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مخاطرات و تکالیف حقوقی دولت در مقیاس ملی و بینالمللی


باقر شاملو

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ابوالفضل یوسفی )(Yusefi_9@yahoo.com

مدرس دانشگاه
)تاریخ دریافت – 1394/8/14 :تاریخ پذیرش(1394/9/25 :

چکیده
خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالشهای ناشی از مواجهۀ قدرت عمومی با وضعیت
اضطرار عمومی ،موجب شدده اسدت تددویا سدازواارهای حقدوقی متناسدب بدا ایدا شدرای ضدرورتی
اجتنابناپذیر شود .از یک سو ،نظارت بر رفتار دولت بهمنظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق
افراد در دورة مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامدات عمدومی و دولدت بده حاامیدت
قانون در دورة بحران ناشی از مخاطرات ،موجب مسئولیت متولیان امر خواهد بود .اهم استانداردهایی اه
در مواجهه با بحران باید توس دولت رعایت شوند عبارتند از :احراز تهدید استثنایی مسدتند بده قدرایا
معقول ،ضرورت و تناسب در اقدام ،موقت بودن تدابیر اتخاذی و عدم تبعیض در اجرای تدابیر فوقالعاده.
همچنیا ،تخطی دولت و مقامات عمومی از ایا ضواب قانونی مدیتواندد در سدطم ملدی و بدیاالمللدی
مسئولیت حقوقی را متوجه آنها اند.
واژههای کلیدی :تکالیف دولت ،حاامیت قانون ،مخاطرات ،مسئولیت حقوقی.

 نویسندة مسئول ،تلفا09123844623 :

Email: baghershamloo@gmail.com
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مقدمه
مخاطرات همواره در دورة حیدات بشدر وجدود داشدته و خسدارات زیدادی بده اقتضدای ماهیدت
پیشبینیناپذیر و اجتنابناپذیر بودن ،بر جوامع بشری تحمیل ارده اسدت .اهمیدت و ضدرورت
تالش برای ااهش آثار ناشی از مخاطرات ،موجب پیدایش علدم ندویا «داندش مخداطره» شدده
است اه ارتباط نزدیکی با علم حقوق دارد .ایا داندش ،در اشدور مدا قدوام نیافتده و در مراحدل
ابتدایی شکلگیری است .بهطورالی ،شرای مخاطرهآمیز عبارت است از وضعیتی اده بدهدلیدل
تأثیرات محیطی ،زیستی ،بهداشتی ،صنعتی ،اقتصادی یا آشوب و بحرانهدای اجتمداعی حداد
میشود و در نتیجۀ آن خطری علیه تداوم حیات جمعی انسان ایجاد میشود .مقابلدۀ دولدت بدا
مخاطرات زیستمحیطی ،چالش امتری دارد؛ زیرا دولت بدا سدرمایهگدذاری و آمدوزش در ایدا
حوزه میتواند موفقیتهای چشمگیری را تحصیل اند ،درحالی اه بیم نقض حقوق افراد وجود
ندارد .اما در مواجهۀ دولت با مخاطرات ناشی از بحرانهدای اجتمداعی مالحظدات جددی وجدود
دارد اه میتواند به مسئولیت ایفری مقامات عمومی منتهدی شدود .در مفهدوم خداص ،شدرای
مخاطره آمیز ناظر بر حواد قهری طبیعدی مانندد سدیل ،زلزلده ،سدونامی و خشکسدالی اسدت،
درحالی اه آسیبها و صدمات ناشی از بحرانهای اجتماعی بهویژه در دو دهۀ اخیر موجب رشد
افراطگرایی و خشونت در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا شده و خسدارات جبدرانناپدذیری را
ایجاد ارده است .جنایات گروههای تروریستی بواوحرام ،گدروه دولدت اسدالمی ،گدروه النصدر و
القاعده ،و جنایات جداییطلبان اوارایا و غیره نمونههایی از افدراطگرایدی و خشدونت در دهدۀ
اخیر است .تالش دولتهای غربی برای انتقال خشدونت بده اشدورهای مبددأ و تعدار مندافع
دولتها در مواجهه با افراطگرایی ،عمالً به تشدید خشونتهدا و شدعلهور شددن آتدش جند و
خونریزی بهویژه در خاورمیانه منجر شده است .بدیهی است اه آثار ایا بحرانها جهانی خواهد
بود .بنابرایا ،مخاطرات ناشی از بحرانهای اجتماعی از چنان اهمیتدی برخدوردار اسدت اده در
معادالت سیاسی و امنیتی داخلی و بیاالمللی جایگاه باالتری نسبت به مخاطرات طبیعی داشته
و در اولویت همکاری دولتها قرار دارد .در پرتو اصل حاامیت قانون ،ضروری اسدت در شدرای
اضطرار عمومی اه نقض قانون و بیقانونی همهجا را فراگرفته است ،ضواب نحوة مواجهۀ دولدت
با شرای مخاطرهآمیز ناشی از بحران اجتماعی در چارچوب قانون بررسی و تحلیل شدود .التدزام
دولت به حاامیت قانون در زمان وقوع مخداطرات ،آثدار و پیامددهای حقدوقی در سدطم ملدی و
بیاالمللی دارد اه با توجه به مسئولیت حقوقی احتمالی دولت و مقامات عمومی ،ضدرورت دارد
بدان پرداخته شود.
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الف) شیوههای مقابله و متدولوژی آن

