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 ترکیب کمیسیون

 :ریاست

 ، بتو سراگلینیمدافعوکیل وزیر سابق دادگستری،  ،دومینیک ّپرَبن

 ، دو ُگل فلورانس و شرکامدافعوکیل ، لویی دو ُگل

 :اعضاء

 َاسَس-ُانپانته 2، دانشگاه پاریس ، استاد دانشگاهیِری بونوتی

 ،دو ُگل فلورانس و شرکا وکیل مدافع و مشاور حقوقی ،َکلین بهاره َدسان

 ، فوکو، چخوف، پوشه و شرکاوکیل مدافع، الکساندر ابتدائی

 فرانسه، مدیر کل مرکز امور تهران ماتیو ِاتورنو

در طی تهیة این گزارش پرسیده  تجاریدانان از حقوق گروهینظر 

 شد.

-ة این گزارش مشارکت داشتهالملل نیز در تهیاسان مسائل بینکارشن

  اند.

و همچنین ا ،، دو ُگل فلورانس و شرکامدافعوکیل  ،فردریک دستال

 است. نقش داشتهحقوق عمومی مطالعات  در

 دبیر:

 1، دانشجوی دکتری و مدرس حقوق، دانشگاه پاریس روَمن دومون
 سوربن-ُانپانته

 فهرست افرادی که نظرشان استماع شد

(IRISالملل و استراتژیک )، پژوهشگر، موسسة روابط بینیِری ُکویلتی

Head of Legal and Compliance ،OLMA Capital Management، ُژرژ گوتری

 Equity analyste  ،OLMA Capital Management، َانوپ ساتیال
 ، ِدَرن، قراوی و شرکاوکیل مدافع، حمید قراوی

  سیاسی حقوق علوم، استاد، مدرسة ِرژی بیسموت



 گفتارپیش

 کاِرردلفین ُا و فیلیپ ُبن

که عدم اطمینان و عدم ثبات روزافزون بر روابط میان جهانی در 

که چنین  رواز آن المللع به حقوق بینورج، ها حاکم استتدول

بیش از هر زمان دیگری کند، سازماندهی می وروابطی را تعریف 

از  ایاالت متحدهگیری کناره مشخصنمونة رسد. ضروری به نظر می

کلید آن و ایران )برجام(، که  1+5نامة وین ما بین کشورهای توافق

دلیلی دیگر  زده شد مهور ترامپجگذشته توسط رئیس می  8در تاریخ 

الملل به که یک بازیگر مهم روابط بینهنگامیبر این مدعاست. 

و  پذیرفته است رادة خودابه گیرد از تعهدی که تصمیم می یکباره

المللی را بصورت یک قطعنامة سازمان ملل تایید جامعة بین نشان

دستاویز و راهنمایی به ، حقوق شانه خالی کند متحد بر خود دارد

شان در برابر چنین تصمیم برای اقدامد تا گردبدل می هاتدولبرای 

 هایی بیابند.ای پاسخسابقهبی

در این  (Club des juristes) دانانکمیسیون ایران انجمن حقوقاهمیت گزارش 

وین در آن منعقد شده را  است که چارچوب حقوقی را که توافقنامة

ممکن را در واکنش به  هایکارراهای از کند و مجموعهدآوری مییا

این  .دهداز این تواقفنامه پیشنهاد می ایاالت متحدهگیری کناره

سازمان  به، المللی دادگستریبا ارجاع به دیوان بین چه هاکارراه

در د، ناتحادیة اروپا صورت پذیر انسدادجهانی تجارت یا قانون 

که رفتار کشند به میان میهر صورت پای نهادهای چندجانبه را 

 .ه استرورت تحکیم آنها را نشان دادو هم ض آمریکا هم سستی

 کند حرکت کند.سیاسی باید ورای حقوق که به آن تکیه می امر اما

ه از برجام ایجاد شد یاالت متحدهگیری اای که بر اثر کنارهآشفتگی

های های فراسرزمینی آمریکا که به شرکتو تهدید تحریم است

با حقوق هستند  منطبقها البته این تحریم –شود ل میااروپایی اعم

در زمینة اقتصادی و  حقوقی که را اروپا ساز وکارهای عدم وجود  –

به آنها اجازه بدهد تا در برابر فشار آمریکا مقاومت کنند نشان 

یک ارادة سیاسی قوی  های عضو اتحادیة اروپاتدولاگر در  د.دهمی

تقویت کرد  آنها را برای برخورداری از این ساز و کارها که باید

یا به سادگی بوجود آورد وجود نداشته باشد، روابط قدرت همچنان 

-دات تحریمبه ضرر قارة کهن خواهد بود. در پاسخ اروپا به تهدی

جنگی اقتصادی  آنکهدر میان است. بی نماهای آمریکا پای اقتدار

فع اقتصادی کشورهای واقع در دو انالبته به م که ،براه انداخت

وقت دیگر زمان اطلس آسیب خواهد رساند، بیش از هر  طرف اقیانوس

ن فرا رسیده است که اروپا دوباره دست به توازن روابط قدرت با آ

به ابزارهای الزم برای اجرای اقتدار کامل بزند و  ایاالت متحده

  خویش مجهز شود.

ایران در مجلس -لفین ُا، نمایندة مجلس، رئیس گروه دوستی فرانسهِد

 ملی

ایران در مجلس -کاِرر، سناتور، رئیس گروه دوستی فرانسهُبنفیلیپ 

 سنا



 دیباچه

 برنار استیرن

میالدی میان ایران، پنج  2015ژوالی  14توافقنامة وین که در تاریخ 

راهی را  ه استعضو ثابت شورای امنیت و اتحادیة اروپا منعقد شد

ن امکان را برای بازگشت ایران به اتحاد ملل باز کرده بود و ای

در سطح  ی اقتصادییاندازهاهم نموده بود تا بتوان چشمافر

-گیری یککنارهبه تصمیم  های عظیم این کشور متصور شد.پتانسیل

ط توس 2018توافقنامه که در ماه می  از این یاالت متحدهة اجانب

هایی یدها را از بین برد، پروژهام ،جمهور ترامپ اتخاذ شدرئیس

و، گرچه با احتیاط  توافقنامة وین به آنها جان داده بودرا که 

  .پذیر ساختآسیب شروع به محقق شدن کرده بودند،فراوان، 

شود اغتشاش عظیمی در خود حقوقی که از این قضیه ناشی می وضعیت

توافقنامه و اتحادیة اروپا  های امضاءکنندةدولتدیگر  دارد.

مانند. یک قطعنامة وین باقی مینامة قند که در توافاهم کرداعال

که  اتحادیة اروپا، قانونشورای امنیت سازمان ملل متحد و یک 

را  این توافقنامهاند تا اجرایی بودن قابل اجرا هستند، وضع شده

 تضمین کنند.

این  ی است.محکمای نیازمند یک واکاوی دقیق و یک چنین آشفتگی

 Club des) دانانانجمن حقوقمسائل ایران اقدامی است که کمیسیون 

juristes) و وزیر دادگستری سابق، زمان دومینیک پرَبن، ریاست هم با

که گزارش  هگوناگر چه، همان جناب لویی دوگل در پیش گرفته است.

 Club des) داناننقش انجمن حقوق» دهد کهنشان میبدرستی  کمیسیون

juristes) تعیین ،«نیست جغرافیاییسیاست داختن به سیاست و حتی رپ 

-انگیزد، بررسی رابرمی این وضعیت هایی کهپرسش طرحوضعیت حقوقی، 
 هستند. (Club des juristes) دانانهای آینده کامالً جزو وظایف انجمن حقوقه

 پیرامونهای موجود در گزارشی فشرده و دقیق، کمیسیون تمامی داده

بخواهد بیش از اندازه آنکه بی شرح داده است.این موضوع را 

-های پژوهشزایی کند، کمیسیون راهها توهمدربارة تاثیر این داده

 تجارت جهانیسازمان توان در سازمان ملل متحد، می که را ایخواهی

مدنی زمینة مسئولیت در  ویژه در فرانسه،، بهملی هایدادگاه یا

افزون برین،   .دهدمد نظر قرار می در پیش گرفت بدون تقصیر دولت

، فزاینده کمیسیون مسائلی را که برخاسته از بعد فراسرزمینی

  .دسازمی برجستهاند های مربوطههنجار حقوقی و تحریم

 ،شماریهای بیاکنون شرکتهایی که همکند تا به پرسشگزارش کمک می

 همچنین اند واجرای قراردادهایی که از قبل منعقد کرده زمینة در

با آن روبرو  ،اندهایی که از پیش آماده کردهرای طرحاج حوزة در

گذارد که نشان هایی را پیش رو میپاسخ داد. این گزارش راه هستند

تحجر و  نشینی،به عقبگشایش، درک و گفتگو دهند تا چه اندازه می

بندد این امید در ذهن نقش می ،رواز همین دارند. تنهایی برتری

مول پیشرفت شهای جهاندر مسیر حفظ ارزشکه ایران نیز که باید 

روی خود به سوی روابط آرام و سازنده با تمامی کند، به پیش

  .الملل ادامه دهدجامعة بین



پررونقی  دیارما در »گوید: می های ایرانینامهزبک در یکی از اُ 

-مملکت مرزهایایم که گونه هم فکر نکردهایم، اما اینبدنیا آمده

ند و تنها دانش شرقی کنمیمان را هم تعیین شناخت هایهحدودم مان

امید است که این جملة مونتسکیو که  «به ما آگاهی ببخشد. باید

بعد، در راستای منافع  ه است، سه سدهمیالدی چاپ شد 1721در سال 

   مان باشد. بخشالهام سایرکشورها، همگان و تبادل میان ایران و 

-، عضو انجمن حقوقدیوان عالی کشورریاست بخش در برنار استیرن، 
 (Club des juristes) دانان

  



 

 بررسی جامع

ای وین بر سر برنامة هسته نامةاز توافق ایاالت متحده یریگکناره»

 ایران:

 «متناقض یک شرایط حقوقی

ایاالت ر عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد )ایران، پنج کشو

و  ، آلمانروسیه، انگلیس، فرانسه(فدراسیون ، چین، متحده

-نامهدر شهر وین به توافق 2015ژوالی  14اروپا در تاریخ  اتحادیة

 با اجرای یک برنامة جامع بود که آن شکه هدف دی دست یافتنا

 صرفاً  ماهیت( Joint Comprehensive Plan of Actionمشترک با نام برجام ) اقدام

 .تضمین نمایدرا  ای ایرانآمیز برنامة هستهصلح

امید بسیاری در راستای گسترش  است سال 10 شکه مدت نامهاین توافق

گذرگاه  کشور کلیدی خاورمیانه واین روابط اقتصادی با ایران، 

اش از میلیونی 80که جمعیت  جادة ابریشم در آسیا، اجباری و ضروری

عی بسیار مهمی نیز یطب منابعاز باالیی برخوردار است و  سوادسطح 

 ، ایجاد کرده بود.گیردبهره می

ایران به تعهداتش، دیگر کشورهای امضاءکنندة  قبال پایبندیدر 

 علیه های اقتصادیای پذیرفته بودند تا تحریمهسته توافقنامة

مجددًا در بازارهای متوقف سازند تا این کشور بتواند  ایران را

اروپا اکثر بدین ترتیب، اتحادیة المللی به تجارت بپردازد. بین

ای علیه هسته بخاطر برنامةای را که های اقتصادی و مالیتحریم

 هاییها هم تحریمییآمریکاایران وضع کرده بود از میان برداشت. 

در  را که متوجه افراد غیرآمریکایی که «(هثانوی»های )تحریم

لغو کردند  ندبا یران در پیوند بود هاو زمینه هابرخی فعالیت

پیش گونه که در توافق وین ، همان«اولیه»های تحریمحال، با این)

ها پس . این تحریمکماکان به قوت خود باقی ماندند ه بود،بینی شد

افراد »از انقالب اسالمی وضع شده بودند و بطور کلی کلیة 

را از واردات و صادرات کاال، فناوری و خدمات از « آمریکایی

حکومت ایران  ونه ارتباطی بانین هرگایران یا به ایران و همچ

 (.نندکمنع می

 میالدی امیدی واقعی در دل زنده کرده و 2015وین سال  نامةتوافق

ر کشورهای دیگ و های اقتصادی میان ایرانتبادل موجب ازسرگیری

وجود، این توسعة اقتصادی با این دنیا، از جمله اروپا  شده بود.

المللی از تبادالت بانکی با ویژه بدلیل ترس نظام بانکی بینبه

شان و در ها در اصالح نظام بانکیایران و همچنین ناتوانی ایرانی

از « نهادها»پاسداران و سپاه های پایان بخشیدن به سوءاستفاده

 .اقتصاد کشور، در سطح محدودی باقی مانده بود

 و توافقنامه وین عملی نشدند توافقنامةاگرچه تمامی تعهدات 

 گشت های اقتصادیفضاهایایران و  های دولتیمقامسرخوردگی موجب 

های با فراهم نکردن زمینه  هابر این باور بودند که غربیکه 

، اما جامة عمل نپوشاندند شانهایوعدهبه اقتصادی مورد انتظار 

پس از توان انکار کرد که روابط اقتصادی جهان با ایران نمی

قابل توجهی گسترش پیدا کرده است و طرز وین به نامةامضاء توافق

-ههای فرانسوی، در پروژویژه شرکتشماری، بهالمللی بیهای بینشرکت

         .اندگزاری کردههایی با ایران و در درون ایران سرمایه



در یک چنین شرایطی، خروج آمریکا از توافقنامة وین در ماه می 

های های شرکتروی پروژه که تاثیر آن به سرعت در ایران و بر ،2018

-حاد به ایپدیدهفرانسوی و اروپایی مشاهده شد، به اندازة کافی 
مسئول  که (Club des juristes) دانانحقوق انجمنکمیسیون د تا روشمار می

این مسئله تجارت در ایران است بر روی  حقوقپژوهش در باب  

 .متمرکز شود

وین اعالم بازگشت مجدد  توافقنامة بارز خروج آمریکا ازپیامد 

است که به علیه ایران آمریکا  های ثانویة فراسرزمینیتحریم

تدریج برخی از آنها )ممنوعیت حکومت ایران در استفاده از دالر، 

نظیر  –ممنوعیت تجارت طال و برخی فلزات و مواد معدنی دیگر 

 2018ت آگوس 7از تاریخ  (سازیبخش خودرو –ن آلومینیوم، فوالد، کرب

نقل،  های دریایی، حمل وها )بخششوند و باقیماندة تحریمشروع می

 2018نوامبر  5از تاریخ  ت و انرژی، دارایی، اقتصاد و بیمه(نف

   اعمال خواهند شد.

 یاالت متحدههای فراسرزمینی از سوی اتحریمة این جانببازگشت یک

 های اروپایی در حال تجارت با ایرانبرای شرکت جدی یتهدید

ها تصمیم گرفتند شماری از این شرکتشود، لذا تعداد بیقلمداد می

به کاهش  شان با این را متوقف ساخته و دستتجارتهای فعالیتتا 

-تحریم خطر تهدید یقیناً  .زنندگذاری در ایران بسرمایه یا توقف

ایفا کرده است هایی ای در تصمیم شرکتنندهکنقش تعیین های آمریکا

 .رفتند ایران را ترک کنندکه تصمیم گ
آن هم در  ،جانبهیک است ها اقدامیکه خروج آمریکاییدر حالی

 Club des) دانانحقوق انجمنشود، ای که چندجانبه محسوب میتوافقنامه

juristes) تنها اش از این قضیه واکاویدر  بداند آیااست تا  در پی آن

روسیه، فدراسیون ایران،  .به چشم یک تهدید به آن بنگرد باید

ین قضیه چین، فرانسه، آلمان و بطور کلی اتحادیة اروپا در ا

و تصمیم گرفتند تا در توافقنامة وین  اقتدار خود را نشان داده

به همین  کند باقی بمانند.که از لحاظ حقوقی آنها را متعهد می

گیری های سازمان ملل متحد نیز پس از کنارهترتیب، قطعنامه

ی را در باب یهاپرسش وضعیتیاند. چنین رجا باقی ماندهامریکا پاب

-حفظ شده است برمی بطرز ناقصیت حقوقی توافقنامة وین که تاثیرا

رزمینی های فراستنها به تحریم ندتوانانگیزد، تاثیراتی که نمی

 شوند. آمریکا علیه ایران خالصه 

-حقوق نحتی ژئوپلیتیک درحوزة وظایف انجم پرداختن به سیاست یا
ها علت پیرامونرو، ما رد. از همینیگجای نمی (Club des juristes) دانان

به خروج  2018که آمریکا را در سال شده ابرازیا دالیل واقعی یا 

ما  خواهیم داد.نسوق داده است نظری  2015توافقنامة وین از 

ایران و دیگر کشورهای  مواضع همچنین در مورد عوامل و عواقب

ند تا در توافقنامة اهکه فعاًل انتخاب کرد نامهتوافق امضاءکنندة

  وین باقی بمانند نظری نخواهیم داد.

در ابتدای امر چندان برای کشورهای  گرچه توافقنامة وین

مطلقًا مجبور نبودند زیرا آنها  ه استامضاءکننده تعهدآور نبود

ات اما تاثیر ،بینی شده بود عمل کنندبه مواردی که در آن پیش

، به ایاالت متحدهطرفین، از جمله بسیار ملموسی را بوجود آورد. 

