و دكترين حقوق بينالملل ،بر اصل عام مصونيت مطلق حاكم و اموالش تأكيد ميشد ،اما
زوال تدريجي مفهوم شخصي حاكميت و ايجاد جمهوريهاي جديد ،توسعه راهها و وسايل ارتباطي،
گسترش روابط بينالمللي و افزايش مسافرتهاي خارجي ،گسترش تجارت و بازرگاني ميان
كشورها ،تغيير كاركرد دولت و افزايش دخالت آن در توسعه اقتصادي كشور و كنترل روزافزون
دولتها بر فعاليتهايي كه پيش از اين در اختيار بخش خصوصي قرار داشت و گسترش انحصارات
دولتي ،پيدايش طيف وسيعي از اختالفات و دعاوي را در روابط دولتها با اشخاص خصوصي درپي
داشت كه با توجه به فقدان سازكارهاي بين المللي ،ناگزير نزد دادگاههاي داخلي مطرح ميگرديد.
در چنين شرايطي ،تداوم تكيه بر اصل مصونيت مطلق دولت در برخورد با همه موضوعها و مسائل
مورد اختالف ،مناسب و عادالنه نبود و حمايت از حقوق اشخاص در برابر منطق قاطع عدم امكان
اعمال صالحيت بر دولت ضروري مينمود.

رسيدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای تدارکات عمومی در دوران تحریم 51 / ...
عبدالرضا برزگر ،تهمينه رحمانی

لذا ،با توجه به تحول در مفهوم حاكميت ،به تدريج رويكرد جديدي در رويه و دكترين پديدار
گرديد كه بر پايه آن در شرايط خاصي ،بدون لطمه به حاكميت كشور خوانده ،امكان رد مصونيت
جهت برداشتن مانع رسيدگي در برخي دعاوي فراهم ميگرديد.
تحوالت حقوق مصونيت دولت ،اگر چه در نگاه نخست ،از گسترش حمايت از حق دسترسي
اشخاص خصوصي به دادرسي دادگاههاي داخلي ،در دعاوي عليه دولتهاي خارجي حكايت دارد
و از اين منظر نوعي تعرض به الگوي وستفاليايي به نظر ميآيد ،اما در يك تحليل عميقتر ،قواعد
حاصل از اين تحوالت را بايد نتيجه فعل و انفعال دو اصل بنيادين حقوق بينالملل ،يعني «اصل
سرزميني بودن صالحيت» و «اصل شخصيت دولت» كه هر يك جنبههايي از حاكميت دولت را
تشكيل مي دهند ،تلقي نمود .در واقع ،در درجه اول ،موضوع مصونيت براي دولتها از دو منظر
جالب توجه است :از يك طرف ،دولت به عنوان حاكم بر قلمرو ،كه داراي حق اعمال اقتدار حاكمه
بر تمامي واحدهاي قلمرو خود است ،و از طرف ديگر ،دولت به عنوان حاكم خارجي كه توسط
اشخاص خصوصي در دادگاهها و محاكم قضايي و اداري داخلي مورد تعقيب قرار ميگيرد .بنابراين،
به طور كلي به نفع دولتهاست كه قواعد حقوق بينالملل در زمينه مصونيت دولت ميان دو گرايش
به اعمال صالحيت سرزميني و معاف بودن از اعمال صالحيت دولت ديگر تعادل برقرار نمايند .به
بيان ديگر ،هدف اين قواعد و تحوالت آنها ،چيزي جز برقرار ساختن تعادلي منطقي ميان منافع دولت
مقر دادگاه و دولت خارجي نيست .از اين تحليل چنين برميآيد كه صدور قوانيني نظير قانون
صالحيت جمهوري اسالمي ايران و آييننامههاي آن ،موجب تعديل قاعده مصونيت دولت گرديده
ولي در عين حال براي قوت گيري نظم بينالمللي ضروري است تا تعادلي در اين زمينه صورت
گيرد( .1خضري ،1391 ،صص)28-27
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بينالملل ،اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند از اقدامات دولتهاي
خارجي كه مصونيت قضائي دولت جمهوري اسالمي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند ،در دادگستري تهران اقامه دعوي
كنند .در اين صورت دادگاه مرجوعٌ اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون ،حكم مقتضي
صادر نمايد .فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعالم ميشود.