اولیا و مهمتریا شیوة مقابله با بحرانهای اجتماعی ،استفاده از ظرفیتهای حقوقی است .یکی
از مهمتریا وظایف دولتها ،حمایت و تضمیا حقوق و آزادیهای اساسی بشر است .مهمتدریا
سازواار تضمیا حقوق و آزادیها ،استفاده از ابزار ایفری با جرمانگاری رفتارهای تهدیداننددة
آزادیها و مجازات ناقضان حقوق افراد است .اما جرمانگاری خود شدیدتریا مداخلده در حقدوق
بشر است و باید از توجیه مناسبی برخدوردار باشدد .اهمیدت ایدا موضدوع بدا توجده بده امکدان
سوءاستفادة دولتها و مداخلۀ بیش از حد در حقوق و آزادیهای افدراد ،در پوشدش حمایدت از
نظم و امنیت آشکار است .در واقع نظام عدالت ایفری رسالتی دوگانه دارد :بعضدی از حقدوق را
محدود یا سلب میاند و حال آنکه همیا نظام ایفری وظیفۀ حمایت از حقوق را نیدز برعهدده
دارد .هدف از تکلیف دولت به مداخلۀ مؤثر در وضدعیت اضدطرار عمدومی آن اسدت اده رعایدت
حقوق بنیادیا را تضمیا اند .در ایا مسیر ،دولدت مجبدور اسدت برخدی از حقدوق را موضدوع
محدودیتهای فوقالعاده قرار دهد تا بتواند انترل اوضاع را بهدسدت گیدرد و ضدما حمایدت از
حیات و هویت ملی از نقض حقوق بنیادیا جلوگیری ارده و نظم و امنیت را برقرار اند .بددون
تردید ،یکی از موضوعات مهم حقوق ایفری در عصر حاضر ،مقابله بدا بحدرانهدای اجتمداعی و
تروریسم است .پس از واقعۀ یازدهم سپتامبر در آغاز هدزارة سدوم و جدان گدرفتا فعالیدتهدای
گروههای افراطی و بنیادگرا در جای جای جهان ،تمراز نظامهای ایفدری بدر مسدئلۀ تروریسدم
قرار گرفته است .حقوق بشر در سطم جهانی و منطقهای بهروشنی اعالم ادرده اسدت دولدت در
زمینۀ اقدامات تروریستی و ضرورت حمایت و حفاظت از افراد حاضر در قلمدرو سدرزمینی خدود
حق و تکلیف دارد .ایا قاعده ،از تکلیف عام دولت نسبت به حمایدت از افدراد در برخدورداری از
حقوق بشر و جلوگیری از موانع بهرهمندی افراد از حقوق اساسی ،ناشی میشود .مهمتریا تعهد
حقوق بشری دولتها ،تضمیا حق حیات و حق امنیت و ضروریات وابسته به ایا دو حق است.
حق حیات ،عالیتریا حق انسانی است؛ زیرا بدون ایا حق ،سایر حقوق معنایی نخواهند داشت.
براساس اسناد حقوق بشر ،ایا حق شامل تمام افرادی است اه در قلمرو سرزمینی دولدت قدرار
دارند و هیچگونه تخطی از ایا حدق ،توجیده و مشدروعیتی نددارد؛ ازایدارو ،حتدی در وضدعیت
اضطرار عمومی نیز باید ایا حق محترم شمرده شود [.]2
دومیا شیوه در مواجهه با بحرانهای اجتماعی ،بهرهگیری از نیروی نظامی است .ایا شیوه
اه علناً توس جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در لوای «جن علیده تروریسدم» بدهادار
گرفته شد ،پایبند مقررات حقوق بشری نیست و قواعد حقدوق بشردوسدتانه نداظر بدر مخاصدمۀ
مسلحانه را نیز رعایت نمیاند .بیشتریا احتمال تعدی به حقوق افراد و نقدض حقدوق بشدر در
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ایا رویکرد نهفته است .استفاده از ایا رویکرد به بروز جن علیه افغانستان و عراق و آثار ناشی
از آن منتهی شدد .پیددایش زنددان گوانتاندامو و ابوغریدب ،شدکنجهگداههدای مخفدی در خدا
اشورهای متحد آمریکا ،نمونهای از معایدب بهدرهگیدری از شدیوة نظدامی در مقابلده بدا بحدران
اجتماعی است.
ب) استانداردهای ناظر بر مقابله و متدولوژی آن

برخی اسناد حقوق بشری و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر ،استانداردهای ناظر بدر رفتدار دولدت
در شرای اضطرار عمومی را تبییا ارده است .مشروعیت اقدامات و تدابیر دولدت در مقابلده بدا
مخاطرات ناشی از بحرانهای اجتماعی ،مستلزم رعایت ضوابطی اسدت اده در دو مرحلده قابدل
بررسی است .مرحلۀ اول یا شناسایی مخداطره ،مسدتلزم احدراز تهدیدد اسدتثنایی علیده حقدوق
بنیادیا و به شرط مستند بودن به قرایا معقول است .در همیا راستا ضرورت دارد اه پدس از
احراز خطر استثنایی ،ایا وضعیت اضطراری در قلمرو داخلی و عنداالقتضا ،بهصورت بیاالمللدی
اعالم رسمی شود .بهطور مثال ،اعالم نهادهای بیاالمللی مانند شورای امنیت سدازمان ملدل یدا
ارگانهای رسمی دولتی مبنی بر لزوم خروج اتباع بیگانه یا دیپلماتهای سیاسی از محدل بدروز
بحران ،از مصادیق حدو خطر استثنایی و ضرورت اعالم بیاالمللی است .مرحلدۀ دوم مواجهدۀ
عینی با بحران است اه الزمۀ آن اتخاذ تدابیری فوقالعاده برای انترل شرای اجتمداعی اسدت.
اقدامات دولت در مواجهه با شرای مخاطرهآمیز باید متکی به اصدولی باشدد اده ضدما رعایدت
حاامیت قانون ،حقوق و منافع جامعه و افراد خصوصی را توامان تضمیا اندد .مهدمتدریا ایدا
اصول را طی بندهای بعدی بررسی میانیم.
 اصل تهدید استثنایی

