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 اشاره

روند تغيير اوضاع سياسي  و اقتصادي 

سبب نوساناتي  كه از اوايل دهه نود جهان

در جهان شده، زمينه قدرت در موازنه 

از كشورها، برخي  تركتازيبراي  را مساعدي

است يكي فراهم كرده  ،حداقل براي مدتي

حقوقي است كه با  ازطريق اين تركتازي

يافته ي عين تحققتصويب قوانين فراسرزميني 

هر دولت حق  وق بين المللالبته طبق حق است

از سرزمينش خارج خصوص اتباع خود دارد در

اراي بعد دقوانيني  چنين كهكندقانون وضع

 نمايدميبديع . اّما آنچه فراسرزميني هستند

                                                           

. :مشخصات اين مقاله به قرار زير است  
Vers la mondialisation Juridique Les lois Helms -Burton 

et DAmato –kennedy, Revue generale de oit international public,tome 100/199/64 
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از موسع با تفسير  دولتهابرخي كه استآن 

كه  دهندميجازه خود ابه  راسرزمينيصالحيت ف

ز قانون نيدولتهاي ديگر در مورد اتباع 

ها  اين نوع كشوروضع نمايند. نمونه بارز 

 با وضعاياالت متحده امريكا است كه  

كندي -برتون و داماتو ـ قوانين هلمز

ضد دولتهاي كوبا و ايران اقداماتي را بر 

 خطرناكتركه  آنچهكرده  آغاز و  ليبي

ال نيز و احواوضاع  و از شواهد ونمايد مي

مريكا به عملكرد اكه  است اينآيد بر مي

حق  كشور به خود و آنجا ختم نشده همين

كشوري  مورد هرر دهد چنين قوانيني را دمي

 حالت سوالدر دنيا وضع نمايد. در اين 

آيا چنين كه ن استشود ايمطرح ميمهمي كه 

ساير براي  داشته،مشروعيت  تواندقوانيني مي

ديگر دولتها الزام آورباشند؟ به عبارت 

 قوانين عمل اياالت متحده براي تحميل آيا

ساير دولتها تالش در جهت جهاني خود به 

 ؟ خانمكشور نيست دن حقوق داخلي آنكر

 دانشگاه پاريسرن استاد بريژيت است

كه با بررسي كندسعي ميسوربن  پانتئون

اين كندي به -داماتوهلمز برتون و قوانين 

  سوال پاسخ دهد.

 مترجم 
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 دمهمق

دو  6991اياالت متحده امريكا درسال 

را  2نديك-و داماتو 6برتون -قانون هلمز

بروز تنشهاي جّدي تصويب نمود كه سبب 

المللي شد. انتقاد اصلي دركل جامعه بين

ي بودن اين قوانين بر ويژگي فراسرزمين

توان از ابعاد ديگري ه ميوارد است. البت

هم به اين قوانين اعتراض نمود. هدف ما 

                                                           

1. Public Law 104 th-114 ,March 12,1996 ,110 stat,785. 

2. House of Representative,HR .3 107. 
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از همان لحظه انتشار اين  در اين مقاله،

عات كاملتري قوانين و قبل از آنكه اطال

كسب كنيم، مشخص نمودن  از اجراي آنها

آنها به وجود مشكالت اصلي است كه

آورند، بدون آنكه مدعي تجزيه و تحليل مي

كاملي ازآنها بوده، يا به كليه مسائلي 

كنند پاسخ داده باشيم. تكيه كه ايجاد مي

اصلي اين مقاله بر مشكالت ناشي از اجراي 

ست، در ضمن نقض فراسرزميني اين قوانين ا

الملل عرفي يا قراردادي ناشي حقوق بين

از اجراي آنها نيز بصورت گذرا مورد 

 گيرد.بررسي قرارمي

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                                           

 1بخش 
 مفاد دو قانون مورد اعتراض 
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 3كندي(ـ زـ برتون، داماتو)هلم

 

همبستگي  و قانون آزادي كوبا» 

تصويب شده است  كوبا برضدكه  «دمومراتيك

برتون كه ـ تحت عنوان قانون هلمز بيشتر

 شود.مبتكران آن بودند شناخته مي

 6991مارس  62 در اين قانون را كلينتون،

 6991 پتامبرس كه در كرد، حالي امضا در

 طبق نظر كنگره آن را اگر اعالم كرده بود

 برضد حق وتوي خود از تصويب نكند دولت

كنگره  اّما آن استفاده خواهدكرد.

 ميان قضايي آكنده از در سرانجام آن را

تصويب  6991فوريه   22 تألم در و تأثير

 ساقط شدن دو اثر تأثري كه در كرد.

ازمان سنا متعلق به سسهواپيماي  فروند

 كه يك سازمان ضد« برادران منجي»

توسط هواپيماي  كاسترويي درميامي است،

                                                           

اگردراين مقاله خطرات جهاني شدن )حقوق ( مطرح شده  .3

،فقط ابعاد منفي آن است وگرنه به كمك جهاني شدن 

موفق  اين مقاله ةاطالعات ازطريق اينترنت است كه نويسند

به دست آورد.قانون  شد به سهولت متن كامل هردوقانون را

دانشگاهي  مؤسسه مربوط به كوبادريك

قانون  وبه دست آمده است  /http://www.cuba. orgكوباباكد

مربوط به ايران وليبي دركتابخانه )كنگره آمريكا (به 

عه يافت شده است .متن فرانسوي درمجمو  ./.http ://thomas.loc govكد

Documents dactualite international 15out 1996 پيشگفتاردرهمان مجله به  و

 چاپ شده است 6991تاريخ اّول اكتبر
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بوجودآمده  امريكا  جنگنده كوبايي در

 بود.

كندي، يا قانون ـ  قانون داماتو 

، با حضور 6991مجازاتهاي ايران و ليبي 

 601قربانيان پرواز شماره  هايخانواده

بر  6911دسامبر  26پان امريكن كه در 

ز شهر الكربي منفجر شده بود، بر ضد فرا

امضاء شده  6991اوت  61ايران و ليبي در 

رسد كه امريكا با چنين نظر مياست. به

نمايشي )جريان امضاي قانون مجازاتهاي 

ايران و ليبي( كه در كمتر از يك ماه 

اي  -بعد از انفجار هواپيماي تي ـ دبليو

(T.W.A)100  بر فراز  6991ژوئيه  61، در

آورد قصد ارسال به صحنه مي 2النگ آيلند

پيامي داشته كه در آن بطور ضمني انفجار 

اخير را هم به يكي از اين دو كشور 

)ليبي ـايران( كه از سوي امريكا بعنوان 

« خطرناكترين حاميان تروريسم درجهان»

  نسبت دهد. ندامعرفي شده

 

 لوفصل ا

 اهداف مورد نظر )دو قانون(

 

                                                           

4. Long Island 
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ده قانون هلمزـ برتون ش هدف اعالم 

ساقط كردن رژيم فيدل كاسترو و ايجاد 

حكومت دموكراتيك منتخب، يا حداقل يك 

حكومت انتقالي بسوي دموكراسي دركوبا 

قانون بطور دقيق  201بخش   1باشد.مي

تواند بعنوان يك دولت آنچه را كه مي

انتقالي بسوي دموكراسي لحاظ شود مشخص 

در اينجا به  مناسب نيست كه 1نمايد.مي

مطالعه دقيق دولت انتقالي پرداخته شود 

ر هرحال كه د فقط كافي است اشاره شود

نه فيدل كاسترو »حكومتي مّد نظر است كه 

به  .«و نه رائول كاسترو درآن باشند

عالوه در ديدگاه امريكا يا حداقل طبق 

قانون هلمزـ برتون، حكومت  201بخش 

كه دموكراتيك )دركوبا( حكومتي است 

                                                           

قانون  با اصرار از رئيس جمهور   661كنگره در بخش  .0

 دادگستري نقاضا كند الملليبينمي خواهد كه از ديوان 

اي كه مرتكب روريستيل تكه فيدل كاسترو را به اتهام عم

ردن دو  هواپيماي ، يعني صدور دستور ساقط كاستشده 

                                                                          سسناي امريكايي، تحت پيگرد قرار دهد. 

6  . Andreas Lowenfeld ,dans “Agora: The Cuban Liberty and Democratic solidarity 

(LIBERTAD) Act , Congress and Cuba :The Helms –Burton Act”,AJIL ,1996 ,pp 422 -423 

 كنگره اياالت متحده هرگز نويسد:اين مقاله مي در او

قانون مشابه اين قانون تصويب نكرده است ... فقط نسبت 

كند كّليه به كوباست كه الزامي راتعيين كرده وتالش مي

با بازگشت كوبا به جامعه  ست منجرراههايي كه ممكن ا

 مسدود رئيس حكومت آن شوند، بدون تغيير الملليبين

 نمايد.
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تصميم قاطع به برقراري سيستم اقتصاد 

بازار بگيرد و اقدامات مّهمي براي 

بازگرداندن اموال شهروندان امريكايي كه 

و  6919توسط حكومت كوبا در اّول ژانويه 

 اند انجام دهد.بعد ازآن مّلي شده

، كه شركتهاي كندي-هدف قانون داماتو

يادبا روابط تجاري ز ةاروپايي دارند

، محروم كردن يبي رامّد نظرداردايران ول

اين دودولت ازمنابع مالي است ؛براي 

ادامه سياست فعلي شان  ازا اينكه آنها ر

توجيهي قانون البته مباني  .دارد باز

 كشور دو موردهر دركندي كاماًل -داماتو

اتهامات وارده به ايران  .يكسان نيست

قدرت تخريب وسيع  تسليحات با خريد

المللي است كه م بينوحمايت ازتروريس

امنيت مّلي ومنافع سياسي خارجي اياالت »

 .«نمايدرابا خطر مواجه ميمتحده 

بنابراين اياالت متحده تفسير موسعي از 

شوراي   111و  121و  116هاي  قطعنامه

شك هايي كه بيكند، قطعنامهامنيت مي

شان آنقدر وسيع نيست كه قانون گستره

 است. هلمزـ برتون لحاظ نموده

بنابراين هدف اعالم شده در هر دو  

 قانون جنبه سياسي دارد؛ كه يكي منزوي
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كردن كوبا جهت تسهيل ايجاد يك رژيم 

دموكراتيك است و ديگري محروم كردن 

مد الزم براي ايران و ليبي از كسب درآ

المللي و توسعه كمك به تروريسم بين

باشد. اّما در پس اين شان ميصنايع نظامي

ف اعالم شده معلوم نيست در جنگ اهدا

تجاري بيرحمانه اي كه در سطح جهاني بين 

اياالت متحده، اروپا و ژاپن وجود دارد، 

مسائل اقتصادي هم پنهان نباشند. به 

توان به اظهارات صريح عنوان دليل مي

سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در 

مورد حضور شركت توتال در ايران اشاره 

شركت توتال طوركامل »گويد: كرد. او مي

)شركت امريكايي(  1جاي شركت كونوكو

توانست براي راگرفت و قراردادي را كه مي

كونوكو بسيار سودآور باشد از دستش 

خواهيم  شركتهايي را خــارج كرد، ما مي

كه در آينده چنين رفتاري داشته باشند 

 تنبيه كنيم. 