بر اين اساس؛ دعاوي عليه نمايندگان يا مقامات يا نهادهاي وابسته يا تحت كنترل دولت خارجي با رعايت اصل عمل متقابل ،در
صورتي قابل رسيدگي است كه خسارات ،ناشي از اقدامات موضوع اين قانون باشد .براساس اين قانون ،اموال متعلق به دولت يا
مقامات يا نمايندگان آن يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل ،مصون از اقدامات
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 .1-3تحوالتی در راستاي عدول از قاعده مصونیت دولت
اياالت متحده امريكا نخستين كشوري بود كه در سال  1952با صدور اعالميه تيت ،اعالم كرد
كه اگرچه سياست دولت اياالت متحده به رسميت شناختن مصونيت حاكميت دولتها در اعمال
حاكميت ميباشد ،اما انجام اعمال تصديگري را نميتوان مشمول اصل مصونيت حاكميت دانست.
قانون مصونيت دولتهاي خارجي مصوب  1976براي يكسانسازي الگوي برخورد با مصونيت
دولت ها و غيرسياسي نمودن تصميمات محاكم قضايي فدرال و ايالتي به تصويب رسيد .اين قانون
در سال  1996اصالح شد و به موجب آن ،محاكم اياالت متحده صالحيت رسيدگي به چهار جنايت
قتل غيرقانوني ،گروگانگيري و هواپيماربايي و يا تدارک مالي اين جرائم را يافتند .با اين حال،
ارتكاب اين چهار جنايت ،تنها از سوي دولتهايي موجب نقض مصونيت آنها در محاكم قضايي
اياالت متحده ميشد كه در هنگام و پس از انجام اين فعل يا ترک اين گونه فعلها در فهرست
ادعايي دولتهاي حامي تروريسم وزارت خارجه اياالت متحده قرار گرفته

بودند( .كدخدايي،1389 ،

ص )16در مقابل جمهوري اسالمي ايران نيز با وضع قوانيني از جمله قانون صالحيت محاكم جمهوري
اسالمي ايران براي رسيدگي به برخي دعاوي مدني دولتهاي خارجي مصوب  18آبان  1378و
اصالحيه  1379آن و نيز قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي
مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب  1390به عرصه تدوين و توسعه نظم حقوقي در حوزه مصونيت
دولتها ورود پيدا كرده است( .تديني و كازروني ،1395 ،ص)463

حال به تشريح مسالهاي مرتبط با تحوالت گفته شده ميپردازيم :شركت آنهام 1يك پيمانكار
پنتاگون است كه در ژوئن  ،2012برنده مناقصه انتقال تداركات به پايگاه نظامي افغانستان شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجرائي نيست .طبق اين قانون ،موارد مصرحه در معاهدات بينالمللي الزماالجراء نسبت به دولت جمهوري اسالمي ايران مشمول حكم
ماده ( )8اين قانون نميشود مگر در مواردي نظير :الف ـ عوايدي كه از اجاره ،رهن يا فروش اموال دولت خارجي حاصل ميشود.
ب ـ اموال دولت خارجي كه به قصد فرار از اعمال اين قانون به غير منتقل ميشود .پ ـ اموال مصونيت يافته براساس مقررات
بين المللي كه در دولت خارجي مشمول اين قانون ،موضوع اقدامات اجرائي باشد .از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون ،قانون
صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب  1378 /8 /18و اصالحيه
بعدي آن مصوب  1379 /8 /11لغو ميشود.
 .1شركت آنهام كنسرسيومي متشكل از شركتهاي عربستان سعودي ،اردن و اياالت متحده است كه داراي دفاتري در دبي ،ويرجينيا
و كابل مي باشد.