اولیا اصل مورد توجه در مطالعۀ حقوقی اصول حاام بر شرای مخاطرهآمیز ناشی از بحرانهای
اجتماعی ،شناخت ماهیت تهدید استثنایی است .دربارة شدرط تهدیدد اسدتثنایی اظهارنظرهدای
امیتۀ حقوق بشر شایان توجه است .از مهمتریا نکات تصریمشده توس ایا امیتده آن اسدت
اه «هر آشوب یا وضعیت فاجعهبار نمیتواند مصداق وضعیت اضطرار عمومی اده تهدیدداننددة
حیات ملت است ،تلقی شود» ] .[16در ایا زمینه ،امیتۀ حقوق بشر مقرر داشته اسدت« :طدی
مخاصمات مسلحانه ،خواه بیاالمللی و خواه غیر بیاالمللی ،عالوه بر تعهددات مدادة  4و بندد 1
مادة  5میثاق ،قواعد بیاالمللی حقوق بشردوستانه برای پیشگیری از سوء استفاده از اختیدارات
ناشی از اعالم وضعیت اضطراری قابل اطالق خواهد بود .براساس میثاق حتدی طدی مخاصدمات
مسلحانه ،اقدامی اه به تخطی از مقررات میثاق منجر شود تنها زمانی و تا حدی مجداز خواهدد
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بود اه آن موقعیت تهدیدی برای حیات ملت باشدد .درصدورتی اده دولدتهدای عضدو درصددد
استفاده از مادة  4در سایر موقعیتها به غیر از یک مخاصمۀ بیاالمللی باشند ،باید بهدقت دلیل
ایا امر را توضیم دهند اه چرا در آن شرای  ،چنیا اقدامی ضروری و مشدروع اسدت» ] .[16از
نظر امیتۀ حقوق بشر ،صرفاً در صورت وقوع مخاصمۀ مسلحانه وجود وضعیت اضدطرار عمدومی
(شرای مخاطرهآمیز) محرز است و در سایر موارد دولت باید وجود وضعیت اضدطرار عمدومی را
اثبات اند .همچنیا امیتۀ حقوق بشر بهوضوح بیان میاند صرفنظر از اینکه آیا بند اول مادة
 4در جریان مخاصمۀ مسلحانه یا بحرانی دیگر مورد استناد قرار میگیرد یا نه ،آن شدرای بایدد
بهحدی جدی باشد اه حیات ملت را تهدید اند .با تأمل در عبارات امیتۀ حقوق بشر میتدوان
دو عامل «شدت تهدید» و «موضوع تهدید» را در احراز استثنایی بدودن خطدر مدال قدرار داد.
همچنیا تهدید باید قریبالوقوع و جدی باشد ] .[9دیوان اروپایی حقوق بشر در ایدا خصدوص
بیان داشته است قریبالوقوع بودن به ایا معناست اه وضعیت استثنایی خطدر یدا بحدران بایدد
واقعیت داشته یا در شرف رخ دادن باشد و مادة  15انوانسیون نمیتواندد در حالدت بحدران یدا
تهدید حیات ملت اه دور از ذها یا فرضدی اسدت وسدیلهای بدرای توجیده عددول از حقدوق و
تعهدات باشد ] .[19بنابرایا معنای استثنایی بودن تهدید آن است اه صرف تهدید حیات ملت
یا حقوق بنیادیا افراد نمیتواند اعالم وضعیت اضطراری را توجیه اند؛ بلکه تهدید علیه حیدات
ملت باید بهحدی جدی و قریبالوقوع باشد اه با اعمال مقدررات عدادی آثدار آن انتدرلشددنی
نباشد.
 اصل اعالم رسمی شرایط مخاطرهآمیز در قلمرو ملی