 

 فصل دوم

مورد  مقررات مصوب براي نيل به اهداف

 نظر

                                                           

7. Conoco. 
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 شده ممنوعيتهاي مقرر الف.

برتون براي هركسي ـ  قانون هلمز 

كه حتي  اموالي را با وستد درجهان داد

دور با اموال امريكاييان،  تباط بسيارار

اند، ملي شده توسط فيدل كاستروكه قباًل 

 .داشته باشد ممنوع كرده است

ممنوعيتهاي  رسد كه شرحمي به نظر 

 قانون بسيار 2( 61)مندرج درمتن بخش 

 و كه آگاهانه« هركسي» كامل باشد.

هرشخصي  كند، شامل مي ستد و عامدانه داد

 كه: شودمي

بفروشد، منتقل  اموال ضبط شده راـ 6

كند، توزيع كند، تقسيم كند، عمليات 

مالي درموردشان انجام دهد، اداره كند، 

اختيارداشته  شكل ديگري در به هر يا

 اموال ضبط شده را منافع يا باشد و

 اختيار دريافت كند، در بخرد، اجاره

بگيرد، كنترل نمايد، اداره كند، 

 يابه هرشكل ديگري كسب يا استفاده كند

 نگهداري نمايد.

استفاده به هرشكل  يا كاربرد باـ 2

اموال ضبط شده فعاليت تجاري انجام  از

 دهد؛
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ترغيب كند، هدايت نمايد، مشاركت  ـ1

 ستدي )بشكلي كه درو ازداد كند يا

بندهاي فوق آمده است( كه توسط شخص 

 در يا و ديگري انجام شده است منتفع شود

)به شكلي كه دربندهاي فوق  وستد داد

شود  آمده است( ازطريق شخص ديگري متعهد

بدون آنكه موافقت تبعه امريكايي مدعي 

 اين اموال راكسب نموده باشد.

بدون آنكه بتوانيم دركليه  ما،

كنيم كه شويم، خاطرنشان مي يات واردجزئ

 كه مشمول عنوان را اين تعريف، اشخاصي

نمايد، مشخص مي شوندقانون مي ((Titre III سوم

 احتمالي در يعني اشخاصي كه تحت پيگرد

قلمرو اين  گيرند.مي اياالت متحده قرار

تعريف درمورداشخاصي كه ممكن است طبق 

مريكا خاك ااز  (Titre Iv) عنوان چهارم

باشد. زيرا، اخراج شوند كمي محدود مي

 براي مثال شامل اشخاصي كه اموالشان را

شود. اين قانون فروشند نميبه كوبا مي

هدفش راكد نمودن وضعيت نيست، بلكه 

برعكس پذيرا و ترغيب كننده هر نوع 

ترتيبات يا فعاليتهاي بعد از اين قانون 

 است كه منجربه فروپاشي اقتصاد كوبا

 دد.گر
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كندي به ملي ـ  قانون داماتو 

ملي كردن  اي ندارد.كردنهاي گذشته اشاره

ي منجربه يك رأي داوري خاص شد نفت ليب

رسيدگي به  كه خيلي شناخته شده است.

مصادره حقوق واموال  اختالفات ناشي از

ايران  پي سقوط شاه در امريكاييان در

امريكا  ـبه ديوان دعاوي ايران  نيز

كندي ـ قانون داماتو  است. سپرده شده

گذاري آتي به ممنوع كردن هرگونه سرمايه»

سعه ميليون دالردرسال براي تو 20 بيش از

، توسط بخش نفت وگاز در ايران و در ليبي

اين  .كندمي بسنده دنيا، شركتي در هر

درصورتي كه  شد و خواهد ممنوعيت تشديد

خودبخود به  تحوّلي نكند و وضعيت تغيير

 ميليون دالر 20گذاريهاي بيش از سرمايه

يابد. امكان درپايان يكسال نيزگسترش مي

 نداردكه بتوان باتفكيك سرمايه گذاريها

به شكل ديگري  اين قانون را يكديگر از

 اين مورد نيز زيرا تعبيركرد و تفسير

البته بوضوح مشخص  شده است.پيش بيني

تواند كجا تفسيرقانون مي نشده كه تا

                                                           

 . ي ديوان داوري در اختالف ليبي و شركت أمنظور از ر

تكزاكو گاالزياتيك است كه توسط رنه ژان دوپويي، 

  .عنوان داور واحد، صادر شده است. )مترجم(به
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الي كه ؤس وعيتها راگسترش دهد.ممن قلمرو

لوازم  اين است كه آيا شودبخصوص مطرح مي

 در نياز سايرتجهيزات مورد حفاري و

استخراج نفت هم مشمول مجازاتهاي اين 

كندي، -شوند؟ قانون داماتوقانون مي

برتون ،فقط  ـ برعكس قانون هلمز

درموردسرمايه گذاريهاي جديد قابل اعمال 

شود به ماسبق نمياست وبنابراين عطف 

داشت كه قانون  نظر توان در.همچنين مي

كندي در مورد واردات نفت از اين -داماتو

شود. دوكشور )ليبي ـ ايران( اعمال نمي

عالوه بر ممنوعيت سرمايه گذاريهاي جديد 

و مهم در بخش گاز يا نفت كه شامل هر دو 

شود، برخي ممنوعيتها فقط در دولت مي

گرفته شده است: چونكه مورد ليبي در نظر

اياالت متحده در اين قانون ممنوعيتهايي 

را كه سازمان ملل متحد در مورد صادرات 

چارچوب قضيه  كاال، خدمات يا تكنولوژي در

الكربي به ليبي تحميل نموده اضافه كرده 

است وآن درخصوص صادراتي است كه بتوانند 

اثر مهمي در توسعه گاز يا نفت، صنايع 

ظرفيت هوايي ليبي داشته نظامي يا 

 باشند.
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 شوراي امنيت )درهاي البته، قطعنامه 

 اند. اماليبي( كاماًل رعايت شده مورد

مقررات ممنوعيت صادرات مندرج در آنها 

اند يا دست دليلي براي لحاظ شدن نداشته

اند. بدين كم موردي براي اجرا نيافته

ترتيب اياالت متحده خود را نگهبان 

المللي قلمداد كرده،  مقررات بين

جاي دولتهايي قرارگيرد كه خواهد مي

كه  تنبيه شركتهاي متبوع خود،از احتماالً 

هاي سازمان ملل متحد ناقض قطعنامه

 كنند.اجتناب مي هستند،

 

 مجازاتهاي پيش بيني شده  ب.

برتون ـ  قانون هلمز اگر ابتدا 

كه اياالت  شودمعلوم مي بررسي گردد

 كه همانا به اهداف خود يلبراي ن ،متحده

 باشد،مي فيدل كاسترو نمودن واژگون

مقرراتي تصويب كرده است كه درآن ميان 

 قواعد مورد ساير قاعده بيش از دو

قابل اعتراض هم  اعتراض قرارگرفته و

 هستند.

امكاني است كه  مورد اّولين قاعده در 

عنوان سوم قانون به اتباع فعلي امريكا 

ه اين شامل كوباييهاي كرده است ك اعطا
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مهاجري كه تابعيت امريكايي كسب نموده 

( 6919-6916اموالشان درسالهاي ) اند و

توانند هركسي كه مي شودمي ملي شده نيز

اين اموال  ستد و داد دنيا كه در در را

دست داشته درمقابل محاكم امريكا تحت 

 1پيگردقراردهند.

اين عبارت،  پرواضح است كه كاربرد 

ابه حال فقط درخصوص قاچاق كه ت

 گرفت،موادمخدرمورداستفاده قرارمي

خواهد نوعي پيام اهميت نيست بلكه ميبي

 و دست داشتن درداد»رابرساند .عبارت 

اموال مّلي شده درپايان  مورد در« ستد

 اشاره شد قبالً  سالهاي پنجاه گوياي چيست؟

كه تعريف اين فعاليت فوق العاده گسترده 

كليه  دربرگيرنده تواندمي ووسيع است و

شود كه در زمينهاي  خريدهاي نيشكر كوبا

براي  ،درهرحال اند.ملي شده روييده

كميسيون اروپا تكذيب چنين مسائلي ازسوي 

دانست  بايد امريكاييان محرزنشده است.

توسط  فقط دادخواست عليه كوبا 1900كه 

                                                           

( قانون آمده است كه دكترين  1الف ( )) 102در بخش  .4

براساس اين  درمورد اعمال تحت پيگرد (Act of state)عمل دولت 

 عنوان قابل اجرا نيست.
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اتباع امريكايي دركميسيون حل اختالفات 

 از سال بعد حال دو اند وهخارجي ثبت شد

اجراي اين قانون، كوباييهايي هم كه 

 اند نيزتابعيت امريكا راكسب نموده

 در توانند چنين دادخواستهايي بدهند.مي

توان گستره اجرايي چنين حالتي است كه مي

عنوان سوم قانون رادرك نمود. مع هذا، 

حق دارد  101رئيس جمهور بر طبق بخش 

رابراي مدت شش ماه  اجراي عنوان سوم

معلق كند، درصورتي كه منافع مّلي چنين 

 اقتضا نمايد.

دومين قاعده درعنوان چهارم قانون  

پيش بيني شده است كه طبق آن كليه 

سهامداران  جمله مديران و از اشخاص،

فرزندان  همچنين همسران و شركتها و

صغيرشان كه دست به چنين دادوستدهايي 

خاك اياالت متحده  ورودشان به از بزنند،

زماني كه بدانيم عمالً  جلوگيري خواهدشد.

امريكايي  كوبايي، اعم از كليه شركتها

به قدرت  پس از شركتهاي خارجي، ساير يا

اند، آن مصادره شده رسيدن فيدل كاسترو

هايي راكه اياالت توان گستره صالحيتوقت مي

به ، حق مدعي است درك كرد متحده بنا

شركتهاي دارنده  خاص ياشعبارتي كليه ا
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بالقوه مشمول  رابطه اقتصادي باكوبا

برتون  ـمجازاتهاي مندرج درقانون هلمز 

 باروشي پر پرفسورلون فلد هستند.

سرزمين تحت سلطه »استعاره صحبت از

 9.«كندمي

كندي مجازات  ـ در قانون داماتو

ممنوعيت ورود مديران و سهامداران 

االت متحده نظر به خاك اي هاي موردشركت

نويس آن اگرچه در پيش بيني نشده است،پيش

چنين مجازاتي در نظر گرفته شده بود. 