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اين شركت با ارسال بيانيهاي به صورت داوطلبانه ،وزارت خزانهداري اياالت متحده را از انتقال برخي
اقالم تداركاتي از مسير ايران مطلع نموده است .زيرا ،استفاده از مسير تجاري ايران ،به عنوان نقض
تحريمهاي اياالت متحده عليه ايران ،تلقي ميشود .پيمانكار قرارداد چندين ميليارد دالري پنتاگون،
براي تامين مواد غذايي و آب مورد نياز پايگاههاي نظامي افغانستان از بندرعباس در ايران براي تخليه
مواد ساختماني و تجهيزات ،استفاده نموده و در اقدام بعدي ،از مسير ايران آنها را به افغانستان حمل
ميكرده است .بر اساس قانون تحريم اياالت متحده ،انتقال هرگونه كاال از مسير ايران توسط
شهروندان آمريكايي و پيمانكاران پنتاگون ممنوع است .1آنچه مورد بحث در تحقيق است اين است
كه وقتي وزارت خزانهداري اياالت متحده از نقض تحريم ،توسط چندين شركت داخل در چرخه
تامين تداركات مطلع گرديد ،اقدام به احكامي نمود كه آثار حقوقي ناشي از اصدار آنها منجر به
ورود خسارات به برخي شركتهاي تجاري ايراني گرديد .حال شركتهاي تجاري ايران متضرر از
آثار تحريمي وزارت خزانهداري اياالت متحده ،در كجا ميتوانند عليه وزارت خزانهداري اياالت
متحده ،كه منشاء ضرر و زيان عديده بوده است ،شكايت نمايند؟ آيا قانون صالحيت دادگستري
جمهوري اسالمي ايران مي تواند براي جبران خسارات وارده در دعاوي متعدد و از جمله بحثهاي
تامين تداركات و قراردادهاي تداركات عمومي ،قابل استناد باشد؟ قاعده مصونيت دولت خارجي
در دادگاههاي داخلي ساير دول به عنوان قاعده عرفي حقوق بينالملل در قوانين داخلي بسياري از
دولتها پذيرفته شده است .قاعده مصونيت دولت با تصويب قانون مبارزه با تروريسم اياالت متحده
آمريكا و قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه
دولتهاي خارجي ،تغيير يافته است .اين قوانين با تحقق شرايطي خاص ،به دادگاههاي مربوطه اجازه
رسيدگي به دعاوي مطروح عليه دولت خارجي را اعطا نمودهاند .تحقق و تثبيت هر يك از قوانين
ياد شده به عنوان استثنايي جديد نيازمند گذشت زمان و تاييد عملي ساير دولتهاست .با تحقق
تروريسم بين المللي و پذيرش دعاوي مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد عليه يك دولت
خارجي در دادگاههاي ملي ساير دول ،به تدريج از دامنه حاكميت دولتها و ايستايي قاعده مصونيت
قضايي دولتها و اموالشان 2كاسته شده است( .ظاهري ،1383 ،ص )119قانون تشديد مقابله با اقدامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1روزنامه وال استريت ژورنال 25 ،سپتامبر .2012
2. Jurisdictional Immunities of states and their properties.
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تروريستي دولت آمريكا مصوب  ،1368/8/10براي مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا براي
دستگيري و مجازات اتباع آمريكايي بدون توجه به طرح دعوي عليه يك دولت ميباشد.
 .2-3شرايط اعمال قانون صالحیت دادگستري جمهوري اسالمی ايران براي رسیدگی به دعاوي
مدنی علیه دولتهاي خارجی
 .1-2-3قوانين راجع به مصونيت دولتها ،از جمله قواعد حل تعارض بوده و به حقوق و تعهدات
هريك از طرفين ،نحوه و ميزان غرامتي كه در صورت نقض حق بايد پرداخته شود اشارهاي ندارد.
در قواعد حل تعارض كه قانون مصونيت دولت از جمله آن است ،حكم قضيه تعيين نميشود و
صرفا صالحيت رسيدگي به موضوع دعوا اعم از صالحيت قضايي (حكم ماده  971قانون مدني) يا
صالحيت قانوني (حكم ماده  7قانون مدني) ،معين ميشود ،يعني رسالت اصلي اين نوع قواعد ،فقط
حل تعارض بين صالحيت دادگاه داخلي و خارجي است .قواعد تعارض دو نوع ميباشند .نوع اول،
قواعدي هستند كه به صورت دوگانه عمل مينمايند يعني در مواقعي ،قانون ايران را قانون
صالحيتدار اعالم ميكنند و در در مواردي ديگر ،قانون خارجي را صالح تعيين ميكنند و نوع
دوم ،قواعد تعارض دادگاهها ميباشند كه به صورت يك جانبه عمل ميكنند يعني فقط قانون كشور
مبتوع دادگاه را صالح ميدانند .بدين ترتيب با تصويب قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي
ايران ،دعوايي كه در دادگستري جمهوري اسالمي عليه دولت خارجي مطرح ميشود ،قابل پذيرش
و رسيدگي است .قاضي رسيدگي كننده به دعاوي عليه دولتهاي خارجي در هر مورد كه دعوايي
عليه دولتي مطرح ميشود ،بدوا با عنايت به قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران،
صالحيت خود را احراز ميكند (صالحيت قضايي) ،و در مرحله بعد به توصيف دعواي مطروح نزد
خويش ميپردازد و سپس بر اساس توصيف انجام شده ،قانون حاكم را يافته و بر قضيه اعمال
مينمايد .بنابراين بسته به اينكه دعواي مطروحه عليه دولت ،قرارداد ،مناقصه ،دعواي تداركاتي و ...