براساس تفسیر امیتۀ حقوق بشر ،دولت عضدو انوانسدیون حقدوق مددنی و سیاسدی ،پدیش از
درخواست استفاده از بند اول مادة  4میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،باید تدابع دو شدرط اساسدی
باشد :نخست ،موقعیت مورد نظر باید واقعاً به یدک شدرای اضدطراری عمدومی و مخداطرهآمیدز
تبدیل شده باشد و حیات ملت را تهدید اند؛ دوم ،دولت عضو باید وجود خطدر را رسدماً اعدالم
اند ] .[6امیتۀ حقوق بشر دربارة اعالم رسمی داخلی وضدعیت اضدطرار عمدومی مقدرر داشدته
است« :به منظور تضمیا اصول قانونی بودن اقدام دولت و حاامیت قانون در زمانی اده بدیش از
هر زمانی به آنها نیاز است ،اعالم رسمی داخلی وضعیت اضطرار عمومی ضدروری اسدت؛ لدذا در
هنگا م اعالم وضعیت اضطراری اه عواقب آن ممکدا اسدت تخطدی از هدر اصدل میثداق باشدد،
اشورها باید در چارچوب قانون اساسی و سایر مقررات قانونی خود اه حداام بدر اعدالم چندیا
وضعیتی و اعمال اختیارات خاص وضعیت اضطراری است ،عمل انند .وظیفۀ امیتۀ حقوق بشر
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است اه در ارزیابی خود مقررات مزبور را مورد مالحظه قرار دهدد» ] .[14شدرط اعدالم رسدمی
وضعیت اضطرار عمومی ،برای اثبات اصل قانونی بودن و حاامیت قانون در زمانی اده بیشدتریا
نیاز به آنها وجود دارد ،امری اجتنابناپذیر و ضروری است .برای مشروعیت چنیا اعالمی ،لزوماً
باید «خطر قریبالوقوع و جدی» توس دولت با قرایا معقول احراز شدده باشدد ] .[18معمدوالً
دولتها بهدلیل مسئولیتهایی اه در قبال اعالم وضعیت اضطراری دارند ،تا حد امکدان چندیا
وضعیتی را اعالم نمیانند ،درحالی اه اقداماتی اه اتخاذ میانند متناسب با حددو وضدعیت
اضطراری است .اصول سیرااوزا و حداقل استانداردهای پاریس ] [21در زمیندۀ حقدوق بشدر در
وضعیت اضطرار عمومی ،اگرچه الزامآور نیستند ،برای در مواد میثاق حقوق مدنی و سیاسدی
رهنمودهایی ارزشمند دارند .بخش اول اعالمیۀ حداقل استانداردهای پاریس مقرر داشدته اسدت
اوالً ،اعالم رسمی وجود وضعیت اضطراری اه حیات ملت را تهدیدد مدیاندد بدرای مشدروعیت
اقدامات دولت ضروری است؛ ثانیاً ،اعالم رسمی دولت باید توس مجلس قانونگدذاری بده تأییدد
رسیده باشد تا واجد اثر حقوقی شود .اصل  79قانون اساسی اشورمان نیدز بیدان داشدته اسدت:
دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار اند .اما
متأسفانه تا انون علیرغم تجربۀ شرای اضطراری از ایا ظرفیت قانونی استفاده نشده است.
 اصل اعالم بینالمللی شرایط مخاطرهآمیز

یکی دیگر از استانداردهای حاام بر شرای مخاطرهآمیز ،عالوهبر اعالم رسمی داخلدی ،ضدرورت
اعالم بیاالمللی است .در اید ا خصدوص میثداق حقدوق مددنی و سیاسدی مقدرر داشدته اسدت:
«دولتهای طرف ایا میثاق اه از حق تخطی (تخطی موقت از اجرای برخی از تعهدات ناشی از
معاهدات حقوق بشری) استفاده میانند ،مکلفند بالفاصدله سدایر دولدتهدای طدرف میثداق را
توس دبیرال ملل متحد از مقرراتی اه از آن تخطی نموده و جهاتی اده موجدب ایدا تخطدی
شده است مطلع نمایند و در تاریخی اه به ایا تخطیها خاتمه میدهند نیز مراتب را بهوسدیلۀ
اعالمیۀ جدیدی از همان مجرا اطالع دهند» ] .[17ایا اعالمیه ،ماهیت نظدارت بدیاالمللدی بدر
اجرای مؤثر حقوق بشر در قلمرو حاامیت دولتها در زمان اعدالم وضدعیت اضدطرار عمدومی را
دارد؛ زیرا براساس مادة  41انوانسیون مذاور ،دولتهای عضدو میثداق حدق اعتدرا بده عددم
رعایت حقوق بشر در قلمرو دولتهای عضو میثاق را دارند ].[10
 اصل ضرورت تدابیر فوقالعاده

آنگونه اه از مادة  4انوانسیون حقوق مدنی و سیاسی متبادر به ذها میشود ،شدرط اساسدی
برای انجام هر گونه اقدام و اتخاذ تدابیر فوقالعداده مسدتند بده مدادة  4میثداق حقدوق مددنی و

مخاطرات و تکالیف حقوقی دولت در مقیاس ملی و بیاالمللی

297

سیاسی آن است اه اقدامات مذاور ،محدود به ضرورت ناشی از اضطرار باشد .ایا اصل عالوهبدر
موارد الی بیانشده در طدرح مسدئولیت بدیاالمللدی دولدتهدا ،بدا مؤلفدههدای زمدان ،منطقدۀ
جغرافیایی ،گستردگی آثار وضعیت اضطراری و نوع اقددام اتخاذشدده بدرای مقابلده بدا وضدعیت
اضطراری در ارتباط مستقیم قرار دارد .ضرورت بهمعنای حالتی است اه دولدت بدرای رهدایی از
خطر بزرگتر ،مجبور است عملی را انجام دهدد اده در شدرای عدادی فاقدد مشدروعیت اسدت؛
بنابرایا توجه به ظرفیتها ی قانونی و مادی در مواجهه با خطر و جلوگیری از گسدترش دامندۀ
خطر و استثنایی شدن آن ،از اهمیت زیادی برخوردار است .اصل ضرورت با معیار اصل تناسدب
نیز مرتب است [ .]4تعهد دولت به اتخاذ تدابیر فوقالعاده در حدی است اده ضدرورت ایجداب
میاند .همچنیا دولت باید به شیوهای معقول عدم افایت مقررات عادی و وجدود ضدرورت در
اتخاذ تدابیر فوقالعاده را اثبات اند .از دیددگاه امیتدۀ حقدوق بشدر ،بسدیاری از وضدعیتهدای
اضطراری با محدود ادردن آزادی رفدتوآمدد و آزادی تجمعدات قابدل انتدرل اسدت و ازایدارو
محدودیت فوقالعاده یا نقض سایر حقوق و آزادیها بهآسدانی قابدل توجیده نخواهدد بدود ].[14
بنابرایا ،اصل ضرورت ناظر بر شرایطی استثنایی است اه دولت حسب قرایا معقول برای ایفای
تعهدات خود ناچار به اتخاذ تدابیری فوقالعاده است.
 اصل موقت بودن تدابیر اتخاذی