نوع اما خود قانون در شش بخش، شش 

 بيني نموده است: مجازات پيش

ممنوعيت هرگونه كمك مالي به ـ 6

 بانك؛ صادرات ـ واردات و 

 هرگونه مجوز ممنوعيت صدورـ 2

مجازات صادرات تكنولوژي به نفع شخص 

 شده؛

 60ممنوعيت اعطاي اعتباربيش ازـ 1

بانكي  توسط يك نهاد ميليون دالر

 امريكايي به شخص مجازات شده؛

ممنوعيت مشاركت شركتهاي مالي ـ 2

 سيستم بانكي امريكا يا مجازات شده در

 استفاده ازمنابع دولتي؛

                                                           

9. op.cit., note 5, p. 429.  
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 يا هرنوع كاال ممنوعيت خريد -0

خدمات ازشخص مجازات شده توسط دولت 

 فدرال؛

ممنوعيت كامل واردات توليدات  ـ  1

 شخص مجازات شده.

توان باتوجه به اين مجازاتها مي 

كه ممنوعيت كلي براي صادركردن  احرازكرد

ندارد،  كاال به اشخاص مجازات شده وجود

اي براي منافع چون كه چنين قاعده

آور اقتصادي امريكاييان نيز زيان

ست مجازات باشد، طيف اشخاصي كه ممكن امي

توجهي عميق نسبت به شوند نشانگر بي

قواعد مربوط به اصل فراسرزميني است، 

، يا هر «هرشخص»برگيرنده  چون كه در

نهاد جانشين او يا هر شركت مادر متشكل 

شود. البته از اشخاص و يا هر شعبه آن مي

برخي از اين مجازاتها فقط محروميت از 

يك امتياز است، اّما مجازاتهاي 

 چنين نيست. تا آخر اين شدهبينييشپ

خواهد كه قانون از رئيس جمهور مي 

حداقل دو مجازات را درصورت نقض 

ممنوعيتهاي پيش بيني شده درآن انتخاب 

كند. رئيس جمهور امكان انجام برخي 

اعمال محدود را دارد، وآن مواردي است 
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 كند اجراي مجازاتها برضدكه تعيين مي

 هم، برخي مجازاتها .باشد منافع امريكا

 شد، خواهند تشديد ،پايان يكسال در

به كنگره اعالم كند  مگرآنكه رئيس جمهور

مجازات شوند  دولتي كه اتباعش بايد

 قواعدي وضع نمايد است كه خودشده متعهد

كه حاوي مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران 

 تواندمي اين حال رئيس جمهور در باشد.

آن  مورد در را اعمال كليه مجازاتها

قانون  همچنين در دولت متوقف نمايد.

 تواندمي كه رئيس جمهور بيني شده استپيش

اجراي مجازاتها رابراي سه ماه  احتماالً 

مشروط براينكه دولت  اندازد، به تأخير

درحال اتخاذ »متبوع شخص مجازات شده 

اين چيزي  ايران باشد. برضد «تصميماتي

تالش » آن را كندي-است كه قانون داماتو

ديپلماتيك براي برقراري يك نظام 

 2خواند )بخش مي« ازاتهاچندجانبه مج

زماني كه مجازاتي اعالم شد بايد  .(«الف»

اگر شخص  حداقل براي مدت دوسال اجراشود:

قانون امريكا  مجازات شده براي تبعيت از

 توانداين مدت مي ،دهد رفتار تغيير

 از كمتر گزهر تواندنمي ،اّماگردد كوتاه

 .يكسال شود
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 مورد در تفاوتها برخي وضعيت بااين  

اياالت متحده به  شود؛ زيرامي ليبي اجرا

 هم استناد ،هاي سازمان ملل متحدقطعنامه

توانند هايي كه نميقطعنامه كند.مي

ت متحده خاتمه يافته يكجانبه ازسوي اياال

 .و اجرا نشوند

 

 فصل سوم

 واكنشهاي بين المللي

 

 واكنش دولتها . الف

اعتراضهاي  زهر دو قانون سبب برو 

عمده  اين اعتراضها بطور 60اند.زيادي شده

 تضاد ويژگي فراسرزميني بودن و مبتني بر

همان  .الملل استحقوق بين اين قوانين با

 از» نويسد:طوركه لوران زكيني درلوموند مي

چين، محكوميت  روسيه تا ژاپن، از تا اروپا

الملل حقوق بين مغاير اليستي وامپري رفتار

اياالت متحده تقريبًا جنبه جهاني يافته 

  66.«است

                                                           

برتون توسط يكي  -براي دفاع ازقانون هلمز .55

 ازنويسندگان امريكايي رجوع شود به:

Brice clagett “Title III of the Helms –Burton Act is consistent with international law 

“AJIL.,1996 .p.434 . 

11. Laurent Zecchini”Leurope refuse que washington sanctionne des firmes etrangeres” 25 -26 

Aout 1996. 
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ست، رئيس كميته اقتصادي فريدهلم ا   

 با وضوح احساس عمومي رامجلس آلمان به

اين »گفتن اين جمالت اعالم كرده است 

قدرت  واقعًا غيرعادي است كه يك ابر

قوانيني تصويب و اعالم كند كه كل جهان 

در  62.«تطبيق دهد د خود را با آنهاباي

رغم وجود اعتراض توان گفت عليواقع مي

موجه به اين قوانين چنين رفتاري بيش از 

 نمايد.پيش براي اياالت متحده عادي مي

تعداد زيادي ازكشورها و در رأس  

آنها مكزيك وكانادا اعالم كردند كه در 

حال تهيه مقرراتي براي مقابله با 

امريكا هستند؛ به همان گونه مجازاتهاي 

كه مكزيك وكانادا ده سال پيش نيز چنين 

كاري كرده بودند و آن تصويب قوانيني 

رزميني براي مقابله با ادعاهاي فراس

در  اطالعات آوريامريكا در مورد جمع

تراست درخصوص  هاي ضد چارچوب اقدام

قرار  شركتهايي كه در سرزمين آنها

 نداشتند، بود.

كانادا پيش نويس قانوني  ل،براي مثا 

برتون ـ  را براي مخالفت با قانون هلمز

تقديم پارلمان نموده  6991سپتامبر 61در 

                                                           

12. friedhelm Ost Cite in Asia Times ,8 Aout 1996. 
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شكايتي را  6991اوت  61است. ايران در 

و ـ كندي در ديوان بر ضد قانون دامات

اياالت متحده ثبت كرده ي ايران ـ دعاو

است. و اين امكان هم كامالً وجود دارد كه 

شده  از يكي از شركتهاي مجازاتيك دولت 

كرده،  خود در مقابل آمريكا حمايت سياسي

دادگستري شكايت  الملليبه ديوان بين

كانادا و مكزيك در حال حاضر  نمايد.

شاهد مجازات برخي از اتباع خود هستند 

كه از جمله شامل ممنوعيت اقامت مديران 

هاي  آنها در خاك شركتها و خانواده

است. اين مجازات در مورد  اياالت متحده

كه  61كانادايي شريت اينترنشنال شركتهاي

كوبا  در b5به استخراج يك معدن نيكل 

متعلق به يك  6919مشغول است كه قبل از 

شركت امريكايي بوده است و شركت مكزيكي 

كه سي و هفت درصد سرمايه  62گروپودوموس

شركت ملي مخابرات كوبا را در اختيار 

 61كت امريكايي آي تي تي،جاي شر و دارد،

گرفته است، اعمال  را ،6919مّلي شده در 

شود. همچنين ايتاليا، براي مثال، مي

از همين حاال شركت ايتاليايي داند كه مي

                                                           

13.  Sherrit International. 

14. Grupo Domos. 

15. ITT.  
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كه همراه با شركت مكزيكي  61استت

گروپودوموس در سرمايه شركت ملي مخابرات 

سهيم است در ليست سياه وزارت  61كوبا

راردارد و ممكن است امور خارجه امريكا ق

از ورود مديران و سهامداران آن به خاك 

 راامريكا جلوگيري شود و نيز با اخط

پيگرد در مقابل محاكم امريكا توسط شركت 

امريكايي آي تي تي، كه از شركت مخابرات 

دركوبا قبل از مصادره آن توسط فيدل 

كرد، مواجه است. كاسترو بهره برداري مي

كن است، بخصوص با منافع فرانسه نيزمم

افتد؛ اگرچه  كندي، به خطر-قانون داماتو

اين قانون فقط سرمايه گذاريهاي آينده 

نظر دارد و عطف به ما سبق  را مد ّ

  100مبلغ  6991شركت توتال در  شود.نمي

ميليون دالر در ايران سرمايه گذاري كرده 

است و سي درصد كنسرسيوم اروپايي را در 

شركت  61ك،ه بانواختيار دارد كه همرا

 69ورزوكمّلي نفت ليبي، ازحوضه نفتي م

كند، همچنين هفتاد و پنج برداري ميبهره

درصد يك سرمايه گذاري مشترك را همراه 

                                                           

16. STET.  

17. ETECSA. 

18. NOC. 

19. Mourzouk 
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با نوك براي استخراج از حوضه نفتي 

 26دارد. شركت الف دراختيار 20مبروك

درحال مذاكره با ايران است و در ليبي 

 6911از  باشد. الفنيز مشغول فعاليت مي

در ليبي مشغول اجراي يك قرارداد 

استخراج نفت از دريا است. البته موارد 

فوق فهرست كاملي نيست، بلكه فقط نشان 

دادن اين است كه قوانين امريكايي 

توانند آثار وخيمي  بر روي برخي مي

 ازشركتهاي اروپايي داشته باشند.

 

 

 

 واكنش سازمانهاي بين المللي  ب.

نه از سوي اي نهاديبرخي واكنشه 

اقتصادي نيز ديده المللي سازمانهاي بين

كميسر سياست  22شوند. سرلئون بريتن،مي

ون ه اروپا در مورد قانون هلمزـ برتجامع

توانيم دست روي ما نمي»اعالم كرده است: 

كاري نكنيم، در حالي كه  دست بگذاريم و

رض تهديد اروپايي در معشركتها و اتباع 

وي در مورد قانون  .«ندفوري قرار دار

                                                           

20. Mabrouk. 

21. ELF. 

22. Sir Leon Brittain. 
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گويد: اين قانون يك كندي مي ـ داماتو

نهد كه طبق آن اساسي  را بنا مياصل بي

يك كشور بتواند سياست خارجي خود را به 

واكنش در سطح جامعه  .«ديگران تحميل كند

خاصي برخوردار  اروپا از شدت و ساختار

اكتبر  21در  بوده است. پارلمان اروپا

العاده انتقادآميزي فوققطعنامه  6991

  61از وراي اروپا،ش 21تصويب نموده است.