باشد ،قانون حاكم بر قضيه نيز متفاوت خواهد بود .مثال در مورد ضمان قهري ،صالحيت دادگاه
محل وقوع عمل ،در مورد مشاركت چند شخصيت حقوقي ،صالحيت دادگاه محل ثبت شخصيت
حقوقي ،در مورد قرارداد تداركات عمومي ،صالحيت دادگاه محل تنظيم قرارداد و در مورد مناقصه،
صالحيت دادگاه محل برگزار مناقصه و  ...ميباشد .بنابراين ،در هر مورد خاص عامل ارتباط مناسب
تحليل و سپس قانون حاكم بر قضيه معين ميگردد( .ظاهري ،1383 ،ص)124
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 .2-2-3ايراني بودن ،مهمترين شرط در قابليت استناد به قانون صالحيت محاكم جمهوري
اسالمي ايران است .به نظر ميرسد كه قانون پيش گفته از منظر تضمين حقوق شهروندي ،به ويژه
حقوق اقتصادي اجتماعي ايرانيان ،غيرقابل سلب بوده و محدود نمودن آنها تنها به موجب قانون
امكان است .اگرچه در اصالحيه سال  1392به عنوان يك امتياز به بيگانگان مستخدم دولت ايران نيز
تعميم يافته است( .تديني ،كازروني ،1395 ،ص)464

 .3-2-3وقوع خسارت از ديگر شرايط ماهوي براي امكان استناد است .هرگونه اقدام مغاير با
حقوق بين المللي كه به فوت ،آسيب بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي بيانجامد ،شامل ميشود.
ضمن آنكه تاكيد آن بر ضرر و زيان مالي كه ميتواند هم از جنبه مادي و هم معنوي مورد توجه
قرار گيرد ،بسيار حائز اهميت است .خسارات ناشي از تعهدات قراردادي شامل اين قانون نميگردد،
بلكه الزامات غيرقراردادي يا ضمان قهري مانند دارا شدن بالجهت ،استيفاي اموال غير ،اتالف و
تسبيت را شامل است( .تديني و كازروني ،1395 ،ص )465از اين روي ميبايست با تأمل بيشتري به دعاوي
قراردادهاي تداركات عمومي نظر افكنيم و ميان موضوعات ،قائل به تفاوتهايي گرديم .قرارداد
تداركات عمومي با هدف تأمين مالي يك جريان تروريستي ،قراردادهاي تداركات عمومي با هدف
تأمين كاالهاي عمومي و يا ارائه خدمات عمومي نظير بهداشت ،حمل و نقل و … كه دولت در
راستاي انجام وظايف تصديگرياش به بخش خصوصي واگذار نموده يا مينمايد و نيز قراردادهاي
تداركات عمومي با هدف تأمين كاال و يا ارائه خدمات مرتبط با امور حاكميتي دولتها .بديهي
است ،وضع تحريم از سوي خزانهداري امريكا ميتواند سبب ورود ضرر و زيان به تاجر ايراني اعم
از شخص حقيقي يا حقوقي گرديده ،و بسته به نوع و ماهيت قرارداد تداركات عمومي ،تاجر ايراني
ميتو اند با استناد به قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي احياي حقوق تضييع
شدهاش اقداماتي را انجام دهد.