هر اشور عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنهدا تدا زمدانی اده بدا وضدعیت اضدطرار عمدومی
تهدیدانندة حیات ملت روبهرو باشد مدیتواندد مدادة  4میثداق را اجدرا اندد .قدوانیا وضدعیت
اضطراری را نمیتوان بهحدی اعمال ارد اه نهادینه شدده و بده قاعددة قابدل اجدرا در وضدعیت
عادی تبدیل شود .در ایا زمینه ،امیتۀ حقوق بشدر نگراندی عمیدق خدود را از ادامدۀ وضدعیت
اضطراری در فلسطیا اشغالی اه از زمان استقالل ایا اشور وجود داشدته اسدت ،اظهدار ادرده
است .امیتۀ حقوق بشر به ایا اشور توصیه ارده است ادامدۀ برقدراری حالدت اضدطراری را بدا
هدف محدود اردن مدت زمان اعمال تدابیر فوقالعداده در دسدتور ادار خدود قدرار دهدد ].[23
امیتۀ حقوق بشر نگرانی خود را از حکدم قدانونی شدمارة  ،51مصدوب  9مدارس  1963دولدت
جمهوری عربی سوریه مبنی بدر اعدالم وضدعیت اضدطرار عمدومی اده بده وضدعیت اضدطراری
نیمهدائمی در ایا اشور تبدیل شده بود ،ابراز ارد ] .[3همچنیا امیتدۀ حقدوق بشدر در سدال
 1995به انگلستان توصیه ارد اقدامات معینی برای پایان دادن بده تخطدی از تعهددات حقدوق
بشری (مستند به مادة  4میثاق حقوق مدنی و سیاسی) بهعمل آورد و قوانیا ناقض آزادیهدای
مدنی را اه برای حالت اضطراری وضع شده بودند ،فسخ اند .بده اعتقداد امیتده ،بدا توجده بده
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ااهش خشونتهای تروریستی در خا انگلیس از زمان آتشبس در ایرلند شمالی ،دولدت ایدا
اشور باید بررسی اند اه آیا ادامۀ وضعیت اضطرار عمومی اعالمشده مطابق بدا شدرای مدذاور
در بند  1مادة  4میثاق ،هنوز الزم است و آیا انگلیس میتواند اعالمیدۀ وضدعیت اضدطراری 17
می  1976را خاتمه دهد یا نه ] .[22اظهارنظرهای امیتۀ حقوق بشر نشان میدهدد اده اعدالم
وضعیت اضطراری و اعمال محدودیتهای فوقالعاده تنها تا زمانی اه شدرای ایجداب مدیاندد
میتوانند قانوناً پابرجا باشند؛ لذا بهمحض برطرف شدن شرای تهدیدانندة حیات ملت ،تخطدی
از تعهدات باید خاتمه یابدد .بده عبدارت دیگدر ،اعدالم وضدعیت اضدطراری و تخطدی از تعهددات
بیاالمللی حقوق بشر را نمیتوان آنقدر ادامه داد اه مقررات قابل اعمال در ایا وضعیت دائمی
یا نیمهدائمی شده و به بخشی از نظام حقوقی قابل اعمال در وضعیت عادی تبدیل شود.
 اصل عدم تبعیض در اجرای تدابیر فوقالعاده

یکی از مهمتریا استانداردهای حقوق بشدری در اجدرای تعهددات دولدتهدا ،عددم تبعدیض در
حمایت از افراد سااا در قلمرو سرزمینی آنهاست .اظهار نظر الی شمارة  31امیتۀ حقوق بشر
و مادة انوانسیون بیاالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایا مهم تأاید دارندد ] .[15اصدل عددم
تبعیض در بسیاری از اسناد بیاالمللی تصریم شدده اسدت ] .[7ایدا اصدل در چنددیا مداده از
انوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است ] .[8امیتۀ حقدوق بشدر در اظهدار نظدر الدی
شمارة  28در زمینۀ حقوق برابر زن و مرد ،مواد مرتب با اصل عددم تبعدیض را برمدیشدمرد و
رابطۀ آنها را شرح میدهد ] .[14اهمیت اصل عدم تبعیض تا بدانجاست اه برخی از نویسندگان
مدعی شدهاند انوانسیون بیاالمللی حقوق مددنی و سیاسدی در اصدل برابدری و عددم تبعدیض
خالصه میشود ] .[12از نظر امیتۀ حقوق بشر ،هر افتراقی تبعیض محسوب نمیشود ،مشدروط
به اینکه چندیا افتراقدی معقدول و هدفمندد و بدرای دسدتیابی بده یکدی از اهدداف منددرج در
انوانسیون باشد ] .[14مفهوم تبعیض ،برخالف اصل برابری بیشتر سلبی است .زمینههدایی اده
براساس آنها تبعیض ممنوع اعالم شده است عبارتندد از :ندژاد ،رند  ،جنسدیت ،زبدان ،مدذهب،
گرایش سیاسی ،عقیده ،ملیت ،طبقۀ اجتماعی ،مالکیت ،تولد یا دیگدر زمیندههدایی اده مدانع از
تمتع و برخورداری یکسان افراد از حقوق و آزادیها میشدود ] .[17مدوادی از انوانسدیون اده
اصل عدم تبعیض را در وضعیت عادی بیان اردهاند هیچ ادام تخطیناپذیر اعالم نشددهاندد ،امدا
عناصر یا ابعادی از اصل عدم تبعیض اه در مادة  4ذار شدهاند صراحتاً تخطیناپذیر اعالم شدده
است و استثناپذیر نیست .در پروندههای مطرحشده در دیوان اروپدایی حقدوق بشدر مربدوط بده
اعمال تروریستی ،دیوان بارها تأاید ارده است اقدامات و تدابیر اتخاذی ناشی از اعمال مادة 15
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انوانسیون اروپایی حقوق بشر باید بدون تبعدیض اجدرا شدود ] [20و نیدز تبعدیض در وضدعیت
اضطرار عمومی را نقدض تعهددات حقدوق بشدری دولدتهدا تلقدی ادرده اسدت ][11؛ بندابرایا
سیاستهای افتراقی یا تبعیض مثبت ،مقبول و ناظر به وضعیت عادی است و تبعیض منفدی بدر
هر مبنایی در وضعیت اضطرار عمومی یا وضعیت عادی ممنوع است.
ج) آثار حقوقی نحوۀ مواجهه با مخاطرات موجب اضطرار عمومی

