Public Law Studies Quarterly, Vol. 51, No 3, Autumn 2021
DOI: 10.22059/jplsq.2020.291796.2215

European Court of Justice Approach to Iranian
Banks Claims
(Type of Paper: Research Article)
Mohammad Hossein Khademian 1, Ali PourGhassab Amiri 2*,
Hassan Soleimani 3

Abstract
Following the adoption of UN Security Council Resolution 1737 in 2007, the
European Union imposed sanctions on individuals and entities, including some
Iranian banks. Sanctions imposed by the European Union have prompted Iranian
banks under sanctions to seek relief from the Court of Justice of the European
Union, seeking sanctions relief and compensation, which they have sought in some
of the lawsuits until 2015. Some of these cases were successful. In contrast to this
practice, after the conclusion of the Joint Comprehensive Plan of Action in 2015,
certain applications were dismissed. This article will first briefly outline the legal
bases and legal framework for sanctioning Iranian banks by the EU, and after
referring to the status of Iranian banks in this regard in the post-JCPOA period, three
examples of lawsuits filed by Iranian banks against the EU will be analyzed to
answer the essential question of the article on how and why the banks are sanctioned
and the Court's approach to the lawsuits.
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چکیده
اتحادیۀ اروپا بهدنبال صدور قطعنامۀ  1737شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال  2007در
خصوص پروندۀ هستهای ایران برخی بانکهای ایرانی را تحریم کررد .تحریمهرای اعمالشرد از
سوی اتحادیۀ اروپا این بانکها را بر آن داشت تا با اقامۀ دعوا در دیوان اروپرایی دادسسرتری در
پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجرا در سرال  2015برخری از ایرن
دعاوی موفقیتآمیز بود .با انعقاد برجا برخالف رویۀ پیش از آن ،برخی دعاوی این بانکهرا بره
دالیلی رد شد .در این مقاله در پرتو روش توصیفی -تحلیلی ،ابتدا مبانی و چارچوبهای حقوقی
تحریم بانکهای ایرانی توسط اتحادیه بهطور مختصر توصیف خواهد شد و بعرد از اشرار ای بره
وضعیت بانکهای ایرانی در این زمینه در دورۀ پسابرجا سه نمونه از دعاوی طرحشرد توسرط
بانکهای ایرانی علیه اتحادیه ،تجزیهوتحلیل خواهد شد تا بره پرسرش اساسری مقالره در مرورد
نحو و مبانی تحریم بانکها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعراوی پاسرد داد شرود .برهنظر
میرسد دیوان رویکرد دوسانهای را در پیش و پس از برجا در زمینۀ پذیرش یرا رد درخواسرت
بانکهای ایرانی اتخاذ کرد است.

کلیدواژگان
امنیت ،بانکهای ایرانی ،برنامۀ هستهای ،تحریم ،شورای دیوان دادسستری اتحادیۀ اروپا.
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مقدمه
اتحادیۀ اروپا بعد از تصروی قطعنامرۀ  1373شرورای امنیرت در سرال  ،2006تصرمیم سرفرت
اقدامات محدودکنند ای را علیه برنامۀ هستهای ایران اعمال کنرد .بره همرین ترتیر  ،اتحادیره
تصمیم سرفت تا در متابعت از قطعنامههای تحریمی شورای امنیت علیه ایران مبرادرت بره در
نا نهادها و مؤسساتی کند که به برنامۀ هستهای ایران کمرک میکننرد .بره همرین دلیرل نرا
1
بانکهای متعدد ایرانی در فهرست تحریمی اتحادیۀ اروپا قرار سرفت.
بانکهای ایرانی نیز براساس ظرفیت موجود در سند مؤسس اتحادیۀ اروپا ،مبادرت به طررح
دعوا علیه تصمیمات اتحادیه در دیوان اروپایی دادسستری بهعنوان رکن قضایی اتحادیه کردنرد.
این موضوع در کنار طرح دعوای سایر خواهانهای ایرانی که توسط اتحادیه تحریم شد بودنرد،
از جمله شرکتها ،اشخاص حقیقی و دانشگا ها شایان توجه است (رهبر و نریمانی زمانآبرادی،
.)263-211 :1398
2
با انعقاد «برنامۀ جامع اقردا مشرتر » (برجرا ) نرا بسریاری از ایرن بانکهرا از فهرسرت
تحریمی خار شد3.با این حال ،هنوز برخی از این بانکها بهمنظور خرو از فهرسرت تحریمری
یا دریافرت ررامرت برهدلیل زیانهرای وارد در اررر تحرریم اتحادیرۀ اروپرا ،بره دیروان اروپرایی
دادسستری مراجعه میکنند .مطالعۀ این دعاوی و دعاوی مرتبط با خررو از فهرسرت تحریمری
در دوران پیش از برجا موضوع نوشتار حاضر اسرت .در ادامره ،در قسرمت نخسرت بره تبیرین
عملکرد اتحادیۀ اروپا در تحریم ایرران برهطور کلری و تحرریم بانکهرای ایرانری برهطور خراص
میپرردازیم .سرردس در قسرمت دو  ،برره بررسری مرروردی سره پرونرردۀ پریش و پررس از برجررا
میپردازیم تا فضای دعاوی مزبور به شکلی روشن بیان شود و حاصل کرار در اختیرار نهادهرای
ذیربط از جمله بانکهای ایرانی مرتبط با موضوع قرار سیرد و در واقع به این پرسش پاسد داد
شود که چه تحوالتی پیش و پس از انعقاد برجا در مورد دعاوی بانکهای تحریمری ایرانری در
دیوان اروپایی دادسستری قابل مشاهد است .توضیح اینکره در واقرع ،پرسرش اصرلی مطروحره
بهصورت سزارۀ کلی است و مراد از آن روند تغییرات احتمالی در نحوۀ برخورد با ایرن پرونرد ها
پیش و پس از برجا بهعنوان نقطۀ عطف روابط تحریمری ایرران و اتحادیرۀ اروپاسرت .ازایرنرو،
بررسی مقاله بهنحوی است که هم به شیوۀ تحریم در اتحادیۀ اروپا نظر دارد (مبحث نخسرت) و
هم به مقولۀ سیاست قضایی دیوان اروپایی دادسستری در نحوۀ برخورد برا ایرن قضرایا (مبحرث
1. Restrictive measures in relation to the non-proliferation of weapons of mass destruction on Iran, at:
https://www.sanctionsmap.eu/api/v1/pdf/regime?id[]=18&lang=en (Last seen 4 February 2019).
2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) concluded on14 July 2015, (S/2015/544, as attached as
)Annex A to Security Council resolution 2231

 .3در مورد خرو نا بانکها به فهرست مندر در پیوست دو برجا مراجعه شود.
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سو ) که البته در چارچوب کلی شیوۀ تحریم اتحادیۀ اروپا نیز میتواند جای سیرد؛ ضمن اینکره
رسیدسی به پروند های تحریمی بهدلیل استناد به مروازین حقروق بشرری مررتبط برا دفراع در
پروند  ،رنگ و بوی حقوق بشر مخصوص دیوان را نیز برههمرا دارد .از جملره اینکره دیروان در
پرتو رویۀ قضایی خویش بهخصوص در پروند های تحریمری بره برجستهسرازی اصرول