اري براي ، ضمن ابراز اميدو6991ژوئيه

راتيك در كوبا، مشاهده يك تحول دموك

و محكمي اتخاذ و موضع بسيار سرسختانه 

خود را در مورد آثار « راني عميقنگ»

فراسرزميني قانون هلمزـ برتون و 

ان و ليبي نويس  قانوني بر ضد ايرپيش

)درآن زمان هنوز قانون داماتو ـ كندي 

عالوه،  به كند.تصويب نشده بود( اعالم مي

كلينتون  شوراي اروپا، مصرانه از

خواهد كه از اجراي عنوان سوم قانون مي

كند، اّما درخواست شوراي اروپا  جلوگيري

عنوان  بصورت كامل موردتوجه قرارنگرفت و

                                                           

   53. 31 Juillet 1996, COM, (96), 420 Final  اين سند و اغلب اطالعات

هاي جامعه اروپا توسط توسط العملعكس مورددر 

اده شده است كه به اينجانب د  Milvia van Brizlدوستيزه

 .كنمتشكر مي اً بدينوسيله از ايشان مجدد
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ه حالت تعليق سوم فقط براي مدت شش ماه ب

كميسيون تصميم گرفت كه  وانگهي، درآمد.

فهرست نام شركتهاي امريكايي كه 

برتون برضد ـ  توانندطبق قانون هلمزمي

شركتهاي متعلق به كشورهاي عضوجامعه 

اروپاشكايت كنندرادرروزنامه رسمي جوامع 

 نمايد. به همين منظور، اروپايي منتشر

ع اي در روزنامه رسمي جواماطالعيه

اروپايي منتشر گرديده و از كليه كساني 

كه اطالعات مهمي دارند خواسته شده است 

كه آن اطالعات را در اختياركميسيون 

شكلي  كه كميـسيون بتواند قراردهند، به

هاي  امريكايي كه بر شركت« فهرست نام»

تواند ضــدشان هر نوع عمل متقابلي مي

ل انجام شود، تهيه نمايد، از جمله اعما

ال طتوانند اجرا شوند ابل كه ميمتقاب

هاي كار صادره براي امريكاييان پروانه

مستخدم در شركتهاي موجود در فهرست 

جامعه اروپا و ممنوعيت ورود مديران اين 

شركتها به خاك كشورهاي عضو جامعه اروپا 

باشد. بنابر اين اقدامات مزبوركه مي

به اقدامات مشابه « پاسخ» چيزي جز

عنوان اييان نيست، بايد بهامريك

ظ شوند، ، قانوني لحا«اقدامات متقابل»
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راي موردي آنها مخالف اگرچه اتخاذ و اج

الملل باشد. درهرحال، هدف از حقوق بين

اين واكنش ايجاد فضاي ناامن براي 

عاملين اقتصادي امريكايي است به همان 

ليست »شكلي كه قوانين امريكا و وجود يك 

اي قابل مجازات در وزارت از شركته« سياه

وجود آورده خارجه امريكا براي سايرين به

نامه  يز يك آيينن است. اتحاديه اروپا

طح جامعه اروپا تدوين ضد تحريم در س

كميسيون، در واقع خود را  نموده است.

هاي موردي العملمحدود به انجام عكس

نكرده بود، آن ركن متعهد شده بودكه 

ن مسأله كرده، كنكاش بيشتري در اي

پيشنهاد و اقدام مؤثر و درازمدتي را 

ارائه دهد. سرانجام حاصل كار طرحي 

بودكه به شورا ارائه گرديد ومنجربه 

اي در سطح جامعه اروپا نامهتصويب آئين

اثركردن قوانين فراسرزميني براي بي

الملل شد. كميسيون در مخالف حقوق بين

ه نويس  بر اين مسألتوضيح مواد پيش

تاكيد دارد كه چنين واكنشي از سوي 

پيام روشني است )ازسوي »جامعه اروپا، 

صدا به اياالت متحده كشورهاي عضو( كه يك

بيشتر مراتب  و اثر آن به« شودداده مي
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از مقرراتي است كه هر دولت در سطح 

 داخلي و مّلي تصويب كند.

نامه پيشنهادي كميسيون پاسخي آيين 

ونه تالش درجهت تحليل كلي و عمومي به هرگ

قوانين فراسرزميني مخــالف حقوق بين 

الملل است. در اين راستا، قواعدي 

هاي اند كه در وضعيتپيشنهاد شده

شده در ضميمه اجرا خواهند شد. بينيپيش

تعيين فهرست در صالحيت شوراست كه بر 

كند )ماده مياساس پيشنهاد كميسيون عمل 

، فقط 6991نويس  ژوئيه درپيش (.6

 مقرراتي براي مقابله با قوانين ضدكوبا

 22وجود داشت.ـ  6991 و 6992ـ قوانين 

نامه تصويب شود براي شك اگر اين آيينبي

مقابله با قانون ضد ايران و ليبي نيز 

 مقرراتي در نظرگرفته خواهند شد.

صالحيت شورا براي تصويب چنين  

 211و  61اي  مبتني بر مواد نامهآيين

ه رم است كه اّولي به آن صالحيت معاهد

هدايت و رهبري سياست تجاري مشترك 

)تصميمات متخذه با اكثريت كيفي( را 

آن اختيارات اضافي  دهد و دومي بهمي

توانند فراتر از كند كه مياعطا مي

                                                           

24. Voir plus loin. 
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اختيارات مصرحه باشند و آن درصورتي است 

انجام عملي از سوي جامعه اروپا، »كه 

ت جامعه مشترك، براي درچارچوب اشتغاال

تحقق بخشيدن به يكي از اهداف جامعه 

ضروري باشد )تصميمات متخذه به اتفاق 

 6991اكتبر  22هذا دانمارك در آراء(. مع

به نظر آن كشور، اگر »اعالم كرده است كه 

اين امر مغايرتي با تصويب مقرراتي بر 

                                                                    ضد امريكاييان ازسوي اتحاديه اروپا                    

ندارد، شروط الزم براي استفاده ازماّده 

 وزراي امور 21«اند.تحقق نيافته 211

باتصويب پيش نويس  خارجه اتحاديه اروپا،

پيشنهادي درگردهمايي ين نامه آي

اين  بر 6991 اكتبر 21 لوكزامبورگ در

 مدند.مخالفت فايق آ

 ترين مقرراتي كه كميسيون دراصلي 

نموده است  پيشنهاد سطح جامعه اروپا

 بشرح زيراند:

عدم شناخت احكام خارجي صادره ـ 6 

اعتراض  براساس قوانين فراسرزميني مورد

)ماّده  جامعه اروپا درخاك دولتهاي عضو

2:) 

                                                           

 به: رجوع شود .50

“Le Danemark s oppose a LUE sur le commerce avce CUBA, Le mondc ,24 october 1996. 
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ممنوعيت براي اتباع  ايجادـ 2 

نين دولتهاي عضوجامعه درتبعيت ازقوا

(.كليه دولتها مكلف 1فراسرزميني )ماّده 

به پيش بيني مجازاتهايي براي تخطي ازآن 

 (؛9هستند )ماّده 

وجودامكان براي شركتهاي اروپايي ـ 1 

اجراي  اثر بازپس گيري مبالغي كه در در

عنوان سوم  يعني قوانين فراسرزميني،

 ،اندازدست داده ،برتون قانون هلمز ـ

دعوادرمقابل محاكم  وآن ازطريق اقامه

اروپايي واجراي احكام صادره ازسوي آنها 

درمورداموال شركتهاي امريكايي ياشعب 

خاك دولتهاي عضو جامعه  تحت كنترلشان در

اين اقدام كه  (.1باشد )ماده مي اروپا

شهرت يافته است « ازپشت چنگ زدن»به 

« مقابله به مثل»تواند ترجمان نوعي مي

 باشد.

آوريل  10 از ميسيون اروپابه عالوه ك 

، درخواست كرده است كه مشورتي 6991

برتون بااياالت متحده -درموردقانون هلمز

اين  درچارچوب سازمان تجارت جهاني بشود،

اّولين قدم درراه اجراي آيين حل اختالف 

دوجلسه مشورت  سازمان تجارت جهاني است:

دراوايل ژوئن واوايل ژوئيه بدون اينكه 
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به  اند.شده ارزبرگ ه دست آيد،اي بنتيجه

دفع الوقت  رسدكه امريكاييان روشننظرمي

مقابل خواست اروپاييان مبني  در كردن را

 باشند. برروشن نمودن مسأله پيشه كرده

برخي ازمشكالت  جامعه اروپا 

 رادرمقابل سازمان تجارت جهاني طرح 

 البته اين كميسيون است كه در كرده است.

حيطه اقتدارات گات  ع درمسائل واق مورد

 مقررات مصوب در درمورد اّما باشد،صالح مي

 صالحيت تقسيم شده با چارچوب گات از

 است. برخوردار دولتهاي عضو

 كه اروپااعالم شد  دراوايل سپتامبر 

درخواست تشكيل گردهمايي سازمان  قبل از

نتايج انتخابات  تجارت جهاني منتظر

اين  واهدشد.رياست جمهوري اياالت متحده خ

 اّما خوشحال نمود. اعالميه امريكاييان را

 از 6991 اّول اكتبر در اتحاديه اروپا

واشنگتن به سازمان تجارت جهاني شكايت 

بي شك عّلت اين عمل آن بودكه اياالت  كرد.

اقدام به  6991 سپتامبر 20متحده در

نمودكه مسؤول « ايويژه نهاد» ايجاد

 ط دولت كوباشناسايي اموال ضبط شده توس

اين شكايت  اياالت متحده برضد باشد.مي

كه مسائل ناشي  اعالم نمود و اعتراض كرد.
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روابط  قلمرو برتون درـ  قانون هلمز از

بلكه اساسًا  تجاري بين المللي نيست،

 از درجايي غير مشكالت سياسي است كه بايد

 سازمان تجارت جهاني حل شوند.

همچنين مذاكرات در چارچوب  

فقتنامه امريكاي شمالي در مورد موا

آزادي مبادالت )نفتا يا آلنا( براي 

 اجراي سيستم حل اختالفات آن نيز در

  21جريان است.

امضاي قانون  همان روز كانادا، در

اياالت  برتون توسط رئيس جمهورـ هلمز

طبق فصل بيستم موافقتنامه  متحده،

موردآزادي مبادالت  امريكاي شمالي در

 خواست مشورت رسمي نمود.ازآن كشوردر

 دوجلسه مشاوره خيلي سريع بين كانادا،

 20و آوريل 21 اياالت متحده در مكزيك و

تبادل نظرات  شدند. برگزار 6991مه 

 همچنان ادامه دارد.

كميته حقوقي سازمان دولتهاي  

 به اتفاق آرا 6991اوت  21 امريكايي در

                                                           

دست آوردن يك ديد كلي از مجموعه مقررات براي به .55

سازمان تجارت  ا ومربوط به حل اختالف در چارچوب نفت

 جهاني رجوع شود به:

Genevieve BURDEAU “Nouvelles Perspectives Pour l’arbitrage dans le Contentieux 

economique interessant les Etats «Revue de l’arbitrage, 1995,p.30. 
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نظري راتصويب واعالم نمودكه طبق آن 

برتون مخالف حقوق بين الملل -زقانون هلم

است .همچنين بحث درموردويژگي 

فراسرزميني بودن اين قانون يكي 

ازموضوعهاي مّهم دهمين گردهمايي سران 

ريو( بود التين )گروهـ دولتهاي امريكاي 

 21برگزار شد. 6991سپتامبر  1و  1در كه 

اتحاديه اروپا نيزتصميم گرفته است  

ي درخواست سازمان تجارت جهان كه از

 رسيدگي نمايد .