بهطور الی ،ضمانت اجرای حقوقی ضواب و استانداردهای حاام بدر دورة اضدطرار عمدومی ،در
سطم ملی و بیاالمللی قابل بررسی است؛ همانگونه اه در اسناد حقدوق بشدری مانندد میثداق
حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده است.
 مسئولیت حقوقی ناشی از نحوۀ مواجهه با مخاطرات در سطح ملی

بهطور الی ،حقوق در سطم ملی در سه زمینه با واانشهای قدرت عمومی نسبت به مخاطرات
مرتب است .بهعبارت دیگر ،آثار حقوقی ناشی از مواجهه با مخاطرات ،در حوزة حقوق عمدومی،
حقوق ایفری و حقوق خصوصی تبییاپذیر است .حقوق عمدومی ،ماهیتداً بده تبیدیا و تعددیل
رواب درونحاامیتی میپردازد و ساختار و تکالیف نهادهای عمومی را معیا مدیاندد و عمددتاً
در قانون اساسی ایا رواب تبییا میشود .حقوق ایفری ،رفتارهای ممنوعه را توأم بدا ضدمانت
اجراهای ایفری بیان میاند ،حقوق خصوصی نیز به تبییا روابد مدالی و غیرمدالی خصوصدی
افراد و اشخاص می پردازد و جبران خسارت قهری یا قراردادی مادی و معنوی را مقرر مدیدارد.
مسئولیت حقوقی احتمالی دولت و مقامات عمومی ناشی از رفتار ارتکابی در دورة بحران بهشرح
زیر است :در زمینۀ مخاطرات ،اصل  79قانون اساسی بیان میدارد دولت بدا نظدارت مجلدس بدا
مخاطرات مقابله می اند .اگرچه ایا سازواار در قدانون عدادی تبیدیا نشدده اسدت ،ایدا اصدل
بهصراحت مقرر داشته است اه برقراری حکومت نظامی در دورة ضرورت ممنوع اسدت و دولدت
در وضع محدودیتهای ضروری ملزم به اسب اجازه از مجلس است و حدااثر یک ماه حق دارد
محدودیتها ی ضروری را اجدرا اندد .اگرچده ایدا اصدل مشدروعیت برقدراری محددودیتهدای
فوقالعاده و متناسب با وضعیت اضطراری را مقرر داشته اسدت ،شدایان تدذار اسدت اده تعددی
مقامات عمومی نسبت به حقوق افراد در وضعیت اضطراری ،با سده سدازواار قدانونی پاسدخ داده
میشود .بهموجب اصل  90قانون اساسی« :هر اس شکایتی از طرز اار مجلس یا قوة مجریه یدا
قوة قضائیه داشته باشد ،میتواند شکایت خود را اتباً به مجلدس شدورای اسدالمی عرضده اندد.
مجلس موظف است به ایا شکایات رسیدگی اند و پاسخ اافی دهد و در مواردی اده شدکایت
به قوة مجریه یا قوة قضائیه مربوط اسدت رسدیدگی و پاسدخ ادافی از آنهدا بخواهدد و در مددت
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متناسب نتیجه را اعالم نماید و در موردی اه مربوط به عموم باشدد بده اطدالع عامده برسداند».
بهعبارت دیگر ،نقش نظارتی مجلس تشریفاتی نیست و از مقامدات عمدومی پرسشدگری خواهدد
ارد و ملزم است به شکایات رسیدگی اند و پاسدخ ادافی دهدد .ازایدارو ،مقامدات عمدومی در
خصوص استناد به اضطرار عمومی در توجیه عملکرد خود ،ملزم به ارائۀ قرایا معقدول و اثبدات
التزام به اصول حاام بر اضطرار عمومی هستند .سازواار دوم ،ضمانت اجرای ایفری اسدت اده
در راستای اصل  9قانون اساسی مقرر شده اسدت .بدهموجدب اصدل  9قدانون اساسدی « ....هدیچ
مقامی حق ندارد بهنام حفظ استقالل و تمامیت ارضی اشور آزادیهای مشروع را ،هدر چندد بدا
وضع قوانیا و مقررات ،سلب اند» .مادة  570قانون مجازات اسالمی مصوب  1375در تضدمیا
ایا حق اساسی ملت مقرر داشته است « :هدر یدک از مقامدات و مدأموریا وابسدته بده نهادهدا و
دستگاههای حکومتی اه برخالف قانون ،آزادی شخصی افراد ملدت را سدلب اندد یدا آندان را از
حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خددمت و
محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سده سدال محکدوم خواهدد
شد» .عالوه بر ایا ،تبییا رابطدۀ آمدر و مدأمور در قدانون مجدازات اسدالمی نیدز تالشدی بدرای