ایش را متوقف ش برنامة هستههداتشان عمل کردند. ایران هم گسترتع



دیگر کشورهای  کند. محدود یرنظامیرا به اهداف غ نآساخت تا 

 میان برداشتند.از ای را های هستهامضاءکننده بخشی از تحریم

آید و جور درنمیالمللی با تعریف معاهدة بینگرچه توافقنامة وین 

مفاد  ،وجودشود، با اینالمللی قلمداد مییک توافقنامة بین

که حقوق  استمللی دیگری لامتون بین خاستگاه توافقنامة وین

امنیت  شورایاز یک سو،  پوشی کند:نها چشمتواند از آفرانسه نمی

ژوالی  20مورخ  2231 نامةعآن در قط گنجاندنبا سازمان ملل متحد 

نامة آئین ، و از سوی دیگر،ه استعهده گرفتن را برمسئولیت آ 2015

با شورای اتحادیة اروپا  2015ُاکتبر  18مورخ  1863/2015 شمارهة

معاهدة کارکرد  2 § 288بنا بر مادة  ،پذیرش توافقنامة وین

  .ه استدر حقوق فرانسه وارد شداروپا،  اتحادیة

و   2018می  08در تاریخ تصمیم خروج آمریکا از توافقنامة وین که 

از منظر جمهور دونالد ترامپ اعالم شد، توسط رئیس پس از دو سال

هایی را در باب مشروعیت این تصمیم پرسش الملل عمومیحقوق بین

جانبه در پرسش اصلی این است که آیا این خروج یک کند.مطرح می

نقض قطعنامة شورای امنیت و  تطابق با مفاد توافقنامة وین است

-شناسد و بر اجرای آن صحه میتوافقنامة وین را به رسمیت میکه 
 ؟گذارد نیست

آن  انقضایتوافقنامة وین سازوکاری را برای خروج از آن پیش از 

 snapبینی کرده است که از آن با نام پیش 2025ُاکتبر  18در تاریخ 

back و فصل این ساز و کار عبارت است از روند حل شود.یاد می 

 سازگار بادروناختالف در دو مرحله، که نخستین مرحلة آن 

ن در چاچوب سازمان ملل متحد است و دومین مرحلة آفقنامة وین توا

ارجاع به کمیسیونی ویژه مرحلة نخست شامل  .سازماندهی شده است

کوتاهی است که مسئولیت بررسی «( کمیسیون مشترک»)با نام 

-بررسی می هر یک از امضاءکنندگان را در  انجام تعهداتش احتمالی

غایت چنین سازوکاری این زمینه پیدا کند.  را درحلی کند تا راه

در صورت  دست یازد. اجماعمورد رفت این است که به یک راه برون

دست نیافتن به یک توافق مشترک در مهلت تعیین شده، کشور 

عدم »گونه در نظر بگیرد که این قضیه را این تواندمی« خواهان»

حل مسئله دلیل محکمی است بر اینکه به تمامی یا بخشی از 

 «تعهداتش عمل نکند.

با توافق  snap backکننده است که نشان دهیم که این سازوکار روشن

مشترک تمامی امضاءکنندگان در توافقنامه گنجانده شده است تا 

با  ندبتوانیا  ه باشنداجازة خروج از توافقنامه وین را داشت

. سازوکار یادشده دم اجرای تعهدات به مخالفت کننداستثنائات ع

 بر این باور باشد که یک ( یا ایران1): تنها در دو حالت شدنی است

( یا 2کنند، )شان عمل نمییا تمامی دیگر امضاءکنندگان به تعهدات

بر این باور باشد که ایران به وپا ریکی از کشورهای اتحادیة ا

به دیگر سخن، آمریکا برای انجام چنین  کند.به تعهداتش عمل نمی

بایست ایران را مورد سرزنش قرار دهد که به تعهداتش اقدامی می

ساز باشد زیرا توانست مشکله این مورد هم میعمل نکرده است، ک

ای به کوتاهی ایران در هرگز اشاره المللی انژی اتمیآژانس بین

 تعهدات منع گسترش نکرده است.انجام به تعهداتش در چارچوب 

تواند بر این باور باشد که خروج ایران می دولت ، تنهادرمقابل



 تعهداتش است. نقضبه منزلة  از توافقنامة وین جانبة آمریکایک

-بینی نمیپیش 5+1 عضویک کشور این امکان را برای وین توافقنامة 

دیگر تا اختالفی که را که با  درا فعال ساز snap backسازوکار  که کند

دارد حل کند. بدین ترتیب، فرانسه یا اتحادیة اروپا  5+1عضو 

-بگیرند تا از خروج یکتوانند چنین سازوکاری را در پیش اصوالً نمی

 جانبة آمریکا شکایت کنند.

به  snap backهنگامی که سازوکار شود که بینی میدر توافقنامة وین پیش

هر رفت به نتیجه نرسیدند، های برونپایان خود رسید و تمامی راه

یک از کشورهای امضاءکننده از این حق برخوردار است که اختالف 

 را به «تعهدات توسط دیگر امضاءکنندگانعدم رعایت » پیرامون

، که این امر خود دومین شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد

 2231ه شمار در اجرای قطعنامةرا اختالفات  و فصل مرحله از حل

-منشور سازمان ملل متحد فعال می 41 و مادة 2015ژوالی  20مورخ 

-تحریم لغوای مبنی بر تداوم در این مرحله، طرح قطعنامهسازد. 

، 1929، 1835، 1803، 1747، 1737، 1696های های سازمان ملل )قطعنامه

اگر شورای امنیت در  شود.( تسلیم شورای امنیت سازمان ملل می2224

-گاه تمامی قطعنامهمهلت داده شده تصمیم جدیدی اتخاذ نکند، آن
شده  لغووین های سازمان ملل که در راستای اجرای توافقنامة 

 اینکه شورای امنیت تصمیم مگر» فعال خواهند شدمجددًا بودند 

بدون موافقت  سخت بتوان متصور شد که شورای امنیت. «بگیرد مغایری

تصمیم »ثابت آن که از حق وتو برخوردار است،  عضو آمریکا،

 اتخاذ کند. « مغایری

خروج از به مفادی که بر شرایط  نه ، آمریکا2018می  08در تاریخ 

تواقفنامة وین حاکم بود متوسل شد نه آنها را پیاده کرد. به 

هم تنها به یک دلیل ساده: شرایط خروج از رسد آننظر می

توافقنامه مهیا نبوده است زیرا تمامی طرفین بیش از دو سال )از 

و به آنها عمل  هشان پایبنده بود( به تعهدات2018ُاکتبر  18تاریخ 

المللی انس بینشد که آژامر شامل ایران هم می ینند. ادکرده بو

اش به تعهدات منع گسترش را پایبندیانرژی اتمی چندین نوبت 

خروج خود از تواقفنامة وین در واقع، آمریکا  تایید کرده بود.

-بهاست گونه توجیه کرد که این توافقنامه رضایتبخش نبوده را این
بردارندة انصراف ایران این تواقفنامه در ویژه به این خاطر که

ت و اینکه مدت یا اصالح آن نبوده اس بالستیکهای از برنامة موشک

بود. می 2025ُاکتبر  18بیشتر از بایست توافقنامه می زمان اعتبار

ی باشند. در سانظام سیها برخاسته از این انگیزهرسد به نظر می

مناسبی برای در نگاه اول دالیل ها این انگیزهسطح صرفًا حقوقی، 

وین در توافقنامة مندرج اختالف  و فصل سازی روندهای حلفعال

ها از لحاظ حقوقی به یک طرف اجازه شوند. اما این رویهمحسوب نمی

با عدم تعهد استثنایی مخالفت ورزد یا اختالف را به دهد تا می

اقداماتی را »شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد تا این شورا 

، که این اقدامات «شوند را اتخاذ کندحملة نظامی نمیکه شامل 

-توقف کامل یا جزئی روابط اقتصادی و ارتباط راه»دربردارندة 

ل سائرادیویی و دیگر وآهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، 

منشور سازمان  41)مادة  «سیاسیارتباطی و همچنین قطع روابط 

ای که رای شورای امنیت سازمان طرح قطعنامهملل(، یا حتی ارائة 



ن ملل های سازماتحریم لغوملل متحد را اخذ کند و هدفش تداوم 

های سازمان ی یادشده تمامی قطعنامهشود. بدون رأمتحد باشد، می

ملل که در راستای اجرای توافقنامة وین از میان برداشته شده 

یم ینکه شورای امنیت تصممگر ا»بودند مجددًا برخواهند گشت 

 . «مغایری  اخذ کند

از لحاظ حقوقی دلیل موجهی برای اساس توافقنامة وین، آمریکا بر 

مخالفت با عدم تعهد استثنایی ندارد تا به تعهداتش برای 

 پایان بخشد.المللی علیه ایران های ملی و بینتحریملغو

متوسل شود تا این تواند به کمیسیون مشترک طرف، ایران میاز آن

عمل  ه تعهداتش طبق برجامب»ایاالت متحده امر را متذکر شود که 

زیرا  مشترک فایدة چندانی ندارد اما ارجاع به کمیسیون «کند.نمی

ایاالت  عدم تعهد استثنایی تنها به ایران اجازه خواهد داد تا با

که  )و عماًل با دیگر امضاءکنندگان توافقنامه( مخالفت کند متحده

ایش را از سر ة هستهایران اجازه خواهد داد تا برنام این امر به

-های سازمان ملل را کلید میبگیرد که این خود بازگشت مجدد تحریم

خواست از شورای امنیت سازمان ملل در تواندایران همچنین میزند. 

وضع کند که این امر هم با  ایاالت متحدههایی علیه کند تا تحریم

ردار از حق وتو برخو در شورای امنیت یاالت متحدهکه اتوجه این

به ای توانست طرح قطعنامهسرانجام ایران می است غیرممکن است.

 لغوی این شورا را برای تداوم شورای امنیت پیشنهاد کند تا رأ

ت فایده اسهای سازمان ملل اخذ کند، که این امر نیز بیتحریم

ای مخالفت خواهد چنین قطعنامهی آوردن ایاالت متحده با رأ زیرا

های سازمان ملل تحریم از لحاظ حقوقی بهکرد، آنچه که در نهایت 

های و همچنین تحریمکه بر اثر توافقنامة وین متوقف شده بودند 

-بنابراین ایران به  .بخشیدمجددًا مشروعیت میفراسرزمینی آمریکا 
ایاالت جانبة تواند مستقیمًا تحریمی را علیه خروج یکسختی می

 کند. ایجاد متحده

از طرفی، دیگر امضاءکنندگان توافقنامه )فرانسه، آلمان، 

-دستتقریبًا  روسیه و چین(فدراسیون  انگلستان، اتحادیة اروپا، 
اعضاء  را برای امکاناین اند زیرا توافقنامة وین خالی مانده

 اختالف بابتواند در صورت بروز بینی نکرده است که پیش 5+1گروه 

-یقینًا این کشورها می کند. کمیسیون مشترکدرخواست  5+1عضو دیگر 
به شورای امنیت متوسل شوند اما مانند ایران دچار همان توانند 

های مهلکه خواهند شد زیرا نتیجة نهایی همان بازگشت تحریم

ة ای که همیعنی دقیقًا همان مسئله سازمان ملل متحد خواهد بود،

 کردند.تاکنون از آن اجتناب میاین کشورها 

بینی پیشای اگر هیچ تحریم رسمیتوان انکار کرد که حال نمیبا این

شورای  2015الی ژو 20مورخ  2231نشده است، توافقنامة وین، قطعنامة 

شورای  2015ُاکتبر  18 مورخ 2015/1863 نامةو آئین امنیت سازمان ملل

همواره معتبر وارد شده است،  که در حقوق فرانسهاتحادیة اروپا 

همچنان هم برای  ،انداین متون که از اعتبار ساقط نشده. است

تاثیرات اما  قابل اجرا هستندشان و اتباع کشورهای امضاءکننده

در نظر داشته تا به خروج خود اعطاء  ایاالت متحدهاحتمالی که 

تقابل با در گنجد، در چارچوب توافقنامة وین نمیکند، امری که 

که مایل بودند تا تاثیرات  است ر کشورهای امضاءکنندهاقتدار دیگ

 را حفظ کنند. قبمتعاالمللی توافقنامة وین و دیگر متون بین



 از نیست که یک طرف پذیرفتنیدر چنین وضعیتی، از دیدگاه حقوقی 

خارجی وابسته  به  طرف ایرانی و یک تبعةقراردادی که میان 

از بحق  تواقفنامة وین منعقد شده است بتواند کشورهای امضاءکنندة

های ثانویه برای فسخ قرارداد یادشده بهر ببرد بازگشت تحریم

در . (البته مشروط به مفاد قرارداد و قانون قابل اجرا درخصوص آن)

 شان،یک احتمالی ایرانیها همانند شراین شرکتبرای  واقع،

این ی خود را دارد و مطابق توافقنامة وین همچنان تاثیرات حقوق

های بة تحریمجانو بازگشت یک ایاالت متحدهتوافقنامه، خروج 

در تواقفنامة وین  قانونی بنیاد و اساساز فراسرزمینی ثانویه 

ای که دیگر کشورهای و با تاثیرات حقوقی برخوردار نیست

ماندن در توافقنامة وین حفظ کنند خواستند با امضاءکنندة می

مغایرت دارد. نتیجه اینکه طرفی که )بویژه طرف ایرانی( پیامد 

تواند در هر دادگاه ذیصالحی این فسخ متوجه او خواهد شد می

به مشروعیت و اعتبار اعتراض کند و برای  (دیوان داوری)بویژه 

کنندة طرف فسخ ضرری که متحمل شده است جبران خسارت طلب نماید.

های فراسرزمینی استناد کند در وضعیت قرارداد که به تهدید تحریم

گیرد زیرا، از یک سو، او مسئولیتش را در قرار می سختیحقوقی 

برابر طرف قراردادش گرو گذاشته است، و از سوی دیگر، با ادامة 

های فراسرزمینی فعالیتش با طرف ایرانی خود را در معرض تحریم

 اده است.آمریکا قرار د

در های فراسرزمینی تحریمیقینًا، با توجه به اینکه بازگشت مجدد 

ونی ندارد، شرکتی که، به عنوان نمونه نمبنای قاتوافقنامة وین 

های تواند در دادگاهدچار چنین وضعیتی است می یک شرکت فرانسوی،

 گرچه با توجه به) ها اعتراض کندبه اجرای تحریمآمریکا ذیصالح 

-بعید به نظر می نظر آمریکا درمورد توان حقوقی توافقنامة وین،
-اما به .(دهندب بخشیرضایترسد که آنها به چنین درخواستی پاسخ 

این شرکت در شرایط بسیار  روی،به هر  ،توان درک کرد کهخوبی می

ناگواری قرار خواهد گرفت زیرا چنین اعتراضی، به فرض که ممکن 

 ها اجرا خواهند شد.باشد، زمان خواهد برد و در این مدت تحریم

-اندازه مطلوب است که امضاءکنندگانی که میدر چنین شرایطی، بی

در  خواهند با ماندن در توافقنامه اقتدارشان را نشان دهند، که

-حلگیرند، از تمامی راهصدر آنها فرانسه و اتحادیة اروپا جای می
بکار شان هست ها استفاده کنند و تمامی اقداماتی را که در توان

 .گیرند

ای یا مجمع عمومی المللی هستهآژانس بینتوان از ترتیب میبدین

الملل سازمان ملل متحد درخواست کرد تا از دادگاه حقوق بین

های اش را درباب اعتبار و مشروعیت انگیزهی مشورتیرأ بخواهد

آمریکا که با آنها خروج از توافقنامة وین توجیه کرد، آن هم 

وین عمل کرد، بیان  هداتش مطابق توافقنامةدرحالیکه ایران به تع

 کند.

اعی برای تواند مبنا و ارجمیاما  اجباری نیست،این رأی گرچه 

-های ملی باشد. بدینداوران و دادگاه ت،قاضی سازمان جهانی تجار

« شکایت علیه نقض»با ارائة  ندتوافرانسه یا اتحادیة میگونه، 

های ضد تحریم ل اختالفات سازمان جهانی تجارتدر سازمان حل و فص

کند میهای اروپایی را متوقف ثانویة آمریکا علیه ایران که شرکت

اجرایی و حقوقی چنین ی هااگر چه همگان از محدودیت ند.اعتراض ک



های این تحریم دتوانگاهند، اتحادیة اروپا میاقداماتی آ

شورای  96/271فراسرزمینی آمریکا را با اجرای قانون شمارة 

این قانون ف سازد. قمتو« قانون انسداد»اتحادیة اروپا با نام 

کند تا از هر حکم و کشور عضو اتحادیة اروپا را منع می هر تبعة

گیرد پیروی کند و که از یک تحریم فراسرزمینی نشأت میممنوعیتی 

کند. ف میرا در گسترة اتحادیة اروپا متوق هاییاجرای چنین تحریم

با به روز شدنش نیاز است که قانون انسداد سال  ،با این وجود

شده های وضعتمامی تحریمتقویت و تکمیل شود تا نه تنها شامل  1996

ا کند تا از سپری به وسعت کافی مهیگردد، بلکه  1996از سال 

جلوگیری  (OFACهای خارجی آمریکا )سرمایه تحقیقات ادارة کنترل

های ادارة کنترل سرمایه کند و هچنین اجازة اعتراض به تصمیم

بایست خود از قانون انسداد می میسر سازد. را خارجی آمریکا

های یک شعبهرات فراسرزمینی برخوردار باشد تا از تمامی یتأث

-این قانون میبه عنوان نمونه،  در دنیا محافظت نماید. گروه
بینی کند تا تواند صدور تصمیمی از سوی دولت فرانسه را پیش

آوری شواهد توسط یک حکومت انتقال و ابالغ اسناد و مدارک و جمع

 خارجی یا نمایندگان آن ممنوع شود.

های ویژه شرکتها، بهای که شرکتهبه هر ترتیب، وضعیت پیچید

شدند پیامد تصمیم آمریکا برای خروج  گرفتار ندر آفرانسوی، 

یکجانبه از تواقفنامة وین است ولی از تصمیم دیگر 

شان با برای عمل به تعهداتهم امضاءکنندگان، بویژه فرانسه، 

 گیرد.ماندن در توافقنامة وین نشأت می

که مجبورند  را هاییشرکتخسارت که اگر دولت فرانسه نپذیرد 

کنند در قبال ایران عمل شان صورت یکجانبه به تعهداتبهاحتمااًل 

تصمیمی یکجانبة کند یا هرگونه اقدامی در مخالفت با جبران 

ها اتخاذ کند، پیامدش آن خواهد بود آمریکا مبنی بر تحمیل تحریم

-، زیرا این امر الزامگیردمیمسئولیت حتمی کشور در گرو قرار که 

متحمل  کاربرانها و انقیادهای غیرطبیعی و خاصی را به گروهی از 

للی قلمداد المبین یک معاهدة یقینًا تواقفنامة وین خواهد کرد.

اند، که در صدر آنها ن نشأت گرفتهشود، اما متونی که از آنمی

 شورای اتحادیة 2015 اکتبر 18مورخ  1863/2015شمارة نامة آئین

ن توافقنامه را در پیکرة حقوقی فرانسه وارد ایدارد، اروپا جای 

نیروی حقوقی را  بتواندکه دولت فرانسه باید اند، به نحویکرده

-رسد بتوان به هیچنظر نمیرود به آن بدهد. بهانتظار می که از آن

کننده از این مسئولیت توسل جست. هیچگونه یک از استثنائات معاف

از روی عمد برقرار نشده است زیرا دولت فرانسه  آمیزینظام تبعیض

گیری نکرده است و تحریمی المللی وین کنارهاز توافقنامة بین

که با ایران روابط تجاری دارند وضع  فرانسویهای علیه شرکت

عدم مخالفت احتمالی دولت  سختی بتوانافزون برین، به نکرده است.