چهارمين گردهمايي  همين راستا، در 

 امريكن كه سران دولتها وـ  ايبرو

 پانيا وسحكومتهاي امريكاي التين، ا

 6991 نوامبر 60و 9 در پرتغال را

 در درسانتياگوي شيلي گردآورده بود،

پايان اين  كه در اعالميه بينادل مار،

ن هلمز بشّدت قانو نشست صادرگرديده است،

مقابل توسعه  در برتون رامحكوم كرده وـ 

 كلّيه كشورهاي عضو در دموكراسي را

 21درخواست نموده است.

                                                           

27. Le Monde ,4 Septembre 1996,Nicole Bonnet, La loi Helms –Burton aumenu du sommet 

des chefts dEtat 1 atino –americains. 

28. EL Diaro ,11 NovembrE 1996 , p.25, Declaration de vina del Marcondenaria Ley Helms-

Burton. 
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به مشكالت ناشي  سازمان ملل متحد نيز 

 ازقوانين فراسرزميني توجه كرده است:

امريكا  مقابل رفتار مجمع عمومي قبالً در

 موضع گرفته است. قبال كوبا در

 در واقع، در برتون،ـ قانون هلمز 

 راستاي مجازاتهايي است كه امريكا از

 اعمال كرده است. كوبا مّدتها قبل برضد

 را كوبا عمومي برضد كندي اّولين آمبارگو

حادثه  از يك سال بعد از دركمتر ،6912در

مقررات  معهذا تحميل نمود، ،خليج خوكها

فقط شامل  چارچوب اين آمبارگو مصوب در

اين مقررات  دند.ششركتهاي امريكايي مي

شاهد تغييرات زيادي باتوجه به تحّول 

نسبي روابط ميان اياالت متحده وكوبابوده 

اولين گام درجهت فراسرزميني كردن  اند.

قانون »تحت عنوان  6992قانون  با

اين  برداشته شد.« دموكراسي براي كوبا

قانون مجازاتهايي را براي شعب خارجي 

 كرد.يشركتهاي امريكايي پيش بيني م

درواقع  اين قانون، با اياالت متحده،

 مفهوم موسع معيار مدعي استفاده از

 كه در تابعيت بود وابستگي مبتني بر

شناسايي  قبول و الملل موردحقوق بين

مجمع عمومي سازمان ملل  قرارگرفته است.
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 22مورخ  69/21قطعنامه  متحد در

 ،6991نوامبر 1مورخ  6992،61/21نوامبر

 2مورخ  60/10و 6992اكتبر 21 مورخ 9/29

فراسرزميني بودن  بعد از 6991 نوامبر

تأسف كرده  مجازاتها نسبت به كوبا ابراز

براي مثال درقطعنامه  مجمع عمومي، است.

( 6991نوامبر 2مورخ  60/10)قطعنامه  آخر

عمل برخي دولتها كه » از را نگراني خود

اجراي قوانين وآيين نامه هايي  با وضع و

 فراسرزميني به حاكميت ساير اربا آث

منافع مشروع نهادها يا اشخاص  دولتها و

آزادي  تحت صالحيت آنها، وهمچنين به

اعالم « زنندتجارت وكشتيراني لطمه مي

كند. بي شك قانون هلمزـ برتون يك گام مي

جديد و بلند در قلمرو فراسرزميني بودن 

قوانين برداشته است؛ بنابراين شگفت آور 

اي ه مجمع عمومي با تصويب قطعنامهنيست ك

اين قانون را محكوم  6991نوامبر  66 در

 كرده است.
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 2بخش 

 كندي - اتوـدام ارزيابي قوانين هلمزـ برتون و

 حقوق بين الملل پرتو در

 

 فصل اول

 مجازاتهاي پيش بيني شده ناقض قواعد

 مربوط به اجراي فراسرزميني حقوق هستند

 

مشروعيت اين دو قانون مسأله  

مجازاتهاي »المللي فراسرزميني بودن بين

قوانين  كنند.مطرح مي را« اقتصادي

مزبورمتوجه مجازات غيرمستقيم دولتهاي 

است ،با اين هدف كه آنها  «دشمن»

سياست خود  راواداربه دست كشيدن از

 براي اين كار بايد آنها را نمايد:

براي به انزوا كشاندن  منزوي كرد، و

 است همه آنهايي را كه درآنها كافي 

عالم با اين دولتها روابط  سراسر

نمود؛ بطوري كه « مجازات»اقتصادي دارند 

به روابط خود با دولتهايي كه توسط 

اند، پايان گذاشته شده امريكاييان كنار

دهند. به عبارت ديگر اين چيزي است كه 

تحت عنوان تحريم درجه دو شناخته شده 
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ازات عامالن است. تحريم درجه دو مج

اقتصادي است كه با دولتي كه خود مورد 

تحريم درجه يك قراردارد، تجارت كرده يا 

 درآن سرمايه گذاري كنند.

اوّلين نكته قابل ذكرآن است كه  

اياالت متحده از تبعيت از تحريمي كه از 

سوي دولت ديگر در مورد شركتهايش 

كند. قانون برقرارگرديده است، امتناع مي

ادرات اياالت متحده درواقع حاوي اداره ص

مقرراتي است كه اتباع و شركتهاي 

 امريكايي را از تبعيت از تحريم مقرر

كند، سوي دولت  ديگر ممنوع مي شده از

مگرآنكه دولت همان سياستي را دنبال كند 

 كه امريكا دارد.

براي مشخص كردن مشروعيت يا عدم  

مشروعيت مقررات امريكا در پرتو حقوق 

الملل، مناسب است اجماالً به برخي از بين

اصول حاكم بر اجراي فراسرزميني حقوق 

 29اشاره شود.

                                                           

براي بدست آوردن يك ديد كلي پيچيده تر ازمسائل  .54

 به: مربوط به اجراي فراسرزميني حقوق رجوع شود

Birigitte STERN “Quelques observtions sur les regles internationales relatives a lappliction 

extraterrotoriale du droit AFDI,1986 , p.7 et « lextra territorialite revisitee. ou il est question des 

affairres Alvarez –Machain ,pate de bois et de quelques autres …AFDI ,1992 , p.239.  
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تواند درمورد اموال يا هردولتي مي 

هايي كه رابطه سرزميني يا مشخص وضعيت

مناسبي با آن دارند قانون  معقوالنه و

دولتي  هر به عبارت ديگر، وضع كند:

گذرد يم سرزمينش تواند درمورد آنچه درمي

همچنين هردولت قانون وضع نمايد. 

مورد اتباع خود قانون وضع  تواند درمي

خارج باشد اين  تبعه در حال اگر كند.

يابد قانون الزامًا يك بعد فراسرزميني مي

 وكامالً هم منطبق باحقوق بين الملل است.

سؤال مشكل تراين است كه آيا يك دولت 

 ارج ازمورد فعاليتهايي كه خ تواند درمي

شوند قانون وضع نمايد سرزمينش انجام مي

به اين دليل كه اين فعاليتها آثاري 

برسرزمين آن دولت دارند ؟ مواضع 

پاسخ به اين سؤال  امريكاييان در

دولتها فرق  بطورمحسوسي با مواضع ساير

رگونه ، به محض اينكه هبراي آنان دارد.

« آثارمهمي» ،عملي درهركجا كه انجام شود

حداقل هدفش  يا ،زمين امريكا داشتهدرسر

ايجاد چنين آثاري باشد، اياالت متحده 

 اختيار مشروع از تواند بطورمي

مورد چنين عملي  در قانونگذاري خود

صالحيت  موسع از استفاده كند. اين تفسير
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قانون شماره  202سرزميني امريكا درفصل 

باتوجه به دخالت  10سه اعالم شده است.

اد درمورد بلوك بنديهاي بيش ازپيش اقتص

شودكه با درحال شكل گيري، مشاهده مي

چنين تفسيري، ديگر بالقوه مانع وحّدي 

براي توسعه قوانين امريكا درسراسرعالم 

اياالت متحده ،درتئوري  وجود ندارد.

،لزوم مهاركردن توسعه چنين تفسيري 

 202دارد فصل زيرا اعالم مي پذيرد،رامي

كه در  لحاظ شود 201بايدبا توجه به فصل 

هاي مورد قبول امريكاييان در آن محدوديت

شان سرزمينيگذاري فرامورد صالحيت قانون

تر در ماده طور دقيقاند. بهبيني شدهپيش

حتي زماني كه يكي از »آمده است  201

وجود  202مباني صالحيت مندرج در ماده 

هايش تواند از صالحيتدارد، يك دولت نمي

قوانين در مورد شخص يا  براي وضع

فعاليتي كه مرتبط با دولت ديگر است 

استفاده كند، مشروط بر اينكه اجراي 

امّا اياالت  16«چنين صالحيتي منطقي نباشد.

 ـمتحده، درعمل، هرگز ازچنين رفتارخود 

كند؛ درحالي كه اي پيروي نميكنندهمحدود

                                                           

30. The foreigne Relations Law of the united states Third st paul American Law Institute 1987 

vol 1.p.238. 

31. Idem p.244.  
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آور ن قاعده حقوقي الزامآن را بعنوا

، همچنين اتحاديه هاتدول .شناسدمي

 . آنان منكرتري دارند، موضع منطقياروپا

توان برخي موارد مي اين نيستند كه در

مقررات فراسرزميني وضع نمود؛ بخصوص 

براي مبارزه با عملكردهاي ضد رقابتي كه 

ا سرزمين يك دولت ي خارج از كاماًل در

، اّما اندجامعه اروپا سازماندهي شده

رقابت درداخل آن آثارمحدود كننده بر

 سرزمين يا جامعه اروپا دارند. 