جلوگیری از تعدی به حقوق افراد توس مقامات عمومی است .مادة  159قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392مقرر داشته است« :هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسدمی ،جرمدی واقدع
شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکا مأموری اه امر آمر را بدهعلدت
اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ،اجراء ارده باشد ،مجازات نمیشدود و در دیده و
ضمان تابع مقررات مربوطه است» .ایا ماده صراحتاً امر غیرقدانونی آمدر قدانونی را اده موجدب
خسارت یا جنایت میشود ،مجرمانه و مستحق مجدازات اعدالم ادرده اسدت .ضدمانت اجراهدای
ایفری اه متوجه مقامات عمومی تعدیگر یا تفری اننده است منحصر به ایدا مدوارد نیسدت.
بهطور مثال ،فصل دهم قانون مجازات اسالمی  ،1375ذیل عنوان «تقصیرات مقامات و مأموریا
دولتی» به جرایمی پرداخته است اه مجازاتهای شایان توجهی را متوجه ایا اشخاص میاند.
جرایمی مانند حبس یا محکومیت غیرقانونی افراد ،خودداری از اجرای قوانیا مملکتی ،دخالدت
در امور قضایی ،شکنجه و اذیت و آزار افراد ،ورود عدوانی یا به عنف به منزل اشخاص ،تصداحب
غیرقانونی و به عنف اموال افراد و بازرسی ،ضب و استراق سمع مراسالت و مخابرات و مکالمات
اشخاص در غیر موارد قانونی ،بخشی از مقررات ایفری ناظر بدر رفتدار مقامدات عمدومی اسدت.
سازواار سوم ،مسئولیت مدنی مقامات عمومی به جهت خسارات ناشی از رفتدار ارتکدابی اسدت.
بهموجب مواد  1و  11قانون مسئولیت مدنی مصوب  ،1339خسدارات ناشدی از رفتدار مقامدات
عمومی باید جبران شود .مادة  1قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است« :هر اس بدون مجدوز
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قانونی عمداً یا در نتیجۀ بیاحتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یدا حیثیدت یدا شدهرت
تجارتی یا به هر حق دیگر اه بهموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمدهای وارد نمایدد اده
موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد» و
بهموجب مادة  11قانون مذاور «اارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها اه به
مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بیاحتیاطی خساراتی بده اشدخاص وارد نمایندد شخصداً
مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبدوده و
مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در ایا صورت جبران خسارت بر عهددة
اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاامیت دولت هر گاه اقداماتی اه بدرحسدب
ضرورت برای تأمیا منافع اجتماعی طبق قانون بهعمل آید و موجب ضرر دیگدری شدود دولدت
مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود» .مقررات عام قانون مدنی نیز در باب اتدالف و تسدبیب
چنیا مسئولیتی را اعالم ارده است .بهموجب مادة  328قانون مدنی «هراس مال غیر را تلدف
اند ضام ا آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف ارده باشد یا
بدون عمد و اعم از اینکه عیا باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یدا معیدوب اندد ضداما نقدص
قیمت آن مال است» .همچنیا مادة  331قانون مذاور بیان داشته است« :هراس سدبب تلدف
مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد بایدد از عهدده
نقص و قیمت آن برآید».
بنابرایا ،چنانچه مقررات و نظامات مربوط به نحوة مواجهه با مخاطرات تبییا و بدهدرسدتی
اجرا شود ،از یک سو موجب به رسمیت شدناخته شددن موقعیدت اشدخاص در مقابدل قدانون و
بهرهمندی از مزایای آن میشود و از سوی دیگر مسئولیت حقوقی متوجه مقامات عمومی حدیا
انجام وظیفه یا بهسبب انجام وظیفه نخواهد شد.
 مسئولیت حقوقی نحوۀ مواجهة دولت با مخاطرات در سطح بینالمللی