 .4-2-3يكي ديگر از شرايط ماهوي براي استناد به قانون صالحيت دادگستري جمهوري
اسالمي ايران ،شرط رفتار متقابل است .هر چند از لحاظ حقوق داخلي ،معناي رفتار متقابل مشخص
نشده است .ولي به نظر ميرسد از لحاظ بينالمللي ،رفتار متقابل به طور عمده در نبود يك قوه
اجرايي موثر در سطح جامعه بينالمللي است .با اين حال دامنه آن نميتواند از حيطه حقوق و تعهدات
يك كشور فراتر رود( .تديني و كازروني ،1395 ،ص)465
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 .5-2-3در زمينه استثناهاي وارد بر قانون مصونيت دولتهاي خارجي ،اين وظيفه خواهان ايراني
است كه بار اثبات دعوي را برعهده بگيرد .همچنين به موجب مواد  2و  4آييننامه اجرايي قانون
صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،براي رسيدگي به اين نوع دعاوي ،دو وظيفه بر عهده
وزارت امور خارجه ايران است ،اوال فهرست كشورهايي را كه مصونيت دولت جمهوري اسالمي
ايران يا مقامات رسمي آن را نقض نموده يا در اجراي احكام ناقض اين مصونيتها مساعدت
كردهاند يا در آينده مبادرت به نقض آن مينمايند و يا در اجراي آن مساعدت ميكنند را اعالم
كنند .ثانيا ،فهرست دولتهاي حامي اشخاص يا گروههاي تروريستي را اعالم كنند .بديهي است كه
دادگاه ايراني ميبايست بر مبناي فهرستي كه وزارت امور خارجه مشخص ميكند ،مبادرت به
رسيدگي نمايد .بنابراين اگر دولت خوانده در هيچ يك از فهرستهاي ارائه شده از سوي وزارت
امور خارجه نباشد ،دادگاه ايراني مكلف به صدور قرار امتناع از رسيدگي خواهد بود.
 .3-3هدف از تصويب قانون صالحیت دادگستري جمهوري اسالمی ايران براي رسیدگی به
دعاوي مدنی علیه دولتهاي خارجی
ماده يك قانون قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي
مدني عليه دولتهاي خارجي ،هدف غايي مقنن را از تصويب اين قانون به اين شرح اعالم نموده
است:
ماده1ـ به موجب اين قانون براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بينالملل،
اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي دولت
جمهوري اسالمي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند ،در دادگستري تهران اقامه دعوي
كنند .در اين صورت دادگاه مرجوعٌاليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور
رسيدگي و طبق قانون ،حكم مقتضي صادر نمايد .فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط
وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعالم ميشود.

 .4-3موارد موضوع قانون صالحیت دادگستري جمهوري اسالمی ايران براي رسیدگی به
دعاوي مدنی علیه دولتهاي خارجی
بند الف و ب از ماده يك قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،مقرر نموده است:
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الف ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه
مغاير با حقوق بينالملل است و منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص
ميگردد.

ب ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي وحشتافكن (تروريستي) در
داخل يا خارج ايران كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت مينمايد و يا اجازه اقامت يا
تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود را به آنها ميدهد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا
صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي ميشود.

 .1-4-3نظر اول ،بند الف و ب قابل سرايت به خسارات ناشی از قرارداد نمیباشد.
بررسي بند الف و ب از ماده يك قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران نشان
ميده د كه فحواي بند الف و ب ،تنها خسارات ناشي از الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري را
شامل بوده و لذا ،خسارات برآمده از تعهدات قراردادي را شامل نميگردد( .ظاهري ،1383 ،ص)128

 .2-4-3نظر دوم ،بند الف و ب قابل سرايت به خسارات ناشی از قرارداد میباشد.
بندهاي الف و ب از ماده يك قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ،عام بوده و
خسارات ناشي از نقض قرارداد را شامل است .قانون مذكور نوعا خسارات مدني و تجاري را
دربرگرفته است .همچنين عمدهترين استثناي وارده بر مصونيت دولت ،معامالت تجاري ميباشند،
لذا به نظر ميرسد خسارات ناشي از نقض تعهدات قراردادي از جمله در بحث برگزاري مناقصات
و قرارداد تداركات عمومي ،مشمول قانون مذكور ميباشد .سپس در گام بعدي با استناد به قسمت
اخير ماده يك قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،كه مقرر نموده :فهرست
دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعالم ميشود ،دادگاه
رسيدگي كننده بايد بر اساس اعالم وزارت امور خارجه ،اساس عمل متقابل را احراز نموده و اعمال
صالحيت نمايد .صرف اعالم وزارت امورخارجه ،كاشف از وجود اين صالحيت براي دادگاه
رسيدگي كننده است .بنابراين ،قانونگذار ايران ،اعمال صالحيت قضايي را منوط به عمل متقابل
نموده است ،يعني دادگاه رسيدگي كننده مكلف است قبل از اعمال صالحيت ،مقدمتا ،شرط عمل
متقابل را احراز نمايد( .ظاهري ،1383 ،ص )157در احراز اين شرط ،اعالم وزارت امور خارجه به عنوان
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يك اماره تلقي ميشود .در دعاوي مدني و تجاري است كه دادگاه دولت مقر صالحيت پيدا ميكند
تا در مورد خسارات وارده رسيدگي كند و صالحيت قضايي خود را اعمال نمايد .قانونگذار دعاوي
خسارات ناشي از قرارداد تداركات عمومي ،در صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،قرار
داده است و چنانچه دولت خارجي در تشريفات رسيدگي حاضر شود ،دادگاه رسيدگي كننده بايد
قبل از صدور حكم نسبت به خسارات ،بدوا به اثبات خود موضوع طرح دعوا بپردازد.
 .5-3نوع خسارات موضوع قانون صالحیت دادگستري جمهوري اسالمی ايران براي رسیدگی
به دعاوي مدنی علیه دولتهاي خارجی
در مورد خسارات موضوع اين قانون توجه به نكاتي ،ضروري به نظر ميرسد :نخست اينكه،
قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،در دعاوي مدني و تجاري نسبت به تروريسم
بينالمللي و ساير اعمال ناقض حقوق بينالملل ،اقدام به قاعدهگزاري نموده است .ثانيا ،محدوده
صدمات بدني و خسارات وارده به اموال در اين قانون ،اساسا متفاوت از صدمات بدني و خساراتي
وارده به اموالي است كه در بحث مصونيت دولت ،وجود دارد .ثالثا ،در بند الف و ب از ماده يك
قانون مورد اشاره ،تفاوتي نسبت به شخص متضرر ،ديده ميشود .منظور قانونگذار از طرح دو
اصطالح شخص و تبعه در غايت ،بيان معنايي واحد بوده است .1رابعا ،قانون ايران با توسل به دكتريني
جزمي كه شديدا منبعث از انگيزههاي سياسي است ،صالحيت قضايي را به خارج از حالتي كه مورد
نظر كميسيون حقوق بين الملل ،بوده است ،بسط داده است .در هيچ يك از بندهاي دوگانه قانون
مذكور ،اشاره اي نشده است كه محل وقوع فعل يا ترک فعل موجد زيان و نيز محل وقوع خسارت
كجا بايد باشد ،يعني ارتباط سرزميني در تعيين اين صالحيت قضايي كامال ناديده انگاشته شده است.
(ظاهري ،1383 ،ص)161

دو دسته از خسارات در بند الف و ب ماده يك قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي
ايران ،ذكر شدهاند:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  6از قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،1390دادگاههاي ايران (دادگستري تهران) در موارد زير
صالحيت رسيدگي به شكايت عليه دولتهاي خارجي را دارند -1 :زيان ديده يا بازماندگان وي در زمان وقوع حادثه يا زمان طرح
دعوي تبعه ايران باشند -2 .زيان ديده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوري اسالمي ايران باشد.
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 .1-5-3خسارات ناشي از هرگونه اقدام دولتهاي خارجي و مغاير با حقوق بينالملل،كه از
مصاديق اين نوع اقدامات مي توان به دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به خسارات شود يا ...
نام برد.
 .2-5-3خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي و تحت حمايت
دولت خارجي مشمول حكم قانون صالحيت جمهوري اسالمي ايران ،بدين نحو كه دولت خارجي
مذكور ،از اشخاص يا گروه هاي تروريسمي حمايت نموده و اجازه اقامت يا تردد يا فعاليت به آنها
در قلمرو حاكميت خود را بدهد و اقدامات تروريسمي منجر به آثار تعيين شده در بند ب ماده يك
قانون صالحيت جمهوري اسالمي ايران گردد.
خسارات موضوع قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،صريحا ،شامل خسارات
معنوي نيز ميشود و نيز به استناد ماده  4از قانون مورد بحث،كه اعالم نموده است :با توجه به اصل
عمل متقابل ،ميزان ،در تقويم خسارات مادي ،معنوي و تنبيهي زيانديدگان ،مشابه احكام صادره از
دادگاه خارجي است .اين نتيجه حاصل ميشود كه عمل متقابل ،در تعيين ميزان خسارات وارده،
مورد نظر بوده و صدور حكم نسبت به خسارت بر اساس قوانين مربوطه امر منطقي و موجه تلقي
گردد .با توجه به اصل اقدام متقابل ،تقويم خسارات مادي و معنوي شخص متضرر و در صورت
لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از

دادگاههاي خارجي خواهد بود1.

براساس ماده  14و تبصره هاي آن مربوط به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ،21392ميتوان
خسارات قابل مطالبه را تشخيص داد ،البته به جز خسارات تنبيهي كه قابل مطالبه نميباشد .خسارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  3از آيين نامه اجرايي قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي
خارجي مصوب  « :1392ميزان خسارت تنبيهي با توجه به آثار و تكرار و تداوم نقض قوانين و مقررات داخلي و بينالمللي توسط
كشور خوانده عليه دولت يا مقامات كشور جمهوري اسالمي ايران ،شدت و گستردگي صدمات و خسارات جاني ،معنوي و مالي
وارد شده و احكام مشابه دادگاه خارجي تعيين مي گردد .وزارتخانه هاي امور خارجه و اطالعات و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند مستندات مربوط به موارد ياد شده را به مرجع صالح قضايي ارايه كنند».
« .2شاكي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممكنالحصول ناشي از جرم را مطالبه كند .تبصره  -1زيان
معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي ،خانوادگي يا اجتماعي است .دادگاه ميتواند عالوه بر صدور
حكم به جبران خسارت مالي ،به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تبصره  -2منافع ممكن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتالف نمايد .همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكنالحصول
و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نميشود».
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تنبيهي ،خساراتي هستند كه به جاي جبران صدمات وارده به خواهان عمدتا به منظور تنبيه خوانده
نسبت به آنها حكم صادر ميشود .اين نوع خسارت در نظام حقوقي ايران ،فاقد سابقه و رويه قضايي
مي باشد ،بنابراين ،اگر دعوايي در دادگستري شهر تهران ،در خصوص اين نوع خسارت ،اقامه شود،
قاضي ر سيدگي كننده در صدور حكم نسبت به خسارات تنبيهي ،با يك نهاد ناشناخته در سيستم
حقوقي ايران مواجه بوده و نميتواند ميزان آن را ارزيابي نمايد و در اين رابطه ،ماده  3قانون
صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،بيان داشته است كه ،با توجه به اصل عمل متقابل،
ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيانديدگان و در صورت لزوم خسارت تنبيهي ،احكام
مشابه از دادگاههاي خارجي ،مالک عمل خواهد بود.
 .6-3قلمرو اجراي قانون صالحیت دادگستري جهموري اسالمی ايران
ماده  2قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،آمده است :دعاوي موضوع اين
قانون با منشأ قبل از تصويب آن قابل طرح و رسيدگي است .قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين،
صراحتا ،در متن ماده  ، 2لغو گرديده و قانونگذار ،اصل را بر عطف به ماسبق شدن قرار داده است.
همانطور كه در بند الف و ب از ماده يك قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،ذكر
گرديد ،قانون مورد تحقيق ،داراي دو خصيصه كيفري و مدني است .مطابق اصول مسلم حقوقي در
امور كيفري ،نميتوان قوانين را به گذشته سرايت داد مگر قوانين شكلي كيفري ،زيرا قوانين شكلي
كيفري ،ناظر بر ساختار دستگاه رسيدگي كننده و يا جريان رسيدگي بوده و علياالصول ،به گذشته
سرايت ميكنند .همچنين پيرامون دعاوي مدني نيز ،مضمون اصلي قانون صالحيت دادگستري
جمهوري اسالمي ايران ،دعاوي مدني است ،يعني اگر به خسارات وارده ،وصف مدني بدهد ،در
اين صورت ،امكان عطف قانون به گذشته در كليه موضوعات مورد ادعا كه منجر به ورود خسارات
گردند ،ميسر ميگردد.
قراردادهاي تداركات عمومي ،حاوي قيدي در خصوص انتخاب قانون قابل اجرا ميباشد كه
مقرر ميدارد اين توافقنامه بايد منحصرا به موجب قوانين ايران كه در زمان انعقاد قرارداد الزماالجرا
است تفسير شده و اجرا گردد .بنابراين اگر در قرارداد تداركات عمومي ،قانون ايران انتخاب شود و
با لحاظ جميع شرايط از جنبه شكلي و ماهوي ،تاجر ايراني ميتواند به دادگاه عمومي تهران مراجعه
نموده و بر اساس قانون صالحيت جمهوري اسالمي ايران ،عليه دولت خارجي طرح دعوا نمايد و
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چنانچه در قرارداد تداركات عمومي ،قانون ايران ،پيشبيني نشود حتي با لحاظ جميع شرايط چه
ماهوي و چه شكلي ،تاجر ايراني قادر به طرح دعوا در دادگاه عمومي تهران به استناد قانون صالحيت
جمهوري اسالمي ايران نميباشد.
داوري ابزاري براي ايجاد تعادل قضايي ميان منافع متعارض و خواستهاي متفاوت اشخاص
خصوصي تلقي ميشده است .داور ناگزير است در رسيدن به هدف مورد اشاره ،صرفا به خواست
مشترک طرفين توجه نموده ،مسيري را كه آنها در رفع اختالفاتشان ترسيم كردهاند را دنبال نمايد.
بر مبناي بخش  1605قانون مصونيت دولتهاي خارجي  1976يكي از موارد صريح نقض مصونيت
يك دولت در محاكم قضايي اياالت متحده ،اجراي يك موافقتنامه داوري در اياالت متحده است
يا موافقت نامه اي كه تابع يك معاهده باشد ،مانند كنوانسيون نيويورک .در اين خصوص تاكنون
دعاوي چندي در محاكم امريكا اقامه شده است .در اين زمينه ،قانون مصونيت خارجي قائل به وجود
دو شرط شده است تا آنكه مصونيت دولت خارجي به دليل وجود موافقت نامه داوري نقض شود.
نخست اينكه ،موافقت نامه داوري ياد شده تصريح داشته باشد كه محل حل و فصل اختالفات طرفين،
اياالت متحده باشد يا اينكه آن دولت خارجي با انصراف از مصونيت قضايي خود ،اعالن كرده باشد
كه اين محل اياالت متحده امريكا است( .تديني ،كازروني ،1395 ،ص )474همين قاعده را ميتوان در
قراردادهاي تداركات عمومي براي تاجر ايراني نيز جاري ساخت و ميان الگوها و موضوعات
مطروحه براساس موضوع و ماهيت تداركات عمومي و نيز بررسي مفاد قرارداد تداركات عمومي،
از قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران ،براي جبران ضرر و زيان وارده به تاجر ايراني،
بهرهبرداري نموده و توسل جست.
نتیجه
راهبرد قانونگذاري به موقع ،صحيح و جامع ،يكي از ساز وكارهاي پايدار براي حمايت از طرف
ايراني در آن دسته از قراردادهاي تداركات عمومي ميباشد كه بنابر توافق طرفين ،قانون ايران به
عنوان قانون قابل اجرا به رسميت شناخته ميشود .عدم رويه قضايي برآمده از طرح دعاوي از سوي
تجار ايراني عليه خزانه داري آمريكا و براي اتخاذ موضع منفي در برابر امكان مطالبه خسارت ناشي
از اعمال تحريمهاي اقتصادي باعث تقويت اين رويكرد نسبت به قانون صالحيت دادگستري
جمهوري اسالمي ايران مي شود كه اين مقررات در اجرا ناقص بوده يا حاوي قواعد مناسب و در
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عين حال عادالنه براي حمايت از تاجر ايراني در مواردي كه قانون ايران به عنوان قانون حاكم
انتخاب ميشود ،نميباشد .همچنين توجه به برقراري تعادل در تثبيت قاعده مصونيت دولت ميتواند
در عمل موجب هماهنگي مقررات داخلي با معيارهاي جهاني در عرصه تجارت بينالملل شده و
حقوق تاجر ايراني را در قرارداد تداركات عمومي به خوبي تضمين نمايد .در هر حال ،انديشه
قانونگذاري خوب بدين معناست كه تا حد امكان قوانيني به تصويب برسد كه نيازي براي مراجعه به
مقررات فراملي به عنوان جايگزين وجود نداشته و در عين حال از ورود به مسائلي كه توافق طرفين
در خصوص آنها كفايت ميكند خودداري شود.
در قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به برخي دعاوي مدني
مصوب  1378و اصالحيه  1379آن و همچنين قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران
براي رسيدگي به دعاوي مدني  1391و آييننامههاي آن به دو موضوع فعاليتهاي تجاري و موافقت
نامه داوري بينالمللي به عنوان دو استثنا بر قواعد مصونيتي دولتها توجه نشده است .اين در حالي
است كه در اين كنوانسيون به تفصيل به آن پرداخته شده است و اين امر ميتواند در زمينه توسعه
قواعد مصونيتي دولتي ايران بسيار موثر باشد .چراكه از يك طرف در قوانين  1379 ،1378و 1391
به بحث تروريسم و شبه جرم پرداخته شده و از سوي ديگر در قانون سال  1391موافقتنامههاي
داوري بينالمللي و فعاليتهاي تجاري بررسي شده است كه ميتواند در كنار هم مكمل خوبي براي
ايجاد و توسعه يك رژيم بينالمللي مصونيت دولتها در ايران باشد.
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