مع هذا تفاوت موضع آنها با موضع  

 زياد است. براي مثال در امريكا بسيار

)رقابت( اثري كه عملكرد  همين مورد آخر

سرزمين يك دولت ايجاد  ضد رقابتي در

كند. يكي از عوامل جرم لطمه به رقابت مي

آن  كه توان پذيرفتبنابراين مي 12است؛

صالحيتهاي سرزميني خود  تواند ازدولت مي

 جرمي كه بخشي ازآن در براي جلوگيري از

 يابد استفاده نمايد.سرزمينش ارتكاب مي

اين مورد متفاوت است با فرضي كه يك جرم 

                                                           

حتي ديوان دادگستري جوامع اروپايي نسبت به تئوري  .35

اصول مخالفي  نگرد وآثار، به هر شكلش به ديده ترديد مي

 رجوع شود به : كند.آن وضع مياجراي  را براي امتناع از

Nos commentaire sur l affaire pate de bois "L’extraterritorialite revisite …"op cit .note 17 

.p.288 et svts . 
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دولتي  يابد وبطوركامل درخارج ارتكاب مي

شود فقط مدعي اعمال صالحيتش درمورد آن مي

بيش  ا نتايج كم وي به اين دليل كه آثار

توان وضع بسيار دوري درسرزمينش دارد. مي

قضيه خط  روشن وصريح جامعه اروپا را در

)منظورقضيه خط لوله گازسيبري  لوله گاز

است( يادآورنمود كه درآن جامعه اروپا 

» به اياالت متحده فهماند كه تئوري آثار

 11.«دوراز پذيرش عمومي است 

مغايرت مجازاتهاي اقتصادي  

 فراسرزميني پيش بيني شده دراين دو

كه  الملل چيست،قانون باحقوق بين

 قانون هلمز باشند؟امريكاييان منكرآن مي

« هركسي»برتون حاوي قواعدي است كه  ـ

« ستد و داد»راكه با اموال مّلي شده قبلي

البته اياالت متحده سعي  شود.كند شامل مي

اميدانه اجراي صالحيت  كرده است كه نا

اين  106فراسرزميني خود را با بخش 

اياالت متحده داليل خود  قانون توجيه كند.

 كند:را درسه قسمت عرضه مي

اوّلين قسمت مربوط به اعالم ضبط  

 غيرقانوني اموال امريكاييان دركوبا و

                                                           

 22رجوع شود به تفسير جامعه اروپا در مورد اصالحات  .33

در خصوص مقررات مربوط به نظارت برصادرات ،  6912ژوئن 

 .62بند 



   44 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

اين اموال برضد منافع  استفاده بعدي از

مالك قانوني آنهاست كه به آسايش عمومي، 

وسعه اقتصادي لطمه آزادي تجارت وت

دومين قسمت اشاره به سيستم  زند.مي

وضعيت فعلي دارد كه حاوي  المللي دربين

مؤثر در مقابل چنين  راه حلي كامالً 

اعمالي نيست. سومين قسمت كه به نظر 

رسد به عنوان نتيجه دوقسمت قبلي مي

باشد، اعالم مي دارد كه اياالت متحده 

لل از سوي درمقابل اين نقض حقوق بين الم

رسد مكانيسم هاي كوبا، كه به نظر نمي

 بين المللي موجود دولت آن را رفع و

گرفته است عدالت را  تصميم جبران بكنند،

درمورد خودش اجرا كند. امريكاييان، 

براي اينكه از پيش انتقاداتي راكه پيش 

قوانينشان وارد شوند،  كردند بربيني مي

دولتها  ايركنند سكرده باشند، تالش مي رد

را متقاعد نمايند كه عملشان منطبق با 

 دارندالملل است. آنها اعالم مي حقوق بين

دولتي اين  براي هر المللحقوق بين»كه 

اهليت را قائل است كه درمورد اعمال 

توانند يا فرض خارج ازسرزمينش، كه مي

توانند آثارمهمي درآن براين است كه مي
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حقوقي وضع سرزمين داشته باشند قواعد 

 «.نمايد

فرض شود كه تئوري امريكايي  حتي اگر 

كه عمومًا آن را منطبق با حقوق « آثار»

دانند، قابل قبول باشد بين الملل نمي

بهره برداري يك شركت كانادايي يا 

مكزيكي ازمنابع طبيعي كه چند سال قبل 

بيش از سي وشش سال قبل( توسط دولت )

سرزمين  رچه اثري د اند شدهكوبا مّلي 

هيچ اثري ندارد.  امريكا دارد؟ مطلقاً 

توانند تنها آثاري كه امريكاييان مي

عمل ملي  ازآن شاكي باشند آثار ناشي از

كردن است كه دولت كوبا درچارچوب حاكميت 

اقتصاديش تصويب كرده است. به عبارت 

ديگر، صالحيتهايي كه اياالت متحده طبق 

دهد كه يبين الملل دارد به آن اجازه نم

فعاليتهاي اقتصادي مورد نظراين قانون 

 را مجازات نمايد.

قاعده ديگر فراسرزميني موجود  

ـ برتون نيز قابل انتقاد درقانون هلمز

اگر چه كلينتون اجراي آن را براي  ؛است

مدت شش ماه معلق كرده است. اتباع 



   45 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

 12امريكايي، طبق عنوان سوم اين قانون،

مصادره  كا بخاطرتوانند از محاكم امريمي

هرشخص يا شركت  اموال از سوي كوبا، از

اين اموال « دادوستد»خارجي كه در       

دست داشته است تقاضاي جبران خسارت كنند 

.اين قاعده قابل انتقاد است، اگرچه 

هدفش بيشتر جنبه بازدارندگي دارد تا 

قضايي؛ همانگونه كه پروفسورلون فلد 

نم كه هدف اصلي كمن فكرمي»كند: اعالم مي

برتون افزايش دعاوي نيست،  -قانون هلمز

بلكه بازداشتن اتباع دولتهاي خارجي 

يه گذاري نمودن ازتجارت كردن وسرما

اي براي خطرچنين قاعده 11«.دركوباست

 سوسياليستي سابق بيشترشورهاي شركتهاي ك

، چون كه هم گرايش طبيعي به است

استمرارروابط با كوبا دارند وهم 

اين قاعده  .باشندمند كمك امريكا مينياز

رپيوند با صالحيت شخصي تواند ددرظاهرمي

. اين قاعده آن چيزي را به دولت باشد

 انان بين الملليگذارد كه حقوقداجرا مي

، كه خوانندمي 11اصل شخصيت منفعل آن را

                                                           

ر صورت عدم تمديد تعليق ، اين متن از اّول فوريه د .37

 . شودميالزم االجرا  6991

35. op .cit .,note 5 .p. 426.  

36 . Personnalite Passive 
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حيت دست كم به دولت متبوع قرباني صال

 ،قضايي اعطا مي كند. اين اصل، بطور عام

، اما الملل پذيرفته نشده استحقوق بيندر

مانع ازآن نيست كه برخي دولتها به آن 

توان دراين مورد ، ماده مي متوسل شوند.

. طبق قانون مدني فرانسه را ذكر نمود 62

تبعه خارجي حتي اگر درفرانسه »اين ماده 

ساكن نباشد ممكن است درمقابل محاكم 

 فرانسه به لحاظ تعهداتي كه دركشور

خارجي دربرابر فرانسويان پذيرفته است 

اين قاعده منطبق با حقوق «. محاكمه شود

بين الملل نيست وبه عالوه اياالت متحده 

ازاّولين كشورهايي بود كه از پذيرش 

 ناشي از احكام فرانسوي صادر هرگونه اثر

در سرزمينش امتناع  62براساس ماده 

نمود؛ به اين دليل كه مبتني برادعاهاي 

ا سرزميني غيرقانوني است! مع هذا فر

 102خواهد با بخش همين عمل را خود مي

برتون انجام دهد كه پذيرش ـ  قانون هلمز

آن بمراتب سخت تر است، چون كه پيش بيني 

كند كه هركسي اموالي را بخرد كه مي

رابطه مبهم ونا مشخصي با مال مصادره 

چهل سال پيش داشته باشد. با اين  شده در

مقابل شخصي كه اموالش  عهدي درعمل ت
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اين هم  مصادره شده است پذيرفته است و

 داد و»نه هرتعهد؛ زيرا بيگانه متهم به 

توان اورا مي شده و )غير قانوني(« ستد

به پرداخت مبلغي تا سه برابر ارزش مال 

 مصادره شده محكوم كرد.

جالب است به اين نكته نيز توجه شود  

برتون كه اعطاي  ـزقانون هلم 601كه بخش 

هرگونه وام، اعتبار يا كمك مالي ازسوي 

بنگاههاي دولتي  اتباع امريكايي و

 امريكايي ويا خارجيان ساكن دايم در

اياالت متحده به شخصي كه دريك معامله 

ممنوع كرده را ممنوعه دست داشته است 

است، در پيش نويس اّوليه بعد فراسرزميني 

وام به شخص داشت. زيرا ممنوعيت اعطاي 

مجازات شده، در واقع، شامل مؤسسات مالي 

خارجي هم كه سرمايه شان متعلق به 

شود. اّما مجلس امريكاييان است مي

نمايندگان اين قاعده را درجريان بررسي 

پيش نويس توسط دو مجلس نمايندگان 

حذف نمود. بخشي  6991وكنگره در سپتامبر 

 ـازانتقادات وارد شده به قانون هلمز 

كندي نيز  ـ برتون درمورد قانون داماتو

كند. دراين قانون هم كنگره صدق مي

امريكا مدعي قانونگذاري براي كل جهان 
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است: دراين مورد هم، حتي با پذيرش 

« آثار»ديدگاه امريكا راجع به تئوري 

توان از اين ادعا پشتيباني كرد مشكل مي

كه سرمايه گذاري نفتي توسط يك شركت غير 

كايي درايران يا ليبي اثري در امري

 !اياالت متحده دارد

رسد مجازاتهاي مّقرر شده مي به نظر 

اي  برضد ليبي بتواند مشكالت حقوقي ويژه

را مطرح كند. اياالت متحده ممكن است 

شوراي امنيت  121مدعي شود كه قطعنامه 

براي كليه دولتها الزم االتباع است، وطبق 

 تعيين شده از الملل مجازاتهايحقوق بين

حقوق داخلي  سوي سازمان ملل متحد را در

به اجرا گذاشته است.  خود وارد كرده و

مع هذا چنين نظري خيلي سطحي است و 

واقع  تواند مورد قبول قرار گيرد. درنمي

سازد مي آشكار 121خواندن دقيق قطعنامه 

رعايت قواعد بين  كه شوراي امنيت در

حيتها ميان المللي مربوط به توزيع صال

دقيق بوده است؛ بدين بيان  دولتها بسيار

كه فقط مواردي را به آنها تحميل كرده 

: باشدحيتشان مياست كه منطبق با صال

دراين قطعنامه، درواقع ازدولتها خواسته 

شده است كه اجراي يك دسته اعمالي را، 
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اينجا ضروري نيست،  دقيقشان در كه ذكر

سرزمينشان  طريق براي اتباع خود يا از»

بنايراين هيچ چيز به  «. ممنوع  كنند

دهد كه اعمال اياالت متحده اجازه نمي

خارج از سرزمينش را ممنوع  خارجيان در

اگر اياالت متحده  يا مجازات نمايد.

تواند به نفع خود مدعي اجراي نمي

مجازاتهاي ملل متحد درمورد كوبا شود، 

درعوض كنگره آن كشور چنين مجازاتهايي 

كند: كنگره را طبق نظر وميل خود اعالم مي

برتون ازرئيس  -قانون هلمز 601بخش  در

خواهد كه به استناد به نقض جمهور مي

وسيع حقوق بشردركوبا كه تهديدي برضد 

صلح وامنيت بين المللي است، واينكه 

چنين وضعيتي با وضعيت هائيتي كه سازمان 

ملل درموردش آمبارگو برقرار نمود تفاوت 

اي چنداني ندارد، براي تصويب قطعنامه

توسط شوراي امنيت براساس فصل هفتم 

 منشور ملل تالش كند.