مواجهه با مخاطرات ،موجب طرح دو نوع مسئولیت حقوقی برای مقامات عمومی و دولت اسدت.
در شدیدتریا حالت ،گاهی مواجهۀ قدرت عمومی با مخاطرات توأم با نقض حقوق بشر است اه
در ایا زمینه ،مسئولیت ایفدری مقامدات عمدومی در مقابدل جامعدۀ جهدانی و دیدوان ایفدری
بیا المللی مطرح میشود .اساسنامۀ دیوان ایفری بیاالمللی بهطور مفصدل جنایدات مربدوط را
تشریم ارده است .بنابرایا مقامات دولتی از تعقیب ایفری معداف نبدوده و مصدونیتی در برابدر
جامعۀ جهانی ندارند ] .[1مسئولیت قراردادی دولت در قبال تعهدات بیاالمللی نیز در وضدعیت
اضطرار عمومی قابل بررسی است .بهطور الی ،عوامل رافع مسئولیت بیاالمللی دولت در حقوق
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بیاالملل ذیل چند عنوان بحث میشود ] .[13امیسیون حقوق بیاالملل سازمان ملدل متحدد
پس از نیم قرن تأمل در اسناد و آرای بیاالمللی و تعمق در رویهها ،متا و شرح مواد مسئولیت
بیاالمللی دولتها ناشی از اعمال متخلفانه بیاالمللی را ارائده ادرده اسدت .یکدی از موضدوعات
اصلی در مطالعۀ مسئولیت بیاالمللی دولتها ،معاذیر رافع وصف متخلفانۀ فعل اسدت ] .[5ایدا
معاذیر عبارتند از رضایت ،دفاع مشروع ،اقدامات متقابل در برابر فعل متخلفانۀ بیاالمللدی ،قدوة
قهریه ،اضطرار و ضرورت .در صورتی دولت از مسئولیت معداف خواهدد بدود اده بتواندد یکدی از
معاذیر فوق را اثبات اند .اعالم وضعیت اضطراری جهت مقابله با مخداطرات مدیتواندد یکدی از
شیوههای معقول رافع مسئولیت بیاالمللی تلقی شود .بهطور مثال ،وقوع حوادثی مانندد سدیل،
زلزله ،سونامی و غیره میتواند در صورت اعالم رسمی و بیاالمللی وضدعیت اضدطرار عمدومی از
سوی دولت ،دلیلی موجه در عدم ایفای تعهدات قراردادی بهصدورت موقدت باشدد .عددم اعدالم
وضعیت اضطراری از سوی دولت ،بهمعنای برقراری وضعیت عادی و بیانگر استمرار التزام وی در
خصوص تعهداتش است؛ لذا اعالم وضعیت اضطراری ابزار حقوقی مناسبی برای معافیدت موقدت
از اجرای تعهدات بیاالمللی محسوب میشود ،مشروط به اینکه مستند به قرایا معقول بدوده و
ضرورت تخطی از تعهدات نیز محرز باشد .عالوهبر موارد گفتدهشدده ،بدهموجدب مدواد  40و 41
میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،دولتها مکلف به گزارشدهی وضعیت حقوق بشر در قلمرو خدود
بهصورت ساالنه هستند و به سایر دولتها نیز حق داده شده است در صورت نقض حقدوق بشدر
در قلمرو دولت دیگر به صورت اتبی نسبت به آن اعترا انند .ایا اعتدرا محددود بده دورة
خاصی نیست و نحوة مواجهۀ دولت با مخاطرات را نیز شامل میشدود .نکتدۀ درخدور توجده آن
است اه ایا اعترا  ،مصداق مداخله در امور داخلی دولتها محسوب نمیشدود .لدذا ،سدازواار
گزارشدهی سالیانۀ وضعیت حقوق بشر و حق اعترا سایر دولتها به چدالشهدای موجدود در
اجرای تعهدات بیاالمللی دولت ،عمالً در عرصۀ سیاسی و دیپلماتیک تعییاانندة سطم روابد
دولتهاست و نقش مهمی در رواب متقابل و همکاریهای بیاالمللی دارد .ازایارو ،التزام دولت
به اجرای تعهدات حقوق بشری در بهبود مناسبات و رواب بیاالمللی ،تأثیرات عمدهای دارد.
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نتیجهگیری
ضرورت مقابله با شرای مخاطرهآمیز و و اضطرار عمومی ناشی از بحرانهدا امدری مسدلم اسدت.
مواجهۀ دولت با مخاطرات زیستمحیطی بستگی به توان اقتصادی دولتهدا دارد و متناسدب بدا
امکانات آنهاست اه مستلزم سرمایهگذاری ،آموزش و بهرهگیری از شیوههای مطدرح در توسدعۀ
پایدار است .اهمیت توجه به نحوة مواجهۀ قددرت عمدومی بدا مخداطرات ناشدی از بحدرانهدای
اجتماعی بهدلیل احتمال نقض عمدی یا سهوی حقوق افراد است .بهعبارت دیگر ،ضدرورت دارد
اقدام دولت در مواجهه با شرای مخاطرهآمیز خود به مخاطرة بزرگتر علیه حقوق افدراد تبددیل
نشود .ازایا رو ،مشروعیت اقدامات دولت در رویارویی با خطر استثنایی منوط به رعایدت حقدوق
بشر و اقدام در چارچوب حاامیت قانون اسدت .بدهموجدب اصدل  79قدانون اساسدی جمهدوری
اسددالمی ایددران برقددراری حکومددت نظددامی ممنددوع اسددت و ضددرورت دارد دولددت پایبنددد بدده
محدودیتهای حداقلی در شرای اضطراری با نظارت مؤثر مجلس باشد .همچنیا براساس اصل
 9قانون اساسی ،هرگونه تعدی مقامات عمومی به حقوق ملدت تحدت هدر عندوان ممندوع شدده
است .از سوی دیگر ،تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی توس دولت ایران بیانگر رویکردی بهنسبت سازگار با اسناد بیاالمللی است ،امدا هندوز
قوانیا و مقررات عادی در جهت اجرایی اردن ایا اصول و ایجاد نهاد اجرایدی ویدژه بدهمنظدور
تأمیا اهداف اصول راهبردی مذاور ،تصویب نشده است.
عدم التزام دولت و مقامات عمومی بده حاامیدت قدانون و رعایدت ضدواب و اسدتانداردهای
حقوق بشری در مواجهه با مخاطرات ناشی از بحدرانهدای اجتمداعی مدیتواندد احتمدال طدرح
مسئولیت حقوقی متولیان مربوطه در سطم ملی و بیاالمللی را بههمراه داشدته باشدد .بدهطدور
مثال ،مادة  570قانون مجازات اسالمی صراحتاً مسئولیت ایفدری مقامدات عمدومی را بدهدلیدل
تعدی و نقض حقوق مشروع افراد مقرر داشته است و اساسنامۀ دیوان ایفدری بدیاالمللدی نیدز
مصونیتی برای مقامات عمومی بهجهت جنایات ارتکابی قائل نیست .مسدئولیت مددنی ناشدی از
اتالف عمدی اموال نیز تحت شرایطی میتواند متوجه مقامات عمومی بشود.
با توجه به اینکه قرن بیستویکم را میتوان عصدر بدروز بحدرانهدای اجتمداعی ،طبیعدی و
صنعتی عنوان داد ،بهنظر میرسد تدویا قوانیا و مقدررات و پدیشبیندی سدازواارهای الزم در
خصوص تکالیف دولت در دورة بحران ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
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