یت منافع عمومی و ممتاز راستای رضارا در  های آمریکاتحریم با

گیری زیرا دولت فرانسه از توافقنامة وین کناره مردم دانست

  نکرده است.

مبنی  الت متحدهاقی تصمیم ایشود تحلیل حقوگونه که مشاهد میهمان

که البته در درون اقدامات مندرج در ،خروج از تواقفنامة وین بر

، و تحلیل تصمیم ایران و دیگر کشورهای گنجدنمی تواقفنامه

پیامدهای حقوقی مهمی در  تواقفنامهامضاءکننده برای ماندن در 



: از یک انددوراهی قرار گرفتهیک بر سر ها پی خواهد داشت. شرکت

های فراسرزمینی آمریکا و از سوی دیگر ، در صورت ترک سو، تحریم

 شان.مسئولیت گرفتن ایران، در گرو قرار

شان در ا و اتحادیة اروپا و بویژه فرانسه با تایید ماندنکشوره

وجود، این اینگذارند. با تواقفنامة وین بر اقتدارشان صحه می

همراه خواهد داشت که باید سئولیت و وظایفی اقتدار برای آنها م

توان اعتراض به پیامدهای نکه میویژه آن را بپذیرند، بهتمامًا آ

 کا را متصور شد.حقوقی تصمیم آمری

 

 

 

 

 
 مقدمه

مبنی بر وجود  2002سال  ت مخالفان ایران درا. پس از اظهار1

-از امیال جنگ کهشورای امنیت سازمان ملل  ،ایران ایبرنامة هسته

نگران بود، نژاد، ایران، محمود احمدی وقت جمهوریسطلبانة رئ

خواست تا از غنی کردن تعدادی قطعنامه صادر کرد که از ایران می

این  رفتهرفته .دست بکشد ایگسترش هستهاورانیوم برای اهداف 

همراه شدند تا ایران را  1با اقداماتی محدودکنندهها قطعنامه

 وادار کنند که با آنها تن بدهد.

اتحادیة اروپا و آمریکا نیز ها، . به منظور تکمیل این تحریم2

اقتصادی و مالی را به ایران تحمیل کردند های ای از تحریممجموعه

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:که از جمله می

محدودیت تجارت برخی از کاالها: ممنوعیت صادرات سالح به ایران،  -

 سازیکه ممکن است از آنها برای غنی یو کاالهای دومنظورهکاالهای 

ی، محصوالت ممنوعیت واردات نفت، گاز طبیع اورانیوم استفاده شود؛

ممنوعیت فروش یا تهیه کردن تجهیزات نفتی و پتروشیمی از ایران؛ 

کلیدی قابل استفاده در بخش انرژی، طال و دیگر فلزات گرانبها و 

افزارها و غیره به الماس، دیگر تجهیزان دریانوردی، برخی نرم

 ایران.

و های بانک مرکزی هایی در زمینة مالی: توقیف داراییتحدودیم -

غ و اجازه برای ساز و کار ابال بانک تجاری اصلی ایران، برقراری

های مالی بیش از مبالغ خاص و به مقصد سازمان هایانتقال سرمایه

 ایران.

ی باری هاواپیماممنوعیت و دسترسی هاقدامات در بخش حمل ونقل:  -

ارائة خدمات فنی  های اتحادیة اروپا، ممنوعیتدگاهایران به فرو

های باری ایرانی حامل مواد یا ی به هواپیما یا کشتیو نگهدار

 کاالهای ممنوعه.

اشخاص و  یهاتوقیف داراییهایی در حوزة حمل ونقل و محدودیت  -

  مشخص. هایشرکت

                                                           
( شورای امنیت سازمان 2010) 1929( و 2008) 1803(، 2007) 1747(، 2006) 1737های قطعنامه 1 

 ملل متحد.



پس از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی . 3

-تحریمکشور فعاالنه وارد مذاکرات شد تا بتواند به حذف ایران، 

 المللی دست یابد.های بین

، 2015ژوالی  14فرسا، در تاریخ کرات طاقتپس از دو سال مذا. 4

، و (به اضافة آلمان 2شورای امنیت عضو ثابت 5) 5+1ایران و گروه 

با نام برجام  اتحادیة اروپا بر سر برنامة جامع اقدام مشترک

بینی رو پیش های پیشی را در ساللاین برنامه مراح توافق کردند.

ای ایران را تضمین هسته آمیز برنامةکند تا ماهیت صرفًا صلحمی

  کند.

های اقتصادی . در عوض، دیگر امضاءکنندگان پذیرفتند تا تحریم5

 یابدتحمیلی به ایران را از میان بردارند تا این کشور اجازه 

 المللی به تجارت بپردازد. مجددًا در بازارهای بین

)تاریخ اجرای توافق(، اتحادیة اروپا  2016یة نوژا 16تاریخ . در 6

ای را که های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامة هستهتمامی تحریم

حال، برخی علیه ایران وضع کرده بود از میان برداشت. با این

 .3ندندها همچنان به قوت خود باقی مامحدودیت

های مختص افراد با اجرای برجام، تحریم ایاالت متحده نیز. 7

های ها )تحریمبرخی حوزهدر  را غیرآمریکایی مرتبط با ایران

ها این بود که افراد از میان برداشت. هدف این تحریم ثانویه(

های با تهدید جریمهغیرامریکایی )افراد حقیقی و حقوقی( را 

های ثانویه به از همکاری با ایران منصرف کند. حذف تحریم 4سنگین

یبًا در تا تقر ی غیرآمریکایی اجازه دادافراد حقیقی و حقوق

 پیگردآنکه مورد بی های اقتصادی ایران فعالیت کنند،شتمامی بخ

های فدرال آمریکایی که در صدر انسهای آژقرار گیرند یا تحریم

جه های خارجی آمریکا قرار دارد متونها ادارة کنترل سرمایهآ

 نها شود.آ

های اولیه تحریم ایاالت متحدهمفاد برجام،  حال، مطابق. با این8

ها پس از انقالب اسالمی علیه را علیه ایران حفظ کرد. این تحریم

اردات و را از و «افراد امریکایی»اند و بطور کلی ایران وضع شده

 و به ایران وری، خدمات ازاصادرات مستقیم یا غیرمستقیم کاال، فن

 کنند.ومت ایران منع میکهمچنین هرگونه ارتباط با حایران و 

ب از امید حقیقی ایجاد کرده و  موج 2015توافقنامة وین سال . 9

سرگیری تبادالت اقتصادی میان ایران و دیگر کشورهای دنیا از 

ه ه بویژبه توسعة اقتصادی وجود، اینجمله اروپا شده بود. با این

ترس و احتیاط نظام  ند:مانده بوددر سطح محدودی باقی  زیر یلدال

ها ناتوانی ایرانی ،شده علیه ایرانعضهای وبانکی جهانی از تحریم

                                                           
 ایاالت متحدة آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، فدراسیون روسیه. 2 

های شده، تجارت و انتقال فناوریویژه درخصوص برخی اشخاص حقیقی و حقوقی فهرستبه 3 

هایی با کاردبرد دوگانة های بالستیک، کاالها و فناوریافزار، موشکمرتبط به جنگ

های اساسی برای کنترل و محدود کردن آزادیهای اطالعات غیرنظامی و نظامی و فناوری

(Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 16 janvier 2019, n° SN 10176/1/17 

REV 1).  

، «حده شدبطور رسمی به پرداخت یک جریمة سنگین به ایاالت مت BNP Paribasبانک »نک.  4 

   .2015، مورخ اول می لوموند



در پایان بخشیدن  ناتوانی آنها همچنین و 5شاندر اصالح نظام بانکی

نزدیک به رهبری  6«هایبنیاد»یا  به سلطه و تصرف سپاه پاسداران

 به اقتصاد کشور.

المللی روان و در نتیجه بدلیل بین الت مالیدر نبود تباد .10

ها، ها و شرکتهای خارجی در طرحگزاریکمبود مضمن سرمایه

ها از آن انتظار ها  و اروپاییه که ایرانیگونتوافقنامة وین آن

رو، نوعی سرخوردگی در جا نگذاشت. از همینداشتند تاثیر چندانی ب

که بر این باور مقامات ایرانی و فضای اقتصادی ایران شکل گرفت 

اند زیرا شان پایبند نبودهبودند که کشورهای غربی به تعهدات

 ند.اهرا فراهم نکرد موجود در توافقنامة وینهای اقتصادی زمینه

در چنین وضعیتی، خروج آمریکا از توافقنامة وین، در ماه می . 11

به سرعت در  تاثیر آن که شدمحسوب میچنان مهم ای ه، حادث2018

های فرانسوی و اروپایی شرکتهایی که ان حس شد و بر روی طرحرای

-رو، انجمن حقوقدادند تاثیر گذاشت. از همیندر ایران انجام می
جارت در ایران را که مسئولیت بررسی حقوق ت (Club des juristes) دانان

 شود.بعهده دارد بر روی این موضوع متمرکز می

برای عزمی توان انکار کرد که در هر دو طرف نمی ،در واقع .12

دارد و اینکه خروج  یان ایران و غرب وجودگسترش روابط اقتصادی م

 آمریکا یک مانع اضافی مهمی بر سر این راه است. 

-می اعتباراین توافقنامه را بی با این وجود، آیا این مانع. 13

 سازد؟

این نیست که به  (Club des juristes) دانانانجمن حقوق . نقش و وظیفة14

رو، ما در . از همینبپردازد سیاست جغرافیاییسیاست و یا حتی 

های واقعی یا ابراز شده که آمریکا را به اتخاذ باب دالیل و علت

چنین تصمیمی سوق داده است نظری نخواهیم داد. همچنین ما 

عوامل و عواقب مواضع ایران و دیگر کشورهای امضاءکنندة  پیرامون

در توافقنامة وین باقی بمانند نظری  تاند تبرجام که تصمیم گرف

  نخواهیم داد.

 ز دیدگاه قانونی استا شرایطی درخور بررسی چنین حال،. با این15

و پیامدهای حفظ  گستردگی و وسعت حقوقی خروج ایاالت متحدهتا 

ننده و در صدر آنها ایران یگر کشورهای امضاءکبرجام توسط د

 شود. برآورد

المللی را که در این های بینم تحریموسریعًا مفه ،ما نخست. 16

شویم زیرا هدف گزارش و پدیده مفهومی کلیدی است یادآور می

رأس آنها  در فقنامة وین تعهد کشورهای غربی، واقتصادی اصلی توا

-یو تحریم فراسرزمینشان )المللیهای بینتحریم ایاالت متحده، لغو

های غربی است که روابط شان( علیه ایران و در نتیجه علیه شرکت

های ایرانی شان را با ایران یا شرکتتجاری مستقیم یا غیرمستقیم

  بخشند.توسعه می

                                                           
با پولشویی و تامین  جای دارد که، ایران هنوز در فهرست سیاه کشورهایی 2018در سال  5 

 یسازمان، (FATF) مالی گروه ویژة اقدامتوسط  کنند. این لیستنمی مالی تروریستی مبارزه

 .تهیه شده است کندوضع می که استانداردهای بین المللی را در این زمینه  دولتی

دولتی هستند که عملکرد آنها شفاف نیست. براساس برآودرها، های شبهبنیادهای شرکت 6 

میلیون  120تولید خالص مالی ایران را که معادل  40تا  20این بنیادها مستقیمًا بین 

تجارت اسالمی غیرشفاف بنیادهای »یورو است، در اختیار دارند )ِدلفین مینویی، 

 .(2006، مورخ اول ژوئن اکسپرس،  «یایران



  

 فراسرزمینیت .1

 های فراسرزمینیاصل تحریم .1.1

که بردی ند همانند قوانین آمریکا در پی آن 7. قوانین اروپا17

شود که د. از این واژه زمانی اسفاده مینداشته باش 8فراسرزمینی

حکومتی در جستجوی این صالحیت باشد که بیشترین کارایی را به 

ن در ها و عامالهم هنگامی که فعالیت، آناعطاء نماید سیاست خود

 . حیطة سرزمین او قرار ندارند

مفهوم فراسرزمینیت را باید از انگارة فراملیت جدا کرد.  .18

 9اقتدار چیزی است که فراتر از مفهوم اخیر در بردارندة هر آن

های ط و اصولی است که سازمانگیرد و شامل ضوابها قرار میتدول

المللی (، سازمان بینFSBالمللی همانند هیئت ثبات مالی )بین

 کنند.( پیشنهاد میBâleو کمیتة بال )( OICVهای اوراق )کمیسیون

 تقیم و غیرمستقیم باشد.سم تواند به دو شکلت میفراسرزمینی .19

ی را به یک فرد بیگانه امر و نهی کند، هرگاه دولتی رفتار .20

تواند ید: این ممنوعیت میآپیش می مستقیم ینیتبحث از فراسرزم

هر فردی، از جمله کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم آن را  شامل

 کنند، باشد.کنترل می

مسیرهای »این است که دولتی  غیرمستقیم. منظور از فراسرزمینیت 21

اتخاذ تمهیداتی  همان انحرافی را در پیش بگیرد تا به هدفش که

قطعنامة  .10«تاثیر بگذارند دست یابداست که در خارج از مرزهایش 

رود که به مقامات ها به شمار میبانکی از این دست پدیده

های بررسی و پردازش عیب شرکت) دهدصادرکنندة قطعنامه اجازه می

د که در هایی دست پیدا کننتا به اموال و دارایی (بانکی و مالی

   گیرد.آنها قرار می 11ای صالحیتخارج از قلمرو و حوزة اجر

فراسرزمینیت معیارهای الحاقی است: معیار یا  یکی از مشکالت. 22

دهند تا اجرای قوانینش را معیارهایی که به یک دولت اجازه می

توانند از این جمله گزاری و پول میقیمت توجیه کند چه هستند؟

عامله در بالقوة متاثیر موارد باشند؛ چنین موضوعی در مورد 

-را پیاده کند صدق میحوزة قلمرو دولتی که بخواهد چنین قانونی 

های چنین یا چنان این بررسی در صدد نیست تا به ویژگی کند.

که  رفتبرون هایراهویژه حقوق فدرال آمریکا و سایر قانونی، به

کند پیشنهاد می 12ونی علیه تصمیمات اداری آمریکانچنین قا

 .بپردازد

استفاد از نیستند. برخی از این معیارها کاماًل متقاعدکننده . 23

رو ی که، بصورت فرضی، در خارج از قلمدر معاملة اصل یک پول

                                                           
7 Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant, 4° éd. 2018, p. 20-21. 

 
8 Not. « Le rapport de synthèse » d’H. SYNVET, in « Les enjeux de l’extraterritorialité en droit financier », RD bancaire et fin. juillet-août 2015, Dossier 

41. 
9 J.-P. MATTOUT, « Droit bancaire, supranationalité et extraterritorialité : la lex mercatoria », RD bancaire et fin., mai-juin 2015, Dossier 32, spéc. n° 2. 
 
10 Synvet, art. préc. n° 24. 
 
11 ibid. 

توانند به مقالة زیر، به های مربوط به فراسرزمینیت، خوانندگان میپیرامون موضوع 12 

 قلم استاد ِرژی بیسموت مراجعه کنند: 

"Pour une appréhension nuancée de l'extraterritorialité du droit américain – Quelques réflexions autour des procédures et sanctions visant 
Alstom et BNP Paribas", Annuaire Français de Droit International (2015), vol. LXI, 2016, pp. 785-807  

https://www.regisbismuth.com/app/download/13559765823/BISMUTH%20-%202016%20-%20Pour%20une%20appr%C3%A9hension%20nuanc%C3%A9e%20de%20l%27extraterritorialit%C3%A9%20du%20droit%20am%C3%A9ricain%20-%20Quelques%20r%C3%A9flexions%20autour%20des%20proc%C3%A9dures%20et%20sanctions%20visant%20Alstom%20et%20BNP%20Paribas.pdf?t=1489155597
https://www.regisbismuth.com/app/download/13559765823/BISMUTH%20-%202016%20-%20Pour%20une%20appr%C3%A9hension%20nuanc%C3%A9e%20de%20l%27extraterritorialit%C3%A9%20du%20droit%20am%C3%A9ricain%20-%20Quelques%20r%C3%A9flexions%20autour%20des%20proc%C3%A9dures%20et%20sanctions%20visant%20Alstom%20et%20BNP%20Paribas.pdf?t=1489155597


کند از این دست اجرا میکند قانونش را ادعا می که دولتی

انجام تواند منجر به . درست است که انجام این معامله میمواردند

نی در قلمرو دولتی شود که در پی صالحیتش است. های جبراعملیات

های یی تنها بخش جنبی فعالیتهاچنین عملیات از آنجایی کهاما 

به  شوند، بعیدای هستند که در خارج از آن کشور انجام مییاصل

حیت کردن صالاین کشور برای پیاده رسد که استفاده از پولنظر می

شود که، ورای این پرسش مطرح میکه اش کافی باشد. به نحویسرزمینی

سی نیست که معیار الحاقی معیارهای حقوقی، آیا این عزم سیا

 شود؟ حقیقی محسوب می

گیرد. از رار میق هادولت. فراسرزمینیت در تعارض با اقتدار 24

اند که هرگونه فعالیتی را با یک انین تحریماین دست موارد قو

ویژه اینکه چنین ممنوعیتی هم شامل اتباع کنند، بهکشور ممنوع می

دولت  بیگانگانشود و هم شامل دولتی که آن را وضع کرده است می

این تعرض به  اند.دیگری که، بصورت فرضی، آن را در پی نگرفته

-دولتشود که که این تر میو وخیم ترها زمانی بحرانیدولتاقتدار 

-به فعالیت شانکه اتباع بخواهند گزاربرخالف میل عامل تحریم ها

قضیه که  همین تنها شده ادامه بدهند.شان با کشورهای تحریمهای

مل اش گزارتحریم هایی که از سوی دولت این اتباع به دلیل تحریم

شود نتوانند دست به چنین کاری بزنند تعرض به مقامات آنها می

 رود.شمار میشان بهو در نتیجه اقتدار هادولت دولتی 

ویژه . فراسرزمینیت قوانین تحریم در تعارض با حقوق اساسی، به25

سنامة اسا 1417و  1316د ها و حق مالکیت آنهاست که مواکتآزادی شر

 کند.پا از آن دفاع میهای اساسی اتحادیة اروحقوق

صورت عینی انین تحریم بر عامالن اقتصادی بهقو . فراسرزمینیت26

کشد: گذارد و تداوم قراردادهای در جریان را به چالش میاثر می

با عامالن  ی را کهندر واقع، فراسرزمینیت قوانین تحریم عامال

تا اجرای  ندکند مجبور میدر ارتباطشده یمکشورهای تحر

که پیامدهای  مقرراتیشان را متوقف سازند. فارغ از قراردادهای

، توقف اجرای یک کنندتعیین میدر اثر تحریم  را یک قرارداد لغو

 .شودمنجر میاز دست دادن فرصتی سودآور دست کم به قرارداد 

در کشور  گزاریسرمایه تمایل به از بین رفتن منجر بههمچنین 

کسب  ها وفعالیت برای گسترش هاگزاریاین سرمایه شود.شده میتحریم

فی، . از طرشوندکشور انجام مین در آمالی  گردشاز طریق  سود

ها هزینه شده است ضرر هایی که پیش از اجرای تحریممبلغ سرمایه

گذار و نه معموالً نه توسط عامل تحریم که، چرا شودسختی محسوب می

اند شان چنین ضرری را متحمل شدههایی که عامالن اقتصادیدولت

 شود.جبران نمی

دوباره  2018می  08که مورخ  ایاالت متحدهتحریم فراسرزمینی . 1.2

 .برقرار شده است

                                                           
ها به موجب قانون آزادی شرکت»های اساسی اتحادیة اروپا:، منشور آزادی16مادة  13 

 «.شوداتحادیة اروپا و قوانین و مقررات ملی کشورها برسمیت شناخته می

 از آنها ،ورت قانونی کسب کرده سود جستهتملک اموالی که بصهر کس حق دارد که از  14 

او را از این حق  تواندکس نمیهیچ  بهره برده و یا واگذار کند. ده،کراستفاده 

موارد  که آن هم باید خسارت آن فرد با توجه به عمومی، سازد مگر بخاطر منفعتمحروم 

 توسط قانوناستفاده از اموال برای منافع عمومی . جبران گرددقانون  و شرایط مندرج در

 «گردد.مشخص می



تصمیم گرفت تا از برجام  یاالت متحده، ا2018می  08در تاریخ  . 27

هایی را که با اجرای برجام از میان برداشته خارج شود و تحریم

جمهور به چنین خبری، رئیس در واکنشبود دوباره برقرار سازد. 

امنیت ملی منتشر کرد که به  یادداشتآمریکا دونالد ترامپ یک 

د تا داداری ایاالت متحده دستور میوزیر امور خارجه و وزیر خزانه

هایی که در چارچوب برجام تمهیدات اولیه را برای بازگشت تحریم

 از میان برداشته شده بودند اتخاذ کنند. 

که  ییهاشود که برجام موجب شده بود تا اکثر تحریمیادآوری می .28

متعاقب برنامة  شود ویاد می «های ثانویهتحریم»با نام  از آنها

ای، در نتیجة چنین خروج یکجانبهد. نشو لغوایران بودند  15ایهسته

فعال خواهد  های ذیل را دوبارهم کرد که تحریماعال ایاالت متحده

 ساخت:

های ، شرکتکاییآمری شخاصکماکان پابرجا خواهند بود تا ا« اولیه»های تحریم -

آمریکایی، و همچنین هرگونه ساختاری که مالک آن یک آمریکایی است یا توسط 

های شود را از برقرای روابط اقتصادی با افراد یا شرکتکنترل مییی ایک آمریک

 نهادهر  شهروند آمریکایی،شامل هر « آمریکایی شخص»واژة  ایرانی منع کند.

های آمریکای و همچنین دارندگان اقامت های خارجی شرکتاز جمله شعبه آمریکایی

 شود.ثابت در خاک آمریکا، دارندگان گرین کارت هم می

ها شامل افراد ، این تحریممجددًا برقرار شدند« ثانویه»های تحریم -

علیه ایران و در پایان ها د که پس از برقراری مجدد تحریمنشوغیرآمریکایی می

که دولت آمریکا داده است، همچنان در رابطة تجاری با ایران بازة تنفسی 

  هستند.

 90 تنفس )دورة 2018آگوست  27ها از تاریخ . بدین ترتیب، تحریم29

ها را شرکتهای ذیل برقرار خواهند شد و روزه( مجددًا علیه فعالیت

های زیر متوقف شان را در حوزههایعالیتمجبور خواهند کرد تا ف

 سازند:

 خرید یا اخذ ارزهای آمریکا توسط دولت ایران؛ 

  فلزات گرانبها با ایران؛ سایرتجارت طال یا 

  غیرمستقیم، تهیه یا انتقال سرب سیاه، فروش مستقیم یا

-خام نظیر آلومینیوم، فوالد، کربن و نرمفلزات خام یا نیمه

 از مبدأ یا به مقصد ایران؛ صنعتکاربرد در  قابل افزارهای

  ذخیره افتتاحبه لایر ایران یا  توجهارقام قابلخرید یا فروش-
 ایران در خارج از خاک ایران؛ های باال یا حساب بانکی به لایر

 اوراق منتشر شده از سویگری برای میانجیخرید یا خرید، پیش 

 ایران؛

  ایران. خوروسازیبخش 

های : شرکتروزه( 180 تنفس )دورة 2018نوامبر  5. از تاریخ 30

ها هستند یا  توسط آنها غیرآمریکایی که در تملک آمریکایی

ویژه در شان با ایران، بههایشوند باید به فعالیتمدیریت می

 های ذیل پایان بخشند:حوزه

 سازی ایران ازفعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی 

 که نام آنها مشخص است. 16های ایرانیبا برخی شرکت جمله

                                                           
15 OFAC Licence H Authorizing Certain Transactions Relating to Foreign Entities Owned or Controlled by a United States Person, révoquée le 

27 juin 2018. 

 
16 The Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), South Pipping Line Iran et leurs filiales. 



 از ایران،  پتروشیمی نفتی و مواد ، خرید نفت،بادالت نفتیم

و شرکت  (NICO) ، نفتیران(NIOC) شرکت ملی نفتویژه با به

 (؛NITC) ملی تانکرسازی ایران

 یران؛معامله با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ا 

 بانک  پرداخت مالیانتقال دستورات  بخش خدمات ویژه در

 مرکزی ایران و موسسات مالی ایران؛

  و بیمه اتکایی برای معامالت با ایران؛ بیمهداللی خدمات 

 بخش انرژی ایران. 

ها ثیر این تحریمتأ خواهدآمریکا اعالم کرده است که میدولت . 31

در بازة زمانی پیش از  های امریکایی یا خارجیرا برای شرکت

بینی شد که اگر فردی ویژه اینکه پیشها کاهش دهد. بهاجرای تحریم

 8بر اساس قراردادی که پیش از  باید غیرایرانی یا غیرآمریکایی

پس از مبلغی را  است با طرف ایرانی منعقد کرده 2018نوامبر 

در ( 2018نوامبر  4و  2018آگوست  6های تنفس یادشده )پایان دوره

کاالها یا خدماتی که برای طرف ایرانی تهیه یا به او تحویل  ازای

های ها با تحریم، البته اگر این فعالیتدریافت کند داده است

افات های یادشده تحویل یا تهیه منزمان قابل اجرای امریکا در

دولت آمریکا به فرد غیرایرانی یا غیرآمریکایی  ،نداشته باشند

تا مطابق مفاد قرارداد یا توافقنامة کتبی این اجازه خواهد داد 

 مبلغ را در ازای کاالها یا خدمات دریافت کند.

وام  وجود، تهیه یا تحویل کاالها یا خدمات و/یا اعطاء. با این32

فی به طرف قرارداد ایرانی پس از دوران تنفس و اعتبار اضا

اینکه این ت مگر را در پی خواهد داش های آمریکاتحریم یادشده،

را  های خارجیکنترل سرمایه رو که مجوز ادارةاز این هافعالیت

 .از اجرای قوانین معاف شونددارند یا قابل تحریم نیستند، 

 

   )برجام( 2015شعاع حقوقی خروج امریکا از توافقنامة وین سال . 2

 ماهیت و شعاع برجام. 2.1

از ماهیت و شعاع  ها کهبرجام در مجموعة جامعی از توافقنامه .33

ها میان گیرد. این توافقنامهحقوقی متفاوتی برخوردارند جای می

فرانسه، آلمان، انگلستان، اتحادیة اروپا، فدراسیون روسیه، چین 

«  5+1 گروه»و ایاالت متحدة امریکا )که در مجموع از آنها با نام 

 است.شود(، از یک سو، و ایران، از سوی دیگر، منعقد شده یاد می

هم بر برتری معاهدة عدم اشاعة المللی این توافقنامة بین .34

 Parameters گذارد، و هممهر تایید می 1970مارس  5مورخ ( NPT)ای هسته

for a Joint Comprehensive Plan of Action reading the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program  را که

به امضاء رسیده است  172015آوریل  2توسط همان طرفین در تاریخ 

 کند.تکمیل می

کند. ایجاد میپذیر تجویزی و نهادی انعطاف برجام یک چارچوب .35

 سازد که:مقدمة آن خاطر نشان می 11مادة 

اقدامات مندرج در طرح اقدام  صرفًا برای اجرای و  مفادتمامی »

بایست به منزلة ایجاد و نمی باشدایران میو  5+1آن بین  گروه 

                                                           
17 Hamza Cherief, « Iran. Crise nucléaire: le compromis permanent ? », Diploweb, mardi 5 janvier 2016. 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C


-سابقه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین
ای و های هستهوفق معاهدة عدم اشاعة سالح الملل و حقوق و تعهدات

-شدة بینهای شناختهسایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه
    .«شمار رودالمللی به

شده برای تعریف شعاع تعهدات کشورها از بکار گرفتههای . واژه36

که  کندمقدمه مشخص می 7آور است. در واقع، مادة روی عمد الزام

 :طرفین

و در فضایی  حسن نیتشوند که این برجام را با متعهد می» 

اجرا نمایند، و از هرگونه  بر مبنای احترام متقابلسازنده، 

ی اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرا

از تحمیل الزامات  5+1ه موفق آن شود خودداری ورزند. گرو

ها و میز، به جایگزینی تحریمآای تبعیضهناممقرراتی و آئین

، گیرندسازی که تحت پوشش این برجام  جای میاقدامات محدودیت

و ایران از هیچ تالشی  5+1گروه )...( .خودداری خواهند ورزید

  «.نخواهند کرد یفروگذار برجام این صحیح اجرای تضمین برای

تا  تالش خواهد کردایاالت متحده »دارد که بیان می 23. مادة 37

ها اقدامات قانونی مقتضی یا تغییر برای پایان دادن به تحریم

به ، ایاالت متحده»گوید که بیان می 25و مادة  «دهد انجامرا  جاری

  .«اددانجام خواهد  هایی راستینتالش ،هامنظور تحقق لغو تحریم

صورت دوجانبه نادیده گرفت که طرفین بهتوان وجود نمیبا این .38

 توافق کردند که:

شان علیه ایران ایهای هستهتحریمسه کشور اروپایی از یک سو   -

 رفته لغو کنند، ورا رفته

و را متوقف  ایشهسته سوی دیگر، ایران نیز توسعة برنامةاز  -

 بر روی اهداف غیرنظامی متمرکز کند.

 هآور برجام هر چه باشد، امروزآور یا غیرالزامالزام خصوصیت. 39

« اقدامات دواطلبانة»که  رودشمار میبهعینی ای دیگر این پدیده

توافقنامة وین توسط تمامی طرفین اتخاذ و اجرا دوطرفة مندرج در 

صورت یکجانبه در ند تا آنکه ایاالت متحده تصمیم گرفت تا بهاهشد

 از برجام خارج شود. 2018می  8تاریخ 

-الملل بهالمللی است که در حقوق بینبرجام یک توافقنامة بین. 40
مسئله، یک ها در باب یک موضوع مشخص، یک اشتراک دیدگاه»صورت 

 شود.تعریف می 18«انتخاب و غیره

المللی این تعریف را باید با استناد به تعریف معاهدة بین. 41

ای است کتبی که میان المللی توافقنامه. معاهدة بیندرک کرد

 شود.الملل برای ایجاد تاثیرات حقوقی برقرار میحقوق بین اشخاص

-ر است، تعهدی که میدهندة یک توافق ارادی تعهدآومعاهده نشان

شان المللینه مسئولیت بینبایست توسط کشورهای طرف رعایت شود وگر

گیرد. معاهده نیازمند تایید و تصدیق مجموع قرار می در گرو

  است. 19کشورهای امضاءکننده

                                                           
18 Jules Basdevant, Dictionnaire de la terminologie du droit international. 

 

اختیاری با نام  برای سنا انون اساسی ایاالت متحده آمریکاق 2 § 2بند  2ماده  19 

متون قانونی برخالف  کند.اعطاء می هاویژه درخصوص معاده، به«مشورتی و رضایتی»اختیار 



آید و المللی جور در نمیاگرچه برجام با تعریف معاهدة بین .42

 این توانوجود نمیبا اینالمللی است، تنها یک توافقنامة بین

-سایر متون بینکه مفاد برجام خاستگاه را نادیده گرفت  موضوع

 .پوشی کندچشمآنها  از تواندکه حقوق فرانسه نمی استالمللی 

این توافقنامه را که شورای امنیت سازمان ملل متحد نخست این .43

گنجانده است. این  2015ژوالی  20خ مور 2231در مفاد قطعنامة 

بسنده زیرا شورای امنیت  قطعنامه بخودی خود مطلقًا تعهدآور نیست

 کند به:می

 بندیزمان اجرای کامل آن را بر اساستایید برجام و مصرانه »

 (1 §) «کندطلب میمندرج 
-ای و سازمانهای منطقهبه درخواست از کشورهای عضو، به سازمان»

الزم را  برای حمایت از اجرای برجام المللی تا تدابیر های بین

ویژه تدابیری در پیوند با طرح اجرایی مندرج اتخاذ کنند و به

در برجام اتخاذ کنند و قعطنامة کنونی  از هرگونه اقدامی که 

  (2 §)  «.مانع رعایت تعهدات مطابق با برجام شود اجتناب ورزند

شورای  2015بر اکت 18مورخ  1863/2015شمارة  نامةآئینسپس، . 44

 288بنا بر مادة  است و اتحادیة اروپا که برجام را پذیرفته

. مادة معاهدة کارکرد اتحادیة اروپا وارد حقوق فرانسه شده است

 :دارد کهیادشده بیان می

ها، نامهها آیینهای اتحادیه، سازمانبرای اعمال صالحیت» 

 کنند.ها و نظرهایی اتخاذ میدستورات، تصمیمات و توصیه

تمامی مواردش اجباری  از  شعاعی عمومی برخوردار است. قانون

 «. )...(مستقیمًا در هر کشور عضو قابل اجراست است و

 2015اکتبر  18مورخ  1863/2015قانون شمارة  14طور خاص، مادة به

 :کند کهبینی میشورای اتحادیة اروپا پیش

با اجرای اقدامات ، موازی مطابق طرح اقدام، کشورهای عضو باید»

ای ای، که آژانس انرژی هستهمقتضی ایران درخصوص برنامة هسته

های اقتصادی و مالی تمامی تحریم کند،اجرای آن را بررسی می

لغو  ده است را که اتحادیه وضع کر ایمرتبط با برنامة هسته

 «.کنند

 شرایط خروج مندرج در برجام. 2.2

جمهور برجام که با تصمیم رئیس گیری ایاالت متحده ازکناره. 45

و پس از دو سال اتخاذ شد،  2018می  8دونالد ترامپ در تاریخ 

هم در حالیکه انگیزد آنتاثیرات حقوقی برمی پیرامونهایی پرسش

وین برای دیگر کشورهای امضاءکننده کماکان به قوت  توافقنامة

 خود باقی مانده است.

 مطابقگیری یکجانبة از توافق . پرسش این است که آیا کناره46

 موارد ذیل رخ داده است:

 مفاد توافقنامة وین؛ -

                                                                                                                                                                                           
لمللی باید توسط د، معاهدات بین اناکثریت ساده انجام می شو باکه  و انتصابات

-خاطر نشان می سنا امتیازقیقت این در حند. های حاضر تصویب شواکثریت دو سوم سناتور
نیاز توافق سنا  ای بهپیش از امضاء هر معاهدههر رئیس جمهور ایاالت متحده  سازد که

رئیس جمهور  ،پارلمان آراء فقدان اکثریتبدلیل وین،  مورد توافقنامةدر دارد. 

-مالیم انعطاف پذیرتر وکه فرمول  استفاده کندتوافقنامه  شد از مجبوراوباما باراک 

 تر بود.برای رسیدن به یک نتیجه با نمایندگان آسان –یک معاهده  آن نسبت به تر



 است. و بدون نقض قطعنامة شورای امنیت که مؤید برجام -

قرار  کنندهطرفین امضاءبرجام دو راه پیش روی  از خروجبرای . 47

 :دارد

شان، یعنی در پایان یا در پایان مدت زمان تعهدات دوطرفه -

 (؛2.2.1شده توسط توافقنامه )تعیینبندی مهلت زمان

 ، در صورت نقض تعهدات توسط یکی از طرفین، وپیش از موعدیا  -

اختالفات مندرج در توافقنامه  با استناد به ساز و کار حل و فصل

(2.2.2). 

 خروج در پایان برجام. 2.2.1

مدت زمان برجام که مورد پذیرش کشورهای امضاءکننده است در  .48

البته در  –برجام وجود دارد. تاریخ انقضاء برجام  5ضمیمة 

ده سال پس از تاریخ  –ها دوباره برقرار نشوند که تحریمصورتی

  است.  2015اکتبر  18پذیرش آن، یعنی 

اصل تا تاریخ بینی شده است تا در . بنابراین برنامة اقدام پیش49

شان ها آزادی کاملاجرا شود، تاریخی که در ان دولت 2015اکتبر  18

ای ایران، مگر در صورت زخواهند یافت و دیگر مسئلة هستهارا ب

به شورای  ای جدید با انقضاء توافقنامة قبلی،انعقاد توافقنامه

 امنیت ارجاع داده نخواهد شد.

 Snapو کار حل و فصل اختالفات ). خروج از برجام با اجرای ساز 2.2.2

Back)  

روز اختالف با سایر برجام امکان خروج از خود را در صورت ب. 50

امضاءکنندگان، در پایان رویة حل و فصل اختالفات و در دو مرحله 

گیرد و دومین کند. اولین مرحله در درون برجام جای میبینی میپیش

 شود.در سازمان ملل متحد برگزار می

 الف. اولین مرحلة حل و فصل اختالفات مربوط به برجام

اختالفی که بر اثر عدم اجرای تعهدات توسط یکی از طرفین . 51

به کمیسیون مشترک ارجاع داده خواهد شد. این  آیدپیش میبرجام 

کمیسیون مشترک توسط توافقنامه بنا نهاده شده است و ترکیب و 

 مندرج است. 20برجام 4وظایف آن در ضمیمة شماره 

کمیسون مشترک، افزون بر پیگیری تطابق مطلق تعهدات عدم  .52

اشاعه توسط ایران، وظیفه دارد تا مراقب اجرای صحیح برجام باشد 

و قصور هر یک از امضاءکنندگان را در قبال تعهداتش بررسی کرده 

 حلی بیاید.و برای آن راه

رفتی با یافتن برون. غایت ساز و کار حل و فصل اختالفات برجام 53

 اجماع همگان است.

نهایت توافقی ای بی. فرایند حل و فصل اختالفات برجام به شیوه54

-اتخاذ می« با اجماع»پذیرد زیرا تصمیمات کمیسیون مشترک صورت می
الگوی  مطابقگردد. )هر عضو برجام از یک حق رأی برخوردار است و 

 شود(:ذیل اتخاذ می

                                                           
 3، یعنی برجام امضاءکنندگان( نمایندگان 1از: ) است این کمیسیون مشترک متشکل20 

اروپا )فرانسه، آلمان، انگلستان(، چین، روسیه، ایاالت متحده و  کشور عضو اتحادیة

امنیتی که  سیاست و در امور خارجهاروپا  ینده عالی اتحادیة( نما2ایران و همچنین )

 .کنندة کمیسیون مشترک را برعهده داردهنگهما نقش



-کمیسیون مشترک توسط نمایندة عالی صورت میدعوت از اعضاء  -

-پذیرد: کمیسیون مشترک باید یک هفته پس از درخواست هماهنگ

تواند به کننده تشکیل گردد )در صورت ضرورت، این مدت زمانی می

 سه روز کاری کاهش یابد(.

فیصله دادن به »روزه برای  15کمیسیون مشترک مهلتی  -

گر آنکه مهلت یادشده با اجماع گیرد، مدر نظر می 21«اختالفات

 تمدید شود.

امور خارجه م هر عضو ناراضی، اختالف به وزرای ادر صورت اقد -

را اعالم  روز نظرشان 15بایست طی نها میشود و آارجاع داده می

 ت با توافق مشترک تمدید گردد.کنند مگر اینکه این مهل

رفتارش مورد کننده یا هر عضوی که در صورت اقدام درخواست -

سؤال است، اختالف به شورای مشورتی، مرکب از سه عضو )دو عضو 

توسط هر یک از طرفین اختالف تعیین و سومین عضو توسط یک عضو 

 شود.شود(، ارجاع داده میطرف انتخاب میبی

نکه از آزمان یا تنها پس تواند همارجاع به شورای مشورتی می

 م کردند صورت پذیرد.وزرای امور خارجه نظرشان را اعال

 .خواهد دادور آشورای مشورتی نظری غیرالتزام

تواند اگر مسئله توسط شورای مشورتی فیصله نیابد، عضو مدعی می

منزلة دلیلی است فیصله نیافتن مسئله به»گونه تصور کند که این

 .«سازدکه نقض تمامی یا بخشی از تعهداتش را توجیه می

که شورای امنیت ملل « تصمیم بگیرد»تواند صورت، آن عضو میدر این

 ( 58تر. شمارة متحد را از این امر آگاه سازد. )پایین

بینی برجام پیش 4عنوان سازمان حل و فصل اختالفات، پیوست . به55

 :الخصوص به کمیسیون مشترک رجوع کرد تاتوان علیکند که میمی

ناشی از اجرای  مرور و رایزنی برای پرداختن به موضوعات( 1)» 

 «آن 2نحو مشخص شده در این برجام و پیوست ها بهلغو تحریم

 ؛(2.1.12)

( مرور با هدف حل و فصل، هر موضوعی که یک عضو برجام معتقد 2)»

منزلة عدم اجرای تعهدات است بر اساس فرایند مشروح در برجام به

 (؛2.1.14« )رود شمار میدیگر برجام به

ة رهنمود درخصوص سایر موضوعات اجرایی که ( رایزنی و ارائ3)»

 .(2.1.16« )ممکن است در ارتباط با برجام بروز نماید

پذیرد و شخص نمایندة کننده صورت می. ارجاع توسط یک هماهنگ56

 شازد.عالی او را از این امر باخبر می

رسد که ساز و کار حل و نظر می، به3722و  36با خواندن مادة . 57

انحصارًا باید  –شود نیز خوانده می Snap Back که مادة –فصل اختالفات 

  در دو حالت رخ دهد:

                                                           
 شده وجود ندارد.به آن ارائه  ی کهدر مورد چگونگی حل و فصل اختالف یهیچ جزئیات  21

توافق یابی به یک مشترک این است که همة طرفین را برای دست کمیسیون  هدفاحتماالً 

 .القول گرد هم جمع آوردمتفق

 5+ 1 اعضاي گروه کلیه یا یک هر که باشد معتقد ایران چنانچه»برجام:  36مادة  22 
تواند موضوع را به منظور طبق این برجام رعایت ننموده اند، ایران می را خود تعهدات

به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضاي  ل به کمیسیون مشترك ارجاع نماید؛حل و فص

 رعایت نکرده است، هر یک برجام طبق معتقد باشد که ایران تعهدات خود را 5+ 1گروه 

 «.تواند اقدام مشابه به عمل آوردمی 5+ 1 از دولتهاي گروه



یا ایران بر این باور است که که یکی از اعضاء برنامة اقدام  -

 کنند؛شان را نقض مییا تمامی اعضاء تعهدات

ایران به  یا یکی از سه کشور اروپایی بر این باور است که -

 کند.تعداتش عمل نمی

جانبة ایاالت تواند خروج یکا دولت ایران میهصورت، تندر این. 58

شمار آورد، آن هم زمانی که از برجام را نقض تعداتش به متحده

ای هرگز المللی هستههای صورت پذیرفته از سوی آژانش بینکنترل

 .ندانقض ایران از تعهدات عدم اشاعه را نشان نداده

 5+1برجام این امکان را که یکی از اعضاء گروه  رسدنظر میبه. 59

بتواند آن را به کمیسیون  5+1در صورت بروز اختالف با عضو دیگر 

بینی نکرده است. این در مورد مشترک ارجاع بدهد در خود پیش

کند. این بینی شده است صدق نمیپیش 2231اختالفاتی که در قطعنامة 

در کند تا فراهم می« هر کشور عضو»امکان را برای  قطعنامه این

اجرای برجام به شورای امنیت ارجاع  پیرامونصورت بروز مشکلی 

 (.58تر، شماره یشبدهد )پ

ختالفات در شورای امنیت، با اجرای مرحلة دوم از حل و فصل اب. 

 2015ژوالی  20مورخ  2231قطعنامة 

برجام را  درهای مندرج هنگامی که یک عضو مدعی تمامی راه. 60

پیموده است، هر یک از کشورهای امضاءکننده از این حق 

برجام اختالف را به شورای  37برخوردارند که در راستای مادة 

 امنیت سازمان ملل ارجاع دهند.

 شورای امنیت: 2231قطعنامة ، 10. با توجه به مفاد مادة 61

احتمالی اعضاء پیرامون های گویی به شکایتنیت خود را از پاسخ»

  «کند.نقض تعدات دیگر اعضاء بیان می

منشور سازمان ملل متحد  41. صالحیت شورای امنیت بر مبنای مادة 62

 است:

تواند تصمیم بگیرد كه براي اجراي تصمیمات آن شوراي امنیت مي»

ي مسلح وشورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگیري نیر

ملل متحد بخواهد كه به این  ءتواند از اعضاو مي اشد الزم استنب

این اقدامات ممكن است شامل  .اقدامات مبادرت ورزند  قبیل

متوقف ساختن تمام یا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات 

رادیویي و سایر  –تلگرافي  –پستي  –هوایي  –دریایي  –آهن راه

  «وسائل ارتباطي و قطع روابط سیاسي باشد.

ابق با مرحلة دوم حل و فصل ن رویة حل و فصل اختالفات که مطای. 63

 پذیرد:اختالفات مربوط به برجام است به شرح ذیل صورت می

توجه تعهدات عدم رعایت شایان» 23که دولت شاکیاز زمانی( 1)

را اعالم کرد، یکی از اعضاء شورای « مندرج در برنامة اقدام

تا برای اخذ رأی شورای امنیت یک روز مهلت مهلت دارد  10امنیت 

 های سازمان ملل ارائه دهدمنظور توقف تحریمطرح قطعنامه به

 .(2224، 1929، 1835، 1803، 1747، 1737، 1696های )قطعنامه

شایان ذکر است به صراحت بیان نشده است که آیا این کشور شاکی 

 یر، یا هر عضو شورایعضو شورای امضاءکنندة برجام هست یا خ

                                                           
ساز و  یتمام پیمودن برای را متقاضیدولت " های صادقانة"تالش رسانی بایداین اطالع 23 

 مندرج در برجام برشمرد.حل و فصل اختالف  کارهای



خیر. در واقع، اقدام سریع در این خصوص توجیه  امنیت است یا

کند که ارجاع تنها به امضاءکنندگان برجام محدود باشد ولی می

و  المللی در میان استنظر به اینکه موضوع نظم عمومی بین

پاسخی تواند متوجه هر کشوری بشود، های فراسرزمینی میتحریم

 .وجود نداردپرسش برای این 

ها است که از شود که بر اساس هر یک از این قطعنامهیادآوری می

ها را در تا تحریم« درخواست شده است»های عضو شورای امنیت دولت

 قانون خود نیز وارد کنند.

های علیه های اتحادیة اروپا پیرامون تحریمنامهمجموعة آیین

 ستند.های سازمان ملل هایران، در اکثر موارد، بر پایة تحریم

های های سازمان ملل دوباره برقرار شود، دولتمحض اینکه تحریمبه

های پیش نوبة خود تحریمعضو انتخاب دیگری ندارند جز اینکه به

 از برجام را مجددًا اعمال کنند.

روز پس از ابالغ طرح قطعنامه تسلیم نشود، ریاست  10اگر ( 2)

گیری به شورا شورای امنیت وظیفه دارد که طرح را برای رأی

 تسلیم نماید.

توان به نظر روز پس از ابالغ انجام شود )می 30گیری باید رأی

 .کمیتة مشورتی نیز گوش سپرد(

قطعنامة جدیدی وضع  ( اگر در مهلت داده شده شورای امنیت3)

های سازمان ملل که با اجرای برجام لغو شده تحریم نکند، مجموعة

مگر اینکه شورای امنیت تصمیم »شد بودند دوباره اجرایی خواهند 

 .  (12)مادة  «مغایری اتخاذ نماید

-نهایت اجماعی برجام صحه میبر ویژگی بی« تصمیم مغایر»واژگان 

ی «تصمیم مغایر»تصور کرد که وجود، سخت بتوان گذارد. با این

عنوان عضو ثابت از حق وتو اتخاذ شود زیرا ایاالت متحده بع

اینکه این کشور از دادن رأی امتناع ورزد و برخوردار است، مگر 

 اجازه دهد طرح قطعنامه پذیرفته شود.

 قانونی بودن خروج ایاالت متحده از برجام براورد . 2.3

( این 43، شمارة  ترپیشاز تحلیل شرایط خروج از برجام ). 64

به این شرایط توسل جسته  نه شود که ایاالت متحدهنتیجه حاصل می

-است، نه آنها را اجرا کرده است و نه این شرایط مستعد آن بوده
 اند که اجرا بشوند.

جانبة ایاالت متحده، تمامی ، تاریخ خروج یک2018می  8. در تاریخ 65

اند و بیش از دو شان پایبند بودهطرفین برجام به تمامی تعهدات

 اند.آنها را عملی کرده، (2015اکتبر  18سال ) از تاریخ 

برجام مندرج است، ایاالت متحده در  36گونه که در مادة آن .66

برآورد کند که »که توانست به کمیسیون مشترک ارجاع دهد صورتی می

به تعهداتش مطابق برنامة اجرا عمل نکرده  [ایران] یکی از اعضاء

  «.است

به گمان، بی است.. ایاالت متحده این مسیر را در پیش نگرفته 67

ای چندین بار مطابقت ایران المللی هستهآژانس بین این خاطر که

 با تعهدات عدم اشاعه را بر اساس برجام تاییده کرده است.

بخش بودن برجام را روج از برجام نارضایتخایاالت متحده برای . 68

ویژه اینکه برجام دربردارندة امتناع ایران بهانه کرده است، به



ش یا اصالح آن نیست و اینکه مدت زمان برجام ابرنامة بالستیکیاز 

 تر شود.بایست طوالنیمی

در  .باشندبرخاسته از نظام سیاسی  هااین انگیزهرسد نظر میبه. 69

ها در نگاه اول برخاسته از دالیلی این انگیزهسطح مطلقًا حقوقی، 

مندرج در برجام های حل و فصل اختالفات نیستند که بتوانند رویه

 را فعال سازند تا به طرفی اجازه دهند:

فیصله نیافتن : » 45. شمارة ترپیشیا از نقض موردی تعهدات ) -

تعهداتش را توجیه  زاه دلیلی است که نقض تمامی یا بخشی ئلمس

 ؛ «(کند

، مطابق یا اختالف را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد  -

اقداماتی بجز استفاده از »برجام، تا شورای امنیت  37مادة 

توقف کلی »از جماه اقداماتی چون را اتخاذ کند،  «توان نظامی

یی، هوایی، آهنی، دریایا جزئی روابط اقتصادی یا ارتباطی راه

ارتباطی، همچنین قطع  سایر وسایلی و پستی، تلگرافی، رادیوی

، شماره  ترپیشمنشور سازمان ملل متحد،  41)مادة  «روابط سیاسی

60). 

به شورای امنیت تسلیم  قطعنامه را برای اخذ رأی  طرحیا حتی  -

 های سازماننماید، که در صورت نبود چنین رأیی مجموعه تحریم

که  (2224، 1929، 1835، 1803، 1747، 1737، 1696های )قطعنامه ملل

توسط برجام برداشته شده باشند مجددًا برگشت پیدا خواهند کرد 

)مادة « مگر در صورت اتخاذ تصمیم مغایری از سوی شورای امنیت»

 (.61، شمارة  ترپیشمنشور سازمان ملل متحد،  12

هایی را درخواست برای اینکه ایاالت متحده بتواند چنین تحریم. 70

های سازمان جانبه و چندجانبة تحریمتوانند بازگشت یککند که می

-یهای فراسرزمینی( را فعال کنند، مملل یا ملی )از جمله تحریم

 .کرد که چنین کاری را انجام ندادبایست که رویه را فعال می

ایاالت متحده از منظر حقوقی، بنا بر برجام، محق نیست که با  .71

های ملی و تحریمنقض استثنایی مخالفت کند تا به تعهداتش برای لغ

 المللی علیه ایران پایان دهد.و بین

بینی نشده است که وجود، هیچ تحریمی در برجام پیش. با این72

 تاثیر حقوقی ان در قبال دیگر کشورهای امضاءکننده تداوم یابد.

پیامدهای حقوقی خروج ایاالت متحده و پایبندی دیگر طرفین به . 2.4

 برجام

جانبة ایاالت متحده مورد تحلیل و بررسی خروج یکگونه که همان. 73

جانبه نه در این متن : این خروج یک(62، شمارة ترپیشقرار گرفت )

 یابد.و نه در سایر متون سازمان ملل مبنای حقوقی نمی

تواند به کمیسیون مشترک رجوع کند تا خاطر ی، ایران میی. از سو74

« مطابق طرح اقدام حاضربه تعهداتش »نشان سازد که آمریکا 

جاست که چنین ارجاعی فایدة چندانی پایبند نیست. مشکل این

 دهد تا:ا به ایران اجازه میهنخواهد داشت زیرا تن

دیگر  عمالً مخالفت با نقض استثنایی ایاالت متحده ) و  -

ایش دهد تا برنامة هستهامضاءکنندگان( یقینًا به ایران اجازه می

نوبة خود موجب بازگشت ولی این از سرگیری بهرا از سر بگیرد، 

 شود؛های سازمان ملل میمجدد تحریم



ا از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کند تا علیه ایاالت ی -

هایی را وضع کند، که این امر با توجه به متحده تحریم

برخورداری ایاالت متحده از حق وت در شورای امنیت عمالً غیرممکن 

 است؛

قطعنامه برای أخذ رأی به شورای  اینکه ایران یک طرحیا  -

های سازمان ملل تداوم بخشد امنیت تسلیم کند تا به توقف تحریم

)یا  (2224، 1929، 1835، 1803، 1747، 1737، 1969های قطعنامه)

اجازه بدهد ریاست شورای امنیت دست به چنین اقدامی بزند(، که 

ت متحده از رأی دادن به یاالفایده است زیرا ااین امر نیز بی

دداری خواهد کرد، و همین امر از منظر حقوقی وای خنامهچنین قطع

های سازمان ملل متحد و بنابراین موجب اجرای مجدد قطعنامه

منشور سازمان ملل متحد،  12های فراسرزمینی آمریکا )مادة تحریم

 ( که با برجام لغو شده بود خواهد شد.61، شمارة ترپیش

جانبة سخت بتواند مستقیمًا علیه خروج یکبنابراین ایران  .75

 ایاالت متحده از برجام تحریمی را ایجاد کند.

کشورهای امضاءکنندة برجام )فرانسه، آلمان، . از سوی دیگر، 76

انگلستان، اتحادیة اروپا، فدراسیون روسیه و چین( تقریبًا دست 

 5+1که یک عضو گروه اند زیرا برجام این امکان را خالی مانده

بتواند در چارچوب اختالفی که او را در تقابل با دیگر کشور عضو 

بینی ، پیشدهد به کمیسیون مشترک رجوع کند.قرار می 5+1گروه 

 نکرده است.

توانند به شورای امنیت رجوع کنند اما . یقینًا این کشورها می77

( 74شمارة ، ترپیشهمان خطر را برای ایران در پی خواهد داشت )

های سازمان ملل خواهد زیرا نتیجة نهایی همان بازگشت مجدد تحریم

-بود، یعنی دقیقًا همان چیزی که این کشورها تاکنون تمایل داشته

 اند تا از آن دوری جویند.

توان نادیده گرفت که اگر هیچ تحریم صریح و با این وجود نمی .78

حده خارج از موارد مندرج جانبة ایاالت متروشنی پیرامون خروج یک

برجام، بسان  بینی نشده است،در برجام یا منشور سازمان ملل پیش

ژوالی شورای امنیت سازمان ملل متحد و  20مورخ  2231قطعنامة 

شورای اتحادیة اروپا که  2015اکتبر  18مورخ  863/2015قانون شمارة 

همچنان قابل ، (TFUE 288)مادة  در حقوق فرانسه گنجانده شده است

 .اجر و پا برجاست

تنباط ای پیامدهای بسیاری اساز چنین وضعیت حقوقیتوان . می79

شده تاثیرات خود را نه تنها برای های فسخ: این متنکرد

ای کنند، بلکه تاثیرات احتمالیشان حفظ میامضاءکنندگان و اتباع

خارج از اش و جانبهرا که ایاالت متحده در نظر دارد به خروج یک

د با اقتدار دیگر مة وین ببخشد، در تضاچارچوب مندرج در توافقنا

-خواهند تاثیرات توافقنامة وین و متنکشورهای امضاءکننده که می

 گیرد.ن را حفظ کنند قرار میالمللی متعاقب آهای بین

جانبة ایاالت متحده از . ابزارهای نشان دادن عدم تطابق خروج یک3

                                                                                   برجام با برجام

-اعتراض به اجرای مادة خروج از یک توافقنامه بدلیل خروج یک. 3.1

                                    جانبة ایاالت متحده از برجام



رسد که از دیدگاه حقوقی قابل بحث است که یک طرف از نظر میبه. 80

تبعة یکی از قراردادی که بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی 

توافقنامة وین است بتواند از بازگشت مجدد  کشورهای امضاءکنندة

های ثانویه بهره ببرد تا قرارداد یادشده را فسخ کند تحریم

درخصوص آن(.  نون قابل اجرامفاد قرارداد و قا )البته مشروط به

شان، های احتمالی ایرانیدر واقع، برای این شرکت و هچنین شرکت

این  مطابقان پابرجاست و تاثیرات حقوقی توافقنامة وین همچن

 جانبةگیری ایاالت متحده و بازگشت مجدد یکتوافقنامه، کناره

مبنای قانونی در چارچوب های فراسرزمینی ثانویه از تحریم

وین برخوردار نیستند و در تعارض مستقیم با تاثیرات  توافقنامة

گیرد که دیگر کشورهای امضاءکننده مایلند تا با ای قرار میحقوقی

 باقی ماندن در توافقنامة وین حفظ کنند.

ویژه ایرانی( که شود که شرکت )بهگیری میاز این بحث نتیجه . 81

تواند در هر دادگاه می متحمل یک چنین فسخ قراردادی شده است،

ذیصالحی به مبنای این فسخ اعتراض کرده و درخواست جبران خسارت 

 نماید.

تواند اقامة داوری علیه شرکتی . با این اقدام، شرکت ایرانی می82

که قرارداد را فسخ کرده است متصور شود. باید یادآور شد که 

 الملل یک چارچوباش درخصوص تجارت بین1997مدد قانون سال بهایران 

الملل زمینه تجارت بیندر  برای داوریدارد که  ی مدرنیحقوق

بر پایة الگوی کمیسیون حقوق تجارت  قانون یادشده .مناسب است

کنوانسیون  2001در سال  واست  (CNUDCTالملل سازمان ملل متحد )بین

در  .تنیویورک برای اعتبار و اجرای احکام را تصویب کرده اس

( ACICکز داوری اطاق ایران )رم ایران دو نهاد داوری وجود دارد:

تحت حمایت اطاق بازرگانی و صنایع ایران که  2002که در سال 

ای داوری تهران مرکز منطقه رسالتی ملی دارد تاسیس شده است، و

(TRAC) سازمان حقوقی  المللی دارد و زیر نظررسالتی بین هک

وجود، اینبا  سیس شده است.أت (AALCOآفریقایی )-مشورتی آسیایی

شوند های دیگر مدیریت میه که توسط سازمانهای ویژارجاع به داوری

  های تجاری در ایران است.بخش غیرقابل اغماض داوری

الملل سازمان . باید از تصمیم اخیر کمیسیون حقوق تجارت بین83

پیرامون قضاوتی به درخواست یک خانوادة مهم ایرانی با ملل متحد 

کرة جنوبی مانع علیه کرة جنوبی یاد کرد. 2015نام دیانی در سال 

مجتمع تولیدی  2010-2011ن شد که این خانواده در سال از آ

وصی خصن در تصاحب شرکت نیمهوو را که بخش اعظم آالکترونیکی ِد

 است خریداری کند.  (Korea Asset Managment Corpمدیریت دارایی کره )

کنندة این شرکت در ایران است و تمامی این خانوادة دیانی پخش

صورت گرفته است. حکم به دو  آمریکاهای ها تحت فشار تحریمممانعت

بود: بر مبنای عدم شناخت از پیمان  24دلیل به نفع خانوادة دیانی

منعقد شده بود  1998ای که بین کرة جنوبی و ایران در سال دوجانبه

 و نقض تعهد به رفتار درست و عادالنه. 

                                                           
 12، به اضافة میلیون دالر 68 بیش از ایدولت کرة جنوبی محک.م به پرداخت جریمه 24 

 .میلیون دالر هزینه های دادگاه شد 2بهره و  میلیون دالر



های فراسرزمینی سرانجام، شرکتی که با توسل به تهدید تحریم. 84

گیرد که از دیدگاه دست به فسخ قرارداد بزند در شرایطی قرار می

 حقوقی شایان توجه است.

-ال طرف قراردادش در گرو میبدر ق از یک سو، مسئولیتش را -
 گذارد؛

خود را در  از سوی دیگر، با ادامة فعالیتش با شرکت ایرانی، -

 قرار خواهد داد. آمریکاهای فراسرزمینی معرض تحریم

های فراسرزمینی در ریمنًا، در شرایطی که بازگشت مجدد تحیقی. 85

وضعیتی  توافقنامة وین مبنای حقوقی ندارد، شرکتی که در چنین

تواند در دادگاه ذیصالح امریکا به اجرای قرار گرفته است می

وجود، بعید است که، البته اگر چنین ها اعتراض کند. با اینتحریم

های آمریکا با توجه به ای را شدنی دانست، دادگاهراهکار حقوقی

نظر آمریکا درخصوص توان حقوقی توافقنامة وین، پاسخ مساعدی به 

خوبی درک کرد که به توان بهاما می ت اعتراض بدهند.این درخواس

گیرد زیرا هر ترتیب، این شرکت در شرایطی کامالً نامساعد قرار می

گیرد: یا از دیدگاه حقوقی خود را در معرض بر سر دوراهی قرار می

تحریم جبران خسارت بابت فسخ نابجا قرار دهد، یا باید متحمل 

 ا شود.های فراسرزمینی آمریکتحریم

نهایت مطلوب است که رسد که بینظر می. در چنین شرایطی، به86

نها فرانسه و اتحادیة ورهای امضاءکنندة برجام، در صدر آکش

اند با ماندن در برجام اقتدارشان را حفظ اروپا، که خواسته

شان بهره بگیرند و حد خودکنند، از تمامی راهکاری ممکن در 

  توان دارند اتخاذ کنند. تمامی تمهیداتی را که در

-بین یوانتوان از ارجاع موضوع به دتمهیدات می در میان این .87

(، به سازمان حل و فصل 88، شمارة ترپایین) المللی دادگستری

و قانون  (88، شمارة ترپایین) اختالفات سازمان تجارت جهانی

مسئولیت صورت، در غیر این نام برد. (116، شمارة ترپایین) انسداد

  (.129، شمارة ترپایینگیرد )ت در گرو قرار میدول

 المللی دادگستریارجاع به دیوان بین. 3.2

ی شتواند در زمینة اختالف ناالمللی دادگستری می. آیا دیوان بین88

 توسط ایاالت متحده نظر بدهد؟ 2231از نقض قطعنامة 

و مشورتی  ترافعیالمللی دادگستری دارای دو صالحیت . دیوان بین89

 است.

ن ین دیوان، از شرایط ارجاع به آاصالحیت ترافعی درخصوص . 90

توسط  2231شود که اختالف ناشی از نقض قطعنامة نتیجه گرفته می

ایاالت متحده از شانس کمی برخوردار است تا بتواند به آن ارجاع 

 تواندالمللی دادگستری تنها زمانی میداده شود زیرا دیوان بین

ن را های دارای اختالف صالحیت آدر مورد اختالفی داوری کند که دولت

 بپذیرند.

 در میان کشورهای عضو برجام، تنها آلمان و انگلستان صالحیت

پذیرند. دیگر کشورهای المللی دادگستری را میدیوان بین قضایی

-یک توافق به دیوان بین توانند در چارچوبامضاءکنندة برجام می



دادگستری رجوع کنند ولی با توجه به  جایگاه ایاالت المللی 

 .25رسدنظر میمتحده چنین امری بعید به

عنوان قانونی تواند سپس بهالمللی دادگستری میصالحیت دیوان بین

( پذیرفته شود ولی احتمال Forum Prorogatum) 26صالحیت گسترشبا نام 

اغلب موارد با چنین امری هم پایین است زیرا ایاالت متحده در 

 ف است.لصالحیت دادگاه مخا

 1955تواند بر اساس پیمان دوستی و تجارت سال سرانجام ایران می

نوز هم قابل اجراست و به ایران اجازه داده است تا درخصوص هکه 

المللی دادگستری. دو دعوا به دادگاه رجوع کند )دیوان بین

ت متحدة آمریکا، جمهوری اسالمی ایران علیه ایاال –سکوهای نفتی 

المللی دادگستری. برخی ؛ دیوان بین2003نوامبر  6رأی مورخ 

جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحدة  -های ایرانییدارا

 پیرامونکند که ایران . خاطر نشان میآمریکا، دعوای بالتکلیف(

ثانویه دادخواستی را علیه ایاالت متحده در های اجرای مجدد تحریم

المللی دادگستری اقامه کرده است بیندیوان 

(https://www.presstv.com/Detail/2018/07/16/568287/Zarif-ICJ-Iran-US-Sanctions-JCPOA). 

المللی دادگستری، صالحیت مشورتی دیوان بین پیرامونو اما . 91

توانند به این دادگاه ارجاع دهند و تنها پنج ها نمیدولت

تخصصی سازمان ملل و یک سازمان وابسته  پانزده موسسةسازمان، 

 صالحیت این کار را دارند.

سازگاری  27ای با تعریف سازمان وابستهالمللی هستهانس بینآژ

 2تواند در راستای اجرای بند راستا، این آژانس می در این دارد.

المللی دادگستری ارجاع سازمان ملل متحد به دیوان بین 96مادة 

 دهد.

ه ممکن است احیانًا ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی ک سایر»

توانند نظر ای از مجمع عمومی کسب کرده باشند نیز میچنین اجازه

-مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتدر مورد مشورتی دیوان را 
   .«شان بخواهندهای

تواند نظر مشورتی می یاتمانرژی المللی بنابراین آژانس بین

ز برجام، آن برای خروج اهای ایاالت متحده پیرامون اعتبار انگیزه

رسد ایران به تعهداتش در محدودة نظر میکه بههم در حالی

 جویا شود.توافقنامه پایبند بوده است، 

 96تواند بر مبنای مادة مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم می. 92

المللی دادگستری رجوع )ب( منشور سازمان ملل متحد به دیوان بین

 کند.

در »ستری این فرصت را داشت که اصطالح المللی دادگ. دیوان بین93

ای تفسیر کند و با را به شیوة محدودکننده« شانهایحدود فعالیت

                                                           
رجوع بین المللی دادگستری  دیوانعلیه ایاالت متحده به  ی کهکنون، تنها اختالفتا25 

 .محدودیت مرز دریایی در خلیج مین -از سوی کانادا بوده است داده شده است

صالحیت  ی دیگرپرونده برای بازجویی علیه کشور تسلیمدر زمان  دولتیدر صورتیکه  26 

 دیوانتا  برسمیت بشناسد بعداً  تواند این صالحیت رامید، ناسرا به رسمیت نش دیوان

صالحیت  صالحیت گسترش مواردی، دیوان بر اساس اصل به آن رسیدگی کند: در چنینبتواند 

 .دارد

-دولتی مرتبط به سازمان ملل و در شرایطی نزدیک به سازمانبینسازمان های ها این»27 
 Jean-Pierre Maury, in « Le système onusien », Pouvoirs)« نداستقالل بیشتری برخوردار، اما از اندهای تخصصی

2004/2 - n° 109, p. 42). 

https://www.presstv.com/Detail/2018/07/16/568287/Zarif-ICJ-Iran-US-Sanctions-JCPOA


المللی دادگستری برای موسسات این کار صالحیت مشورتی دیوان بین

عنوان نمونه برای سازمان سازمان ملل متحد را محدود کرد )به

المللی دادگستری. قانونی بودن استفاده : دیوان بینبهداشت جهانی

ای توسط یک دولت در نزاع مسلحانه و نظر مشورتی از سالح هسته

المللی دادگستری بر بعید نیست که دیوان بین .(1996ژوالی  8رخ مو

در حدود »صرفًا  2231این باور باشد که تاثیرات برجام و قطعنامة 

 گیرد.جای نمی یانرژی اتمالمللی آژانس بین« هایفعالیت

عنوان نمونه، از این حق ی، بهانرژی اتم المللیانس بینژآ

برخوردار است که نظر مشورتی را در زمینة تفسیر توافقنامه جویا 

تواند پیرامون ، اما نمیکندنظارت  اموری چهبر شود تا بداند 

 تمامی این متون نظری را جویا شود.

مجمع »کند که )الف( منشور مشخص می 96وجود، مادة با این. 94

ان وة حقوقی از دیتواند دربارة هر مسئلی امنیت میعمومی یا شورا

 «.المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نمایدبین

توسط مجموع عمومی  3/2ای که با اکثریت بنابراین، به یک قطعنامه

 سازمان ملل پذیرفته شود نیاز است، آنچه به نظر نشدنی است.

را  تواند نظرشالمللی دادگستری میدیوان بین. بدین ترتیب، 95

اعالم کرده و مشخص  2231دربارة شعاع و برد برجام و قطعنامة 

 نماید که:

خروج ایاالت متحده از برجام نقض شرایط مندرج در توافقنامه و  -

 است؛ 2231قطعنامة 

های المللی دارد که تحریمرو، ایاالت متحده الزام بیناز همین -

 ثانویه را مجددًا فعال نسازد.

در پی المللی بین توانند تاثیرها نمیحریممجدد ت برقراری -

 داشته باشند.

المللی دادگستری . اگرچه دادن چنین نظری از سوی دیوان بین96

تواند به مبنایی برای قاضی سازمان تجارت اجباری نیست، اما می

 های ملی و غیره بدل گردد.جهانی، حکام، دادگاه

این اختالفی تجاری است های آمریکا: آیا فراسرزمینیت تحریم. 3.3

  ؟که قابلیت حل و فصل شدن در سازمان تجارت جهانی را دارد

 اختالفات توسط سازمان جهانی تجارت حل وفصل. 3.3.1

، در پایان نشست اروگوئه، که سازمان جهانی 1994. در سال 97

 ( شد،GAATنامة عمومی تعرفه و تجارت )تجارت جایگزین موافقت

مللی نظارت الآزادسازی و تنظیم تجارت بین هدفش این بود تا به

های عضو را میان دولت یتجاری متفاوت هایداشه باشد و توافقنامه

ویژه با کاهش در زمینة تجارت کاال، خدمات، و مالکیت فکری )به

 های گمرکی و دیگر موانع تجارت( مدیریت کند.تعرفه

اختالفات احتمالی فصل  یکی از وظایف سازمان جهانی تجارت حل و

 آید.چوب تبادالت تجاری میان کشورهای عضو بوجود میراست که در چا

برای نیل به این هدف، سازمان حل و فصل اختالفات تشکیل شده است. 

توافق بر سر قوانین و روندهای حاکم بر یادداشت این سازمان با 

( که در پایان نشست اروگوئه تصویب یادداشتحل و فصل اختالفات )

شده است شکل گرفته است. این یادداشت جایگزین ساز و کار حل و 

فصل اختالفات که نخست مندرج در چارچوب موافقتنامة عمومی تعرفه 



و تجارت بود شد و بدین ترتیب، چاالکی، دسترسی و کارآمدی 

 را فراهم ساخت. 28بیشتری

عضو سازمان جهانی تجارت هستند  . تمامی امضاءکنندگان برجام98

برای عضویت در آن در حال  200529ایران که ناظر است و از سال  بجز

 انجام مذاکره است.

-دهد تا بحثا به یک کشور اجازه میه. جایگاه دیدبان و ناظر تن99

-های خاص را دنبال کند و احتمااًل در کمیتههایی پیرامون مضمون
-هیچوجه به این کشور اجازه نمیبه هایی شرکت جوید. این جایگاه

 جویدره مایتگرانة سازمان جهانی تجارت بهدهد تا از تمهیدات ح

 یا به سازمان حل و فصل اختالفات رجوع کند.

های فراسرزمینی آمریکا از نگاه تحریم قانونی بودن موضوع. 100

و هنگام تحریم  1996الملل نخستین بار در سال قوانین تجارت بین

و مالی ایاالت متحده علیه کوبا مورد اعتراض واقع شد.  تجاری

ن زمان عضو سازمان تجارت جهانی بود، با در آشود که کویادآور می

 میالدی. 1995آوریل  20یعنی از تاریخ 

  

سابقة کوبا پیرامون اعتراض به فراسرزمینی بودن 

قوانین ایاالت متحده در سازمان تجارت جهانی: یک رویة 

 ناموجودقضایی 

رجوع به سازمان جهانی تجارت در محدودة دعواهایی که 

-های یکدر زمینة تحریم –اروپا  رو در رویآمریکا را 
ای که از طریق قوانین فراسرزمینی وضع شده و جانبه

خودی خود موضوع قرار داده است، به -یابند اشاعه می

ه میالدی، در پاسخ ب 90ای نیست. در حقیقت، در دهة تازه

قوانینی که در تعارض با آزادی تجارت با کوبا بودند، 

اقامة دعوایی از سوی اروپا در سازمان جهانی تجارت 

 صورت پذیرفته بود.

های که اجرای تحریم جالب اینکه خاطر نشان کنیم

در دوران  1996فراسرزمینی توسط ایاالت متحده در سال 

د. در المللی صورت پذیرفته بوای در سطح بینپیچیده

واقع، دوران پساشوروی راهی را برای آرایش مجدد روابط 

-بهجانانداز آن یکجهانی قدرت باز کرده بود که چشم

 ن بود.گرایی رو به رشدی برای واشنگت

رجوع اتحادیة اروپا به سازمان جهانی تجارت در سال 

اش، هم داللت بر پاسخ های حقوقی و تجاری، ورای جنبه1996

های اروپایی داشت، و هم از از سوی دولتسیاسی محکم 

شان و نشان داد نقش ها برای حفظ منافععزم این دولت

 داد.گرایی خبر مییکجانبه

                                                           
پرونده به سازمان تجارت جهانی ارجاع داده شده است. ایاالت  488، 2014در سال  28 

ترین عضوهای این سازمان است )منبع: متحده جزء فعال

rench/res_f/publications_f/wto_at_twenty_f.htmhttps://www.wto.org/f، « حل و «سال 20سازمان جهانی تجارت ،

  .(فصل اختالفات در چارچوب سازمان جهانی تجارت

برای بررسی و پیگیری روند عضویت ایران به سازمان جهانی تجارت  یک گروه ویژه 29 

   تشکیل شده است.

https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wto_at_twenty_f.htm


Helms-برتن )-که کنگره قوانین هلمز، هنگامی1996در سال 

Burton) های خارجی بود که را تصویب کرد، هدفش تحریم شرکت

اقتصادی داشتند. در با کوبا، لیبی و ایران روابط 

-واقع، ایاالت متحده با این کار بر بازگشت اصل قدرت به
-المللی صحه میمنزلة معیار ارجاع و کنترل در سطح بین

 گذاشت.

های جامعة اروپایی رجوع به سازمان های دولتواکنش

تمهیدات زیر: مواد »، با توجه به جهانی تجارت بود

نامة عمومی تعرفه و تجارت موافقت 13و  11، 5، 3نخست، 

توافقنامة عمومی  17و 61، 6، 3مواد نخست، ، 1994سال 

بخش ضمیمه  ویژه با توجه به، به(AGCS) خدماتتجارت و 

در باب رفت و آمد افراد حقیقی که خدمات موجود در 

«کنند.توافقنامه را فراهم می

یک گروه ویزه بنابر درخواست جامعة اروپایی و مطابق 

تشکیل شد  نامة عمومی تعرفه و تجارتموافقت 7مادة با 

نها را در تقابل با ایاالت تا دربارة اختالفی که آ

های ر دولتگاگیری کند. متحده قرار داده بود تصمیم

پایی و ایاالت متحده برقرار شد این اقامة دعوا ارو

، گروه ویژة سازمان 1997آوریل  21متوقف شد. در تاریخ 

یادداشت  12-12( مطابق با مادة WT/DS38/5)جهانی تجارت 

 .هایش را تعلیق کردتوافق حل و فصل اختالفات فعالیت

به سازمان جهانی  1996که اتحادیة اروپا در سال هنگامی

رجوع کرد، هدف اقدامش این بود که در اختالفش با ایاالت 

روپا ور خارجی رجوع کند؛ این اختالفت امتحده به یک دا

ل با ایاالت متحده قرار داده بود که دلیل را در تقاب

هایی بود که واشنگتن در زمینة تبادالت آن محدودیت

کرد. با رجوع به اقتصادی با کوبا به اروپا تحمیل می

-سازمان تجارت جهانی، اتحادیة اروپا رفتاری اعتراض
کندی اتخاذ کرد و -برتن و آماتو-آمیز به قوانین هلمز

مستقیم با آمریکا خودداری  همزمان از رو در رویی

 ورزید.

آور اروپا نزد سازمان جهانی تجارت، بیش از جنبة الزام

جالب است به توانایی این موسسه در تمامی روند حل و 

 گری اشاره کرد.فصل اختالفات برای میانجی

در واقع، در اختالفی که ایاالت متحده را در تقابل با 

رویه بدلیل صلحی که اتحادیة اروپا قرار داده بود، 

میان واشنگتن و بروکسل رخ داده بود تا پایان ادامه 

نیافت، زیرا این صلح به اقامة دعوا نزد سازمان جهانی 

 خاتمه بخشید. 1997تجارت در سال 

این اقدام اتحادیة اروپا در سازمان جهانی تجارت 

هایی را خصوصًا های آیین دادرسی، پرسشباید، ورای جنبه

به جایگاه ایاالت متحده در حدود رسیدگی قضایی  با توجه

سازد. سیاست خارجی که ایاالت متحده المللی مطرح میبین

هم اکنون درپیش گرفته است در محدودة بازگشت به 

رسد به نظر میگیرد که بهانزواگرایی بارزی قرار می



راهنما و  المللیحاشیه راندن و حتی تضعیف نهادهای بین

   ستند.آن ه مشیخط

از منظر چنین دیدگاهی، بعید است که حتی ایاالت متحده 

در صورت اتخاذ تصمیمی که به نفع او نیست، اعتبار 

 سازمان جهانی تجارت را مورد تعرض قرار دهد.

 

متشکل در مفاد یادداشت توافق، سازمان حل و فصل اختالفات ). 101

را دارد که ز تمامی اعضاء سازمان جهانی تجارت( این اختیار ا

های کارشناسی تشکیل دهد، گزارش گروه کارشناسان را تصویب گروه»

ها نظارت کند، و اجازة تعلیق ها و توصیهکند، بر اجرای تصمیم

های موردنظر نشأت واگذاری و دیگر الزاماتی را که از توافقنامه

 «.گیرد صادر کندمی
دست یابد که در به انصراف از تمهیداتی »هدف دقیقًا این است که 

 «.های مورد نظر هستندتعارض با مفاد یکی از توافقنامه

 کند:گونه تعریف میاختالف اقتصادی را این 3. مادة 102

هر شرایطی که در آن عضوی بر این باور باشد که منفعتی که »

های مدنظر برای او بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از توافقنامه

ت اتخاذ شده توسط یک دولت عضو دیگر دامااق نشأت گرفته است با

 «به خطر افتاده است.

بنابراین اختالفات ارجاع داده شده به سازمان حل و فصل اختالفات 

شود که شان( میشدههای عضو )و قلمرو گمرکی تعیینفقط شامل دولت

 طرف سوم مداخله کنند.عنوان عنوان طرف یا بهتوانند بهمی

 دارد که:ییادداشت بین م 2-10مادة 

ای که به گروه ویژه ارجاع هر عضوی که منفعت کالنی در معامله»

شده است دارد و از آن موضوع سازمان حل و فصل اختالفات )که در 

شود( را آگاه خوانده می "طرف سوم" این یادداشت توافقنامه

مسائلش را در برابر گروه از این امکان برخوردارست که  ساخته،

 «های مکتوبش را به آن ارائه دهد.و ابالغویژه مطرح کند 

ثابت کردن منفعتی که عضو را به واکنش )قضایی یا اقتصادی( سوق 

اثبات خسارت هم صدق پیرامون داده است ضرورتی ندارد، این موضوع 

 ضکند زیرا دولت متقاضی مجبور نیست تاثیرات منفی ناشی از نقمی

یک توافقنامه مندرج در ضمیمة  را ثابت کند، تنها نقض 30شدهمطرح

 کند.یادداشت برای رجوع به سازمان حل و فصل اختالفات کفایت می 2

شکل  کشور متقاضی« درخواست نظرخواهی»بصورت . شکایت رسمی 103

ار رویة گیرد. این درخواست بصورت خودکمادی و ملموس به خود می

تواند از نمیسازد. دولت طرف دعوا ختالفات را فعال میحل و فصل ا

 این امر شانه خالی کند.

 پذیرد:. حل و فصل اختالفات طی دو مرحله صورت می104

است با درخواست « دوستانه»مرحلة نخست که همان مرحلة  -

 شود که طی آن از طرفو مشورت دولت متقاضی شروع می نظرخواهی

اش را مطرح کند. در صورت شود تا دفاعیهمقابل درخواست می

ت ه مورد پذیرش هر دو طرف باشد، دولحلی کبه راه نرسیدن

                                                           
ن سازمان جهانی تجارت تاثیرات سوئی برای این فرض وجود دارد که اگر نقض قوانی 30 

دیگر اعضاء داشته باشد، این برعهدة عضو به چالش کشیده است تا دالیلی برای نقض این 

 .(یادداشت 3-7ادعا فراهم سازد )مادة 



)متشکل از سه « گروه ویژه»تواند درخواست تشکیل متقاضی می

گردد( های عضو مشخص میطرف که فهرست آنها توسط دولتکارشناس بی

حلی که مقبول هر دو منظور دستیابی به راهدهد. گزارش ویژه به

 طرف است تسلیم طرفین خواهد شد.

-حل دوستانه شکل میدر صورت شکست راه« اختالفی»حلة دوم مر -

گیرد. اقامة دعوا در سازمان حل و فصل اختالفات ادامه خواهد 

یافت و این سازمان گزارش ویژه را بررسی و بر این اساس حکم 

خواهی کند. طرفین فرجام صادر خواهد کرد، مگر اینکه یکی از

اجماع »بر اساس اصل حل و فصل اختالفات موضوع را سازمان 

صورت حل و فصل خواهد کرد و یعنی اینکه تصمیم به« معکوس

ن شکل د  مگر اینکه اجماع نظر برای رد آشوخودکار اتخاذ می

یجش ابگیرد. بنابراین نقش گروه ویژه تعیین کننده است زیرا نت

 شود.در اغلب موارد توسط سازمان حل و فصل اختالفات تصویب می

یک دعوا در سازمان حل و فصل اختالفات ) و  مهلت میانگین

-ماه طول می 18تا  12طور تقریبی بین همچنین مرحلة سازش( به
داند و های مثبت و سازنده را برتر میحلراه یادداشتکشد. 

، «مساعی جمیله»همچنین ابزراهای حل و فصل دوستانه مانند 

 کند.گری، سازش یا حتی داوری را پیشنهاد میمینجی

درخواست تصمیم موضوع بررسی سه عضو از هفت عضو سازمان 

تواند با تایید، استیناف سازمان تجارت است. این درخواست می

تغییر یا ابطال گزارش گروه ویژه منتهی شود. سازمان حل و فصل 

بایست سپس گزارش سازمان استیناف را قبول یا رد اختالفات می

 پذیرد.صورت می عکوسبا اجماع مکند، رد این گزارش تنها 

سازمان حل و فصل اختالفات همچنین موظف است اجرای تصمیاتش . 105

  (. بدین منظور:یادداشت 22و  21را تضمین کند )مادة 

های سازمان تجارت جهانی و کشور عضو باید به توافقنامه  -

ماهه تن 15تا  8تصمیم سازمان حل و فصل اختالفات در یک مهلت 

های حل و فصل اختالفات را از اجرای آن با گزارشبدهد و سازمان 

 مرحله آگاه سازد، و

در صورت عدم اجرا و پس از صدور مجوز از سوی سازمان حل و  -

جویانه و به فصل اختالفات، دولت متقاضی باید اقداماتی تالفی

 های تجاری متناسب اتخاذ کند.شکل تحریم

های ونی بودن تحریممبنای حقوقی برای اعتراض علیه قان. 3.3.2

 ها در محدودة سازمان تجارت جهانیییفراسرزمینی آمریکا

-شکایت 1994نامة عمومی تعرفه و تجارت سال موافقت 2301. مادة 106
 کند:بینی میهای گوناگونی را پیش

که یک طرف از قراداد بر این باور باشد که . در صورتی1»

غیرمستقیم از منفعتی را که برای او بصورت مستقیم یا 

شود فسخ شود یا به خطر بیفتد، یا توافقنامة کنونی حاصل می

اینکه یکی از موارد ذیل مانع اجرای یکی از اهداف توافقنامه 

 شود:

طرف دیگر قرارداد به الزامات و تعهداتش با توجه به مفاد  -

 توافقنامة حاضر عمل نکند؛

خالف مفاد که طرف دیگر تمهیدی را اجرایی کند، جه بریا این -

 توافقنامه حاضر باشد یا نباشد؛



 «که شرایط دیگری وجود داشته باشد.یا این -

شود یاد می« شکایت نقض». اولین نوع شکایت که از ان با نام 107

پذیرد که مشاهده شود یک دولت عضو یکی از تعهداتش زمانی صورت می

کرده گذار سازمان تجارت جهانی نقض را مطابق با مفاد متون پایه

 .31است

تواند بر اساس های فراسرزمینی، شکایت نقض میپیرامون تحریم. 108

 دالیل ذیل انجام شود:

های برخاسته از استفاده از دالر آمریکا با اعتراض به تحریمالف. 

 ایران

این ممنوعیت ایاالت متحده مبنی بر اینکه شرکت یک کشور عضو . 109

ایران یا افراد موجود در لیست از تواند در معامالت تجاری با نمی

توافقنامة  11منزلة سرپیچی از مادة تواند بهدالر استفاده کند، می

 گوید:قلمداد شود که می 1994سال  (AGCS) عمومی تجارت و خدمات

هایی برای ، یک عضو ممنوعیت12جز در موارد مندرج در مادة »

معامالت جاری که در المللی مرتبط با های بینانتقاالت و پرداخت

 «پیوند با تعهدات ویژة او هستند اجرا نخواهد کرد.

-متن یادشده شامل موردی است که در آن چنین محدودیت 12مادة . 110
ها در صورت بحران مالی توانندد برای حفظ تعادل پرداختهایی می

تواند به این شرایط توسل توجیه شوند. یقینًا، ایاالت متحده نمی

های کشورهای سازمان تجارت هایی را که علیه شرکتتحریم جوید تا

 کنند.جهانی تحمیل کند که از دالر آمریکا استفاده می

 درکتبی  های برخاسته از ممنوعیت پیشنهاداعتراض به تحریمب. 

 آمریکا تدارکات دولتی

عنوان به ایاالت متحده تدارکات دولتی درممنوعیت پیشنهاد در . 111

تحمیل شده  1996کندی در سال ویژه توسط قانون آماتوبهتحریم )که 

 321994سال  تدارکات دولتیتواند به مثابة نقض توافقنامة است( می

 محسوب گردد. 

-های صالحیت و شرکت تهیه. این توافقنامه مفاد مربوط به رویه112

کرده  بینیات منتشر شده در کشورهای عضو را پیشمناقص کنندکان در

الیلی چون به د»کنندگان یادشده را دالیل کنارگزاری تهیه زمانو هم

که این اقدام با های تقلبی، به این شرط ورشکستگی یا اظهارنامه

مفاد توافقنامة حاضر درخصوص رفتار ملی و عدم تبعیض سازگار 

 «.کندباشد، محدود می
های و شرکت کنندگانگذاشتن تامین. ایاالت متحده با کنار 113

شروع به که  صرفًا به این خاطر ،اروپایی )یا روسی یا چینی(

، می تواند ناقض اندکردهبا اشخاص یا سازمانهای ایرانی تبادل 

 .شمار رودبهقوانین سازمان تجارت جهانی 

                                                           
" برای شکایت عدم نقض تخلف"توان از دو نوع شکایت دیگر چندان معمول نیستند. می 31 

-اجرایی یک کشور عضو بهره برد، البته در صورتیکه، بی اعتراض به هرگونه اقدامات
آنکه به نقض یک مادة مشخص بپردازد، مزایای حاصله از متون را فسخ کرده یا به خطر 

بشود که  هر وضعیتیشامل " می تواند دیگر نهایت، "شکایت مبتنی بر وضعیتدر بیندازد.

تسلسم سازمان  نین شکایتی چتاکنون ، اما فسخ شده یا به خطر بیفتند یمزیت در آن

 .ه استجهانی تجارت نشد

 pdf-https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gpr.94منبع:  32 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gpr-94.pdf


هر شرکت طرف قرارداد »کند که بیان می 7افزون برین، مادة .114

کند تا حدود میشرایط شرکت در یک بازار را به شرایطی ضروری م

-های حقوقی و مالی و مهارتکننده تواناییمطمئن شود که یک تهیه
، آنچه «دار شدن بازار مورد نظر داردهای تجاری و فنی را برعهده

 33های آمریکاگونه که در تحریمهای دستیابی، آنکه با محدودیت

 مندرج است، منافات دارد.

 در پی آن پژوهش، این شدتر به آن اشاره پیشکه  گونههمان. 115

 دیدگاهاز  را تصمیمات دولت ایاالت متحده قانونی بودن که نیست

 رفتی را کههای برونیا راهو واکاوی کند  این کشورحقوق داخلی 

گذارد پیش رو می قانون ایاالت متحده در برابر این تصمیمات 

 .تحلیل نماید
اخذ پروانه در های برخاسته از ممنوعیت اعتراض به تحریمپ. 

 قلمرو آمریکا

المللی هایی برخاسته از نظام حقوق بینوجود، استدالل. با این116

وجود دارد که قاضی آمریکایی که از درخواست شده است تا پیرامون 

مشروعیت تحمیلی توسط ادارة امریکا علیه یک فرد غیرآمریکایی 

تواند دهد، میهای ایاالت متحده علیه ایران نظر ببدلیل نقض تحریم

 ن بهره ببرد.طرز مفیدی از آبه

منوعیت اخذ پروانه در م آمریکا علیه طرفین ناقض شامل م. تحری117

تواند به مثابة قرینه و شود و این تحریم میقلمرو آمریکا می

-موافقت 11های کمی به کشورهای عضو  و ناقض مادة معادل محدودیت
 :رودشمار به عمومی تعرفه و تجارت نامة

. هیچ طرف قراردادی برای واردات 1های کمی: حذف عمومی محدودیت»

محصول تولیدشده در قلمرو طرف دیگر قرارداد، برای صادرات یا 

فروش برای صادرات محصولی در قلمرو طرف دیگر قرارداد، 

های گمرکی، عوارض یا دیگر هایی جز تعرفهها یا محدودیتممنوعیت

فظ نخواهد کرد، چه اجرای آن از طریق هایی ایجاد یا حمالیات

ها، مجوزهای واردات یا صادارت یا هرگونه شگرد دیگر صورت سهمیه

 «پذیرد.

پرسشگان  سند کنگره، 11، دستور اجرایی 27کثرت متون )بیش از . 118

و کمبود شفافیت  (و غیره Federal Registerاطالعیة  29بیش از  ،شماربی

تواند از درخصوص قانون آمریکا در زمینة تحریم علیه ایران هم می

 منظر التزام به شفافیت اشتباهی محسوب شود.

نامة عمومی تعرفه و تجارت توقع دارد که اطالعات موافقت 10.1مادة 

ن دسترسی یگران به آنحوی اتشار یابد که دمرتبط با تجارت به

داشته باشند و زمینة اجرا از ابهام بدور باشد. این ماده 

اصل بنیادین قوانین مثابة قوانین تجاری موجود را بهشفافیت 

 آورد.شمار میالمللی بهتحارت بین

تواند وسوسه شده و به محدودیت مربوط به ایاالت متحده می. 119

نامة عمومی تعرفه و موافقت 21-گونه که در مادة پامنیت ملی، آن

 تجارت مندرج است توسل جوید:

یا مانع  پ( (...تفسیر نخواهد شد )هیچ مادة توافقنامة کنونی »

بر  تعهداتشاز این شود که طرفی تمامی تمهیدات را برای اجرای 
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منشور سازمان ملل متحد که او انها را برای حمایت از  اساس

«.کند داند اتخاذمنابع اساسی امنیتش ضروری می
رسد که این ماده در این باره قابل نظر نمیبا این وجود، به

بر ، دقیقًا در تعارض با تعهداتش صورت فرضیبه توجیه باشد زیرا،

های منشور سازمان ملل است که ایاالت متحده مجددًا تحریم اساس

 .(68و  67های ، شمارهترپیشاش را تحمیل کرده است )فراسرزمینی

 توجه. 120

های تاثیر اقامة دعوا در سازمان جهانی تجارت این نیست که تحریم

-شده توسط یک دولت را تعلیق کند و بنابراین مانع از آن نمیوضع

ها تحریم که تصمیم از میان نرفته است شرکتشود که تا زمانی

 نشوند.

 اجرای قانون انسداد. 3.4

فراسرزمینی ایاالت متحده های تواند تحریماتحادیة اروپا می. 121

شورای اتحادیة اروپا با نام  96/271را با اجرای قانون شمارة 

عنوان به 1996متوقف سازد. قانون انسداد در سال « قانون انسداد»

های فراسرزمینی ایاالت متحده علیه کوبا و اقدام مخالف تحریم

 ایران به تصویب رسیده است.

اتباع کشور عضو اتحادیة اروپا،  مطابق مفاد این قانون، هر. 122

 یا هر شخص حقوقی ثبت شده در یک کشور عضو:

باید کمیسیون روز پس از تاریخ اطالع یافتن از آن موضوع،  30 -

های فراسرزمینی که با منافع اقتصادی از وجود تحریماروپا را 

 اش در تعارض است:و مالی

صورت فعاالنه یا صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بهحق ندارد به -

صورت مستقیم یا بر اثر غفلت، با هر دستور یا ممنوعیتی که به

گیرد خود را تطبیق نشات میغیرمستقیم از یک تحریم فراسرزمینی 

 بدهد.

-خذ جبران خسارت مالی را بهأقانون انسداد، همچنین امکان . 123
-عنوان ضرر و سودی که از اجرای یک تحریم فراسرزمینی نشات می

کند که بینی میرا پیشا خاستگاه آن تحریم یاد شده است گیرد ی

یک چنین جبران  شود.های دادگاه نیز هم میالبته شامل هزینه

تواند علیه فرد حقیقی یا حقوقی که خاستگاه ضرر و خسارتی می

توان با مصادره زیان است درخواست شود. برای پوشش دادن خسارت می

سهام، که در تملک این افراد که در  یا فروش اموال، از جمله

 قلمرو اتحادیة اروپاست، اقدام کرد.

هیچ قضاوت و نه هیچ تصمیم یک مقام اداری که هدفش تاثیر . 124

رسمیت تواند بهبخشیدن به یک تحریم فراسرزمینی باشد، نه می

رو، هر تصمیم یک تواند اجرا شود. از اینشناخته شود و نه می

که بر مبنای تحریم فراسرزمینی اتخاذ کرده است  دادگاه آمریکایی

تواند در قلمرو اتحادیة اروپا اجرا شود. از این بابت، نمی

-طرز چشمگیری محدود میقانون انسداد اجرای چنین تحریمی را به

 کند.

باید تحکیم و کامل شود. 1996وجود، قانون انسداد سال با این. 125

های فراسرزمینی را تحمیل تحریم فهرست اسناد قانونی آمریکایی که

روز شود تا بهکنند و به قانون ضمیمه شده است باید یقینًا می



های ریاست جمهوری که های کنگره و فرماندربردارندة مجموعة رأی

 اند باشد.تصویب شده 1996از سال 

قدر کفایت به یبایست تقویت شود تا سپرقانون انسدا می. 126

بر اساس استدالالت )عالوه بر اعتراضاتی که  رده فراهم سازدگست

 نحوی که: ، به(62، شمارة ترپیشپذیرد؛ حقوقی زیر صورت نمی

های از همان نخست، از بتدای تحقیقات، هیأت کنترل سرمایه -

هیأت را  ناعتراض به تصمیم ایخارجی جلوگیری کرد و اجازة 

کنترل هیأت با این اقدام قانون انسداد مشروعیت فراهم سازد؛ 

 سازد؛اثر میهای خارجی را بیکنترل سرمایه

های به مشروعیت تحریمی صادره از سوی هیأت کنترل سرمایه -

های تحریم هرگاه که مبنای تحریم یادشدهاعتراض کند  خارجی

فراسرزمینی است که نباید علیه یک اتباع اروپایی در قلمرو 

 اتحادیة اروپا اجرا شود.

قانون و اجرای دقیق آن توسط تمامی  سازیکه یکدستروشن است . 127

ی از سوی کشورهای یرکشورهای عضو اساسی است: هرگونه اصالح و تغی

های مخالف بایست مجاز دانسته شود تا با اجرای اقدامعضو نمی

 حمایت و محافظت بیشتری از منافع اتحادیة اروپا تضمین شود.

تحقیقات هیأت کنترل  پیرامون ممانعت بالقوه در برابر. 128

 دهد:های خارجی، دو حالت رخ میسرمایه

یا شرکت اروپایی که مورد هدف واقع شده است هیچ ارتباطی با  -

صورت تعرض به اقتدار اتحادیة اوپا ایاالت متحده ندارد، در این

تواند به شرکت رو، قانون انسداد میرخ داده است. از همین

یقات خودداری ورزیده و از دسترسی اجازه دهد تا از تحق همربوط

 به مدارک و استماع افراد جلوگیری بعمل آورد.

ها یا اموالی در دارایی ها،یا شرکت هدف گرفته شده شعبه -

سداد اجازة رجوع نصورت، قانون اایاالت متحده دارد، که در این

صورت اضطراری به قاضی یکی از کشورهای عضو اتحادیة اروپا را به

ساعت کاری( ممنوعیت انجام  48وقفه )تا او بیسازد میفراهم 

سپس یک چنین تصمیمی در ایاالت متحده از  تحقیقات را صادر کند.

 قابلیت اجرایی بودن برخوارد خواهد بود.

. بدین ترتیب، قانون انسداد نیز از تاثیرات فراسرزمینی 129

عنوان . بهبرخوردار است تا از تمامی شعب یک گروه محافظت کند

-تواند صدور قانونی از سوی دولت فرانسه را پیشنمونه، قانون می

وری شواهد توسط یک آه به موجب آن تبادل مدارک و جمعبینی کند ک

 دولت خارجی یا نمایندگانش ممنوع شود.

های خارجی ادارة کنترل سرمایهاگر از تحقیقات وجود، با این. 130

ای که در توان را اکیدًا به شعبهممانعت بعمل نیاید، میآمریکا 

ایران استقرار یافته است یا با این کشور قرارداد مستقیم دارد 

 :کهنحویمحدود ساخت، به 

دارای اکثریت، یعنی آنهایی که با بیش از  هایتنها شعبه -

بایست تحت تعقیب شوند؛ میپنجاه درصد سهام یا حق رأی کنترل می

 قرار بگیرند.

از حوزة دسترسی هیأت قرار های دارای اقلیت یابد خارج شعبه -

 بگیرند زیرا قابل کنترل نیستند.



های خارجی ادارة کنترل سرمایه. پیرامون اعتراض به تصمیم 131

زارهای حقوقی لی این است که قانون انسداد چه اب، پرسش اصآمریکا

بحق  گذارد تا او بتواندرا در اختیار یک تبعة اتحادیة اروپا می

 های خارجی آمریکاادارة کنترل سرمایهخود را از شر جریمة 

برهاند؟ با وضعیت کنونی قانون، ممنوعیت اجرای تخریم صادره از 

شرکت اوپایی را در های خارجی آمریکا ادارة کنترل سرمایهسوی 

ادارة سازد، از یک سو در قبال دام تخلفی دوگانه گرفتار می

، و از سوی هبخاطر نپرداختن جریمآمریکا های خارجی کنترل سرمایه

  دیگر در قبال اتحادیة اروپا بخاطر ممنوعیت پرداخت.

در  های خارجی آمریکاادارة کنترل سرمایهاعتراض به تصمیم  .132

  های آمریکا و اروپا تاثیر تعلیقی نخواهد داشت.دادگاه

های امریکا بر روی ثیر اقتصادی، تاثیرات تحریم. افزون بر تأ133

رت و اعتبار جهانی آن نیز حائز هجاری یک شرکت و شتکسب و کار 

بجز از راه اعمال افتراآمیز و تبلیغات دروغین، اهمیت است )

عدم  زه راهی برای مصون ماندن از خطر تصویر منفی و خطرامرو

کنندگان در کنندگان وجود ندارد زیرا مصرفخرید محصوالت توسط مصرف

  .(شان آزادندبانتخا
 

    مسئولیت دولت فرانسه. 3.5

جانبة توافقنامة وین و همزمان دولت آمریکا، با اعالم فسخ یک .134

های های فراسرزمینی به تمامی شرکتبا گستراندن تحریم

های غیرآمریکایی در حال تجارت با ایران، ناگزیر تمامی شرکت

شان را با دولت تجاریغیرآمریکایی را مجبور کرد تا قراردادهای 

  (.78شمارة تر، پیشهای ایرانی متوقف کنند )و شرکت

ادها، که منشأ آن از دیدگاه حقوقی جانبة قرارد. این فسخ یک135

های یادشده را به خاطر فسخ ئولیت شرکتاند، مسها بودهشرکت

جانبة ایاالت دهد زیرا تصمیم یکنابجای قرارداد در گرو قرار می

تر، پیشگونه مبنای قانونی برخوردار نیست )ز هیچمتحده ا

  (.80شمارة

تحقیق احتمالی  های فرانسوی مسئلةرو، برای شرکت. از همین136

توانند بر این ها میشود. این شرکتفرانسه مطرح می تپیرامون دول

کنش دولت فرانسه یا عدم اتخاذ هرگونه  مباور باشند که عد

اثر کردن تصمیم دولت آمریکا تمهیدی از سوی دولت فرانسه برای بی

ی آنها بدنبال خواهد ابار و فشاری غیرعادی بر برای وضع تحریم

 داشت.

کند. سریعًا نظام مسئولیت قوانین و مقررات به ذهن خطور می.137

های عمومی در قبال هزینه این نظام بر پایة اصل برابری همگان

گیرد. توقف برابری نیز در اثر تصمیم اداری که وظیفة خاص شکل می

و غیرعادی را به یک کاربر/شهروند یا گروه محدودی از 

بدین ترتیب به جبران خسارت بر  کند.کاربران/شهروندان تحمیل می

 شود.اساس مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت منتهی می

به امتناع از  بوطای در این زمینه مرضایی پایهتصمیم ق. 138

برای  و م قضاییتصمی بر اساس پشتیبانی نیروی عمومی است که

-نظمی. این امتناع که با توجه به بیاست شدهبرقراری نظم اخذ 

توانست دخالت نیروهای پلیس ایجاد کند، از نگاه هایی که می



امتناع دردسرهای شود. اما این سازمان دولتی مشروع قلمداد می

ه نوعی با و کند که بخاص و غیرطبیعی به مالک ملکی متحمل می

تحمل »خاطر منفعت عمومی اتخاذ شده است را هدولتی، ب فشار تصمیم

 «.کندمی

کند دردسر خاصی را تحمیل می یک کاربریک چنین تصمیمی که به . 139

شود، می های عمومینهو به ضرر او موجب نقض تساوی در قبال هزی

باشد راه را برای جبران خسارت  34ر و زیان نامعمولهمین که ضر

 کند.باز می

 یشورای دولت این اصل مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت بخاطر . 140

های عمومی نخست به تمامی اصل برابری همگان در قابل هزینه نقض

 . شرکت محصوالت1938ژانویة  14، یشورای دولتقوانین و مقررات )

  المللی تسری پیدا کرد:های بینلبنی الفلورت( و سپس به کنوانسیون

های عمومی دولت بر اساس اصل برابری شهروندان در قبال هزینه»

های میان فرانسه باید جبران خسارت ناشی از انعقاد کنوانسیون

ها را ضمانت کند، البته به این شرط که از یک سو، و سایر دولت

یون، و از سوی دیگر، نه از قانونی که نه از خود کنوانس

گونه برداشت احتمااًل تصویب آن مجاز را مجاز شمرده است این

 35 «نشود که بخواهند با پرداخت خسارات منافات داشته باشند.

این اصل  یشورای دولت ،پساین رویة قضایی گسترده است و زین. 141

 ا نهاده است که: را بن

دولت وظیفه دارد  [...]دولت در قبال قوانین مسئولیت دارد »

المللی را تضمین های بینپایبندی مقامات دولتی به کنوانسیون

کند تا تمامی ضرر و زیان حاصله از قانونی که بخاطر عدم 

المللی فرانسه تصویب شده است، جبران آگاهی از  تعهدات بین

 36.«شود

رود، شمار نمیالمللی بهای بینمعاهدهیقینًا توافقنامة وین . 142

مورخ  1863/2015اما متون متعاقب آن، که در صدر آنها قانون شماره 

شورای اتحادیة اروپا جای دارد، این توافقنامه را  2015اکتبر  18

که دولت فرانسه باید اند به نحویدر پیکرة حقوق فرانسه جای داده

رود را به آن ن انتظار میاز آ ای را که معموالً توان حقوقیبتواند 

 بدهد.

دداری دولت فرانسه وتوان دفاع کرد که خدر این مورد خاص، می. 143

هایی که مجبور از اتخاذ هرگونه تمهیدی برای پرداخت خسارت شرکت

تصمیمی است که  ،اندشان با ایران شدهجانبة تعهداتبه فسخ یک

خواهد داشت زیرا گروهی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت را در پی 

 کند.ای میاز کاربران را متحمل دردسرهای نامتعارف و ویژه

آمیزی به عمد برقرار نشده است زیرا دولت هیچ نظام تبعیض. 144

گیری نکرده است و نه المللی وین کنارهفرانسه از توافقنامة بین

های فرانسوی که با ابران روابط تجاری دارند هیچ علیه شرکت

آمیز که ذاتًا متضمن نابرابری وضع نکرده است. نظام تبعیض تحریمی

Couiteas، 1923نوامبر  30شورای دولتی، مورخ  34 

شرکت عمومی انرژی رایویی.، 1966 مارس 30یادداشت والین شورای دولتی، مورخ  35 

Gardedieu، 2007فوریه   07شورای دولتی، مورخ   36 



را  37های عمومیض اصل تساوی همگان در قبال هزینهتواند نقاست نمی

 توجیه کند.

های خودداری احتمالی دولت از مخالفت با تحریم . از طرفی،145

)و به این  عنوان یک عمل حکومتی قلمداد شودآمریکا، حتی اگر به

مسئولیت  دولت براییا  نیست لغو از منظر قانونی قابلترتیب 

راستای رضایت منافع عمومی و در  تواندمیسختی به، (نخواهد داشت

زیرا دولت فرانسه از توافقنامة وین  محسوب شودممتاز مردم 

 گیری نکرده است. کناره

دوجانبه  معاهدةسه برخالف تعهدات مندرج در هرگاه دولت فران. 146

نوامبر  12گذاری که در تاریخ برای تشویق و حمایت دوطرفة سرمایه

تمهیدات الزم را برای  ،میان ایران و فرانسه منعقد شده است 2004

-برای تسهیل سرمایه و رانی در فرانسهیگزاران احمایت از سرمایه

 انند برتوهای ایرانی میشرکت ،گزاری میان دو کشور انجام ندهد

 .شوندخواهان مسئولیت دولت فرانسه  پایة قصور در قبال معاهده

 های کمیسیونتوصیه

نسه و اتحادیة اروپا که مایل ویژه دولت فراها، بهتحریک دولت

جانبة ایاالت متحده، با ماندن در رغم خروج یکعلی بودند

توافقنامة وین اقتدارشان را نشان دهند، به اینکه با اتخاذ 

شان بدهند، تمهیدات مقتضی، بیشترین تاثیرات را به تصمیمبرخی 

 های ذیل:ویژه به شیوهبه

 انگیزه المللی دادگستری پیراموندیوان بین اخذ نظر مشورتی-

-های ایاالت متحده برای خروج از توافقنامة وین. آژانس بین

توانند یا مجمع عمومی سازمان ملل می انرژی اتمیالمللی 

 مشورتی به این دیوان رجوع کنند.برای اخذ نظر 

  جهانی تسلیم شکایت نقض به سازمان حل و فصل اختالفات سازمان

 تجارت.

 های فراسرزمینی با تقویت قانون اثر ساختن تاثیر تحریمبی

-شورای امنیت اروپا( به نحوی 96/271انسداد ) قانون شمارة 
 که:

های عضو اتحادیة اروپا با رجوع به قاضی یکی از دولت (1)

جلوگیری  های خارجی آمریکاادارة کنترل سرمایهاز تحقیقات 

 بعمل آورد؛

جاع به دادگاه آمریکا و اروپا به مخالفت با ربا ا (2)

بپردازد و در  های خارجی آمریکاادارة کنترل سرمایهتصمیم 

پی تعلیق این تصمیم باشد.  

دادن پیرامون مشروعیت خروج های ذیصالح برای نظر ارجاع به دادگاه

پیش از موعد از یک قرارداد. انگیزة خروج از این قرارداد 

آن هم در موقعیتی  های فراسرزمینی آمریکاست،د تحریمی مجدربرقرا

در ن هستند کماکان ایی که این طرفین قرارداد اتباع آهکه دولت

 د.انوین باقی مانده توافقنامة
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