 

 فصل دوم

 مجازاتهاي پيش بيني شده ناقض بسياري

قواعد عام يا قراردادي حقوق بين  از

 الملل هستند
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نقض قاعده  اين دو قانون، عالوه بر 

دولتها،  المللي صالحيت بينتوزيع بين

مورد  اي ديگري هم بخصوص درهتعرض

. اين مجازاتهاي انتخابي در بردارد

ها خيلي گذرا مورد مطالعه قرار تعرض

 گيرد.مي

 

 

 

 الف . نقض قواعد ورود به سرزمين 

ممنوعيت ورود به خاك امريكا  

برتون مغايرحقوق  ـدرقانون هلمز 

 الملل است.بين

البته هردولت صالحيت تبعيضي براي  

ورود خارجيان به سرزمينش  تعيين شرايط

اّما اين اصل بايد به دو جهت  11دارد.

يك سو وجود صالحيت  تعديل گردد. از

به اين معنا نيست كه دولت  تبعيضي

بتواند خود سرانه و مستبدانه عمل كند. 

                                                           

براي به دست آوردن يك ديد كلي درمورد اين مسأله   .34

 رجوع شود به :

Charles Leben “La  circulation international des personnes et droit international” , Annales de la 

faculte de droit et Science Politique de l’Univrsite de Clermont- Ferrand, Paris, LGDJ, 

1978,P. p.627. 
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ازسوي ديگر، صالحيتهاي تبعيضي دولتها 

توانند با اراده خودشان درچارچوب مي

شوند. به نظر  تعهدات بين المللي محدود

 ـ قانون هلمز رسد كه اياالت متحده درمي

برتون به وضوح ازاختيارات قانونگذاري 

براي ورود به سرزمين خود سوء استفاده 

تواند به دليل البته دولت مي كرده باشد.

ومي ورود امنيت ّملي يا بهداشت وسالمت عم

. آيا اين ادعا دبه سرزمينش را ممنوع كن

كه ورود اطفال صغير، يا قابل تصور است 

والدينشان، كه مديرشركتهاي مرتبط با 

كوبا هستند. بتواند به امنيت امريكا 

رسد كه اين طمه بزند؟ به نظر ميل

غيرقابل تصور باشد، مگربراي آقاي ميكي 

وزير تجارت امريكا، كه  11كانتور

مه  62درمصاحبه اي با نيويورك تايمز در

يب قانون اعالم كرده است، با تصو 6991

اياالت متحده حقوق خود را »برتون  ـهلمز 

، و ر حمايت ازمنافع امنيتي حفظ كردهد

ورود اشخاصي را كه طبق قانون امريكا 

اخالقي شده اند مرتكب جنايات فضاحت بار 

 19.به خاك خود ممنوع نموده است

                                                           

38  . Mickey kantor. 

 ذكرتوسط: .34

Andreas Lowenfeld “Agora …”op.cit., note 5,p.419. 
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 المللي ب. نقض قواعد مسؤوليّت بين

 اياالت متحده معتقد است كه كوبا اگر 

با ملي كردن اموال امريكاييان حقوق بين 

الملل را نقض كرده است، كاري كه بايد 

هاي موجود بين انجام دهد اجراي آيين

المللي يا داخلي برضد دولت كوباست. 

ردن اشخاصي كه اياالت متحده با مجازات ك

اعمال كوبا را  تواناز لحاظ حقوقي نمي

واقع، قواعد  ، دربه آنها نسبت داد

ترين قواعد مسؤوليت ه بنيادياب را كانتس

گيرد؛ بايد المللي هستند ناديده ميبين

كنار اين عمل مسأله عطف به  گفت كه در

ماسبق شدن قانون امريكا نيز مطرح است 

كه  خواهد نتايج ملي كردنهايي راكه مي

اند تقريبًا دو نسل قبل اتفاق افتاده

 مجازات كند.

وباييهايي مورد ادعاي ك به عالوه، در 

اند، كه تابعيت امريكايي كسب نموده

كوبا مرتكب چه عمل معلوم نيست كه دولت 

الملل شده است؛ زيرا كوبا خالف حقوق بين

را ملي كرده درواقع اموال اتباع خود 

افراد مزبور بعدًا امريكايي  . اينكهاست

تواند عطف به ماسبق شده، اند نميشده



   44 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

د آنها ورباعث گردد كه عمل كوبا درم

ملي »زماني كه  20.محسوب شود« كردنملي»

متوجه )اموال( يك تبعه خارجي « كردن

توان آن رايك عمل نامشروع نباشد، نمي

ديدگاهي كه  26بين المللي تلقي كرد.

كنند بطور اينجا مطرح مي امريكاييان در

دهد دنيا اجازه مي ضمني به هر فردي در

ل او اي به امواكه اگر دولت متبوعش لطمه

تابعيت  وارد كرد به امريكا مهاجرت و

امريكايي كسب نمايد، سپس منتظر شود تا 

اياالت متحده يك قانون فراسرزميني ازنوع 

برتون برضد دولت متبوع  -قانون هلمز

 سابق او به اجرا گذارد !

 

 ج. نقض اصول حاكميت وعدم مداخله

برتون، تنها  ـقانون هلمز اين كه در 

 ي كوبا با دقت تعريف وبرا« ممكن»دولت 

واقع  مشخص شده است، يعني دولتي كه در

مورد قبول اياالت متحده باشد، نقض 

                                                           

تابيعيت در  اين انديشه مبناي قاعده استمرار  .75

 مي باشد. الملليبيناختالف مربوط به مسؤوليت 

 Lightgow et)-ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه اليت گو .75

autres v. Royaume Uni)  معتقد است كه اصول حقوق  6911ژوئيه  در

المللي درمورد ملي كردن اموال اشخاص از سوي دولت بين

 متبوعشان اجرا نمي شوند.
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آشكاراصل عدم مداخله درامور داخلي است. 

قضيه  ديوان بين المللي دادگستري در

شبه نظامي امريكا  فعاليتهاي نظامي و

 [اصل فوق]درنيكاراگوئه وعليه آن كشور 

يادآوري نموده لب عبارات زير را درقا

 .است

...اصل )عدم مداخله( مطابق اصول » 

عام پذيرفته شده، مداخله مستقيم يا 

 غير مستقيم هردولت يا هرگروه از

دولتها درامور داخلي يا خارجي دولت 

بنابراين  كند.ديگر را ممنوع مي

مداخله غير مستقيم بايد دراموري باشد 

كه درآن اموراصل حاكميت دولتها به هر 

دهد كه آزادانه براي لتي اجازه ميدو

اين نوع امور حق  خود تصميم بگيرد. از

انتخاب سيستم سياسي، اقتصادي، 

گي وتنظيم روابط خارجي فرهن اجتماعي و

. درمورد اين انتخابها كه بايد باشدمي

آزاد باشند، دخالت زماني غيرقانوني 

اجباري استفاده شود  از طرقاست كه 

.»22 

  

                                                           

42  . CIJ,Rec,1986,p.108,,205 
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االت متحده زماني كه شركتهاي به عالوه، اي

امريكايي طرف معامله با اسرائيل در 

با تحريم درجه دو از سوي دولتهاي  6911

ند نيز چنين داليلي را مواجه شد عربي

دولت اياالت متحده چنين »كرد مطرح مي

دخالتي را در حاكميتش را تحمل نخواهد 

 «.كرد

 

 د. نقض قواعد سازمان تجارت جهاني

ت، حتي قبل از تصويب مدير كل گا 

كندي  ـبرتون و داماتو  ـقوانين هلمز 

بارها نسبت به تمايل اياالت متحده به 

انجام اعمال يكجانبه كه مخالف سيستم 

چند جانبه اي است كه گات و بعد سازمان 

تجارت جهاني در تالش براي تشويق و تحرك 

بخشيدن به آن هستند، اخطار داده بود. 

اقدامات مقابله به اين اخطارها بر ضد 

مثل يكجانبه و تبعيض آميزي بود كه 

قانون  106اياالت متحده، مطابق بخش 

قانون  6102( ، يا ماده 6912تجارت )

اوت  21جديد امريكا در مورد تجارت )

» ( تصويب كرده بود كه گاهي آن را 6911

 اند.لقب داده« 106ابر
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دانيم كه قواعد تجارت بين المللي مي 

يجاد يك سيستم ليبرال و باز در جهت ا در

دارند؛ سيستمي كه سطح جهاني گام بر مي

مبتني بر اصول آزادي مبادالت، عدم تبعيض 

باشد و بنابر اين و عمل متقابل مي

هرگونه محدوديت برآزادي مبادالت را 

برتون  ـمحكوم مي نمايد. قانون هلمز

بطور قطع در تضاد با اين اصول است؛ چون 

تحده كليه مبادالت تجاري با كه اياالت م

 كند.كوبا را ممنوع مي

آتي  البته بر اين اصول كلي استثنا 

گات كه  26وجود دارد، از جمله ماده 

 اشعار مي دارد:

هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه » 

اي تفسير نخواهد شد ... )ب( به گونه

... كه مانع دولتهاي متعاهد از تصويب 

آنها را براي  مقرراتي شود كه وجود

حفظ منافع اساسي امنيت خود ضروري 

 «.داندمي

  

همانطور كه قباًل اشاره شد، از همان 

رسد كه دليل مطروحه از ابتدا به نظر مي

سوي اياالت متحده مبني بر اينكه مقامات 

رسيدگي كننده به اختالف، وجود چنين 
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كنند از تهديدي را احراز و مشخص مي

 ردار نباشد.اعتبار  چنداني برخو

ود دارد كه همچنين احتمالي قوي وج 

موافقتنامه جديد »كندي  -قانون داماتو

مربوط به سرمايه گذاري  در مورد مقررات

در فرانسه يا  MIC) «در قلمرو تجارت

TRIM  به گات  6992در انگليس( را كه در

منضم شده است نقض نمايد. اين 

موافقتنامه، در واقع حاوي مقرراتي در 

صوص سرمايه گذاريهاي مربوط به تجارت خ

كاال است. اين مقررات در تضاد با اصول 

در مورد  1ـ2بنيادين گات، بخصوص ماده 

الزام به انجام رفتار يكسان و ماده 

وديتهاي كّمي در مورد حذف محد 66ـ6

كندي  ـقانون داماتو  .باشندمبادالت، مي

مجازاتهايي براي ممنوع كردن واردات از 

اي مشمول اين قانون پيش بيني كرده شركته

است ، و آن به دليل سياست سرمايه گذاري 

آن شركتها مي باشد . به نظر مي رسد كه 

الف اصل آزاد سازي چنين مجازاتهايي مخ

 المللي بر مبناي گات باشند.بين مبادالت

موافقتنامه جديد در » 1البته، ماده 

مورد مقررات مربوط به سرمايه گذاري در 

ت  اجراي همان استثنئا« مرو تجارتقل
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مذكور  26مندرج در گات، و بخصوص ماده 

در قبل، را پيش بيني كرده است. بنابر 

اين همان مشكالت تفسير در اينجا هم مطرح 

مي شوند .واضح است كه كّليه اين مسائل 

بسيار پيچيده نياز به تحقيقات وسيعتري 

 21دارند.

 

اي شمالي نقض قواعد موافقتنامه امريك .هـ

 تجارت آزاد) نفتا يا آلنا ( درمورد

برتون ناقض اصل آزادي ـ قانون هلمز 

گردش تجار است ؛ اصلي كه اياالت متحده 

نفتا حداقل در مقابل  6101در ماده 

 كاناداييها و مكزيكها پذيرفته است.

نفتا اين  109( 1توان گفت كه ماده )مي

كه حق را براي اياالت متحده شناخته است 

بتواند از آمبارگو بر ضد كوبا استفاده 

كند، اّما اين استثنا فقط در روابط 

اقتصادي بين امريكاييان و كوبا جاري 

تر، پيش بيني است. اين ماده، بطور دقيق

تواند براي نموده است كه اياالت متحده مي

توليدات كوبا به خاك  ممانعت از ورود

خود از طريق كانادا يا مكزيك مقرراتي 

                                                           

 در مورد اين مسائل رجوع شود به: .73

Patrick Juillard, Chronique de droit international economique,AFDI,1993,p.784. 
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رسد كه اين ماده ضع نمايد. به نظر نميو

امكان تصويب مقررات تبعيض آميز نسبت به 

تجار مكزيكي يا كانادايي و خانواده 

 هايشان را بدهد.

 

 نقض منشور سازمانهاي بين المللي  .و

همچنين احتمال قوي وجود دارد كه  

برتون كه تا بحال  ـقانون هلمز 602بخش 

ر مؤسس برخي به آن اشاره نشده است، منشو

مللي را نقض الاز سازمانهاي       بين

كند كه، اگر بيني مينمايد. اين ماده پيش

مك مالي ديگري توسط يك وام يا هرنوع ك

يعني صندوق  ـالمللي مؤسسه بين

المللي پول، بانك بين المللي ترميم بين

المللي توسعه، شركت و توسعه، انجمن بين

مين المللي، آژانس تضمالي بين

نبه يا بانك جاگذاريهاي چندسرمايه

ت اياالت رغم مخالفامريكايي توسعه، علي

خزانه دار  ،متحده به كوبا داده شود

از  امريكا، درصورت افزايش سرمايه،

وام يا كمك( به ) پرداخت مبلغ معادل آن

اي كه در مقابل امريكا ايستادگي و مؤسسه

با آن مخالفت كرده است ممانعت خواهد 



  550 قانون هلمز ـ برتون و داماتو كندي 

است كه اياالت متحده در اين  مود. بهترن

 مورد بيشتر جانب احتياط را حفظ كند.

 

 نقض قواعد سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ـز

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از  

تصويب دو قانون امريكايي كه تبلور 

اياالت متحده هستند، « يكجانبه»عملكرد 

كه نگراني  بشدت ابراز نگراني كرده است؛

 است.اغلب در اين سازمان اعالم شده

بويژه  توسعه اقتصادي، سازمان همكاري و

كند كه با تعهدات متضادي كه ممكن تالش مي

است ازتصويب قوانين فراسرزميني براي 

 عامالن اقتصادي ايجاد شوند.

اعالميه نهايي آخرين كنفرانس وزراي  

 26كه  سازمان همكاري و توسعه اقتصادي،

در پاريس برگزار شد، فقط  6991مه  22و

از دولتها          مي خواهد كه از 

توسل به مقررات متضاد با قواعد سازمان »

تجارت جهاني در قلمرو مبادالت و سرمايه 

رسد، امتناع نمايند. به نظر مي« گذاريها

علي رغم اين اعالميه موجز و مختصر 

،بحثهاي جنجال برانگيزي در اجالس پاريس 

مقرراتي كه اياالت متحده بيش »  در مورد

باعث مي شود كه  كند واز پيش تصويب مي
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ساير كشورها وارد زور آزمايي با 

ملتهايي شوند كه به رغم واشنگتن مرتكب 

ايران  اند و در صف اّول كوبا ،جنايت شده

 انجام شده باشد. 22«دارند قرار يا ليبي

به عالوه احتمال دارد كه در پرتو  

ازمان همكاري و توسعه اقتصادي قواعد س

. برخي مجازاتهاي مصوب غير قانوني باشند

رسد كه امتناع از براي مثال به نظر مي

اعطاي برخي وامهاي پيش بيني شده در 

كندي مخالف قواعد آزاد  -قانون داماتو

سازي )گردش سرمايه( سازمان همكاري و 

توسعه اقتصادي باشد ؛ قواعدي كه 

وديتها در گردش سرمايه برقراري برخي محد

ميان دولتهاي متعاهد را غير قانوني 

در هر حال سازمان همكاري و  دانند.مي

توسعه اقتصادي تأمل و بررسي عميق در 

 اين مسائل آغاز كرده است. مورد

همچنين مجموعه قواعد سازمان همكاري  

و توسعه اقتصادي در مورد تعهدات متضاد، 

استفاده رهنمودهاي خوبي براي تعديل 

فراسرزميني از صالحيت قانونگذاري توسط 

دولتها دارد. البته، اين مجموعه قواعد 

                                                           

 رجوع شودبه : .77

Le Monde, 24 mai 1996,Alain vernholes “les Pratiques Commerciales americanes critiques au 

Sein de L’OCDE.  
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به  6996تصويب و در  6912كه درسال 

اعالميه اصول راهبر در مورد سرمايه 

المللي و شركتهاي چند گذاريهاي بين

مليتي ضميمه شده است از لحاظ حقوقي 

 طع اصولي راقاّما بطور  الزام آور نيست؛

مطرح مي كند كه بخشي از اصول حاكم بر 

 نزاكت و روابط دوستانه بين ملتهاست.

اين اصول مبتني بر احترام به حقوق و )

منافع يكديگر است( كه از سوي 

 امريكاييان مطرح شده است.

به عالوه، بحثها در چارچوب سازمان  

همكاري و توسعه اقتصادي براي تصويب يك 

عنوان  سند حقوقي الزام آور تحت

موافقتنامه چند جانبه در مورد سرمايه »

ادامه دارد. در صورت تصويب اين  «گذاري

قواعد آن توسل و استفاده موافقتنامه ،

از مقرراتي همچون مقررات مندرج در دو 

قانون امريكايي را ممنوع مي كنند . 

چونكه اين مقررات مانع از تحقق هدف اين 

ق و تحرك موافقتنامه كه تالش براي تشوي

بخشيدن به گردش آزاد سرمايه است، مي 

 باشند.

 

 نتيجه 
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بخشي اغراق » برتون  ـ قانون هلمز 

آميز و نامعقول از قوانين اياالت متحده 

اگرچه قانون  21توصيف شده است.« امريكا

كندي برضد ايران وليبي برخي از ـ داماتو

 -همان انتقادهاي وارد برقانون هلمز

است، مع ذلك قانون  برتون را برانگيخته

اين  اخير از شدت بيشتري برخوردار است.

دو قانون بطور قطع درپرتو حقوق بين 

الملل از سه جهت نامشروع هستند: آنها 

قواعد فراسرزميني در تعارض با حقوق بين 

الملل عام ايجاد كرده، مقررات مربوط به 

مسؤوليت بين المللي را خدشه دار نموده 

ش بيني كرده اند كه ومجازاتهايي را پي

توسط قواعد عرفي يا قراردادي مورد قبول 

 اياالت متحده ممنوع شده اند.

علي رغم مغايرت بارز قوانين امريكا  

( با حقوق كنديـداماتو  برتون، ـ)هلمز

الملل، بايد گفت كه آنها كارايي بين

براي  بسيار زيادي، نه فقط الزاماً 

 دستيابي به هدف سياسي بلكه براي

بازداشتن برخي از شركتها دارند؛ 

شركتهايي كه به لحاظ ترس از تعقيب و 
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مجازات در اياالت متحده ترجيح خواهند 

هاي اقتصادي خود در داد از اجراي پروژه

در ايران يا درليبي دست بردارند.  كوبا،

اخبار موجود حاكي از چنين واكنشهايي از 

شود كه سوي اين شركتها است: گفته مي

تهاي ژاپني ممكن است از اجراي برخي شرك

شند؛ پروژه هاي خود در ايران دست بك

فرانسوي( الف همين وضعيت در مورد شركت )

شركت مكزيكي  21كند؛آكيتن نيز صدق مي ـ

ز فعاليت در كوبا نيز خود را ا  21سمكس

زيرا سرمايه گذاريهاي  ،كنار كشيده است

كالني در اياالت متحده دارد؛ انصراف شركت 

از ساخت لوله  21استراليايي بي اچ پي

گاز به طول هزار و پانصد كيلو متر ميان 

ايران و پاكستان نيز به عنوان يكي از 

آثار مقررات جديد امريكا ارزيابي شده 

همانطور كه گفته شد تصويب اين  29است .

                                                           

اّما اخبار جديد عكس مسأله را نشان مي دهد.آقاي  .75

محمود واعظي، معاون وزير امورخارچه ايران، درهنگام 

» بازديد ازپاريس ، اعالم كرد كه مذاكرات با شركت الف

« ك ميليارد براي اجراي پروژه اي به ارزش بيش از ي
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« امتزاج گستاخي و ناداني»قوانين نتيجه 

در هرحال، اين  10اياالت متحده است.

جديدي از عملكرد يكجانبه اي است  تصوير

 باشد.كه اياالت متحده با آن مأنوس مي

توان آرزو كرد كه ساير فقط مي 

دولتها، با ايجاد يك جبهه واحدي، بخصوص 

ريكا را وادار به ، امدر چارچوب اروپا

. اين چيزي است كه دست عقب نشيني كنند

كم بعد از انتخاب رياست جمهوري )در 

ن مقاله هنوز انتخابات زمان تدوين اي

، (رياست جمهوري امريكا برگزار نشده بود

 نمايد.غير قابل تصور نمي كامالً 

، كه در و يكم آيا قرن بيست 

انتخابات رياست جمهوري امريكا بارها به 

آن استناد شده است، شاهد ظهور يك نظام 

بود كه فقط تحت  المللي خواهدحقوقي بين

ينكه شاهد تعميق ا اسلطه يك قدرت است؟ ي

المللي خواهد بود اي بينجامعهو استقرار 

مبتني بر برابري كلّيه دولتها كه 

 باشد؟مي

 

 

                                                                                                                             

Asia Times, 7 aout 1996, US sanctions law begins to take toll.  

50  . Idem,Editor, “So that’s the American way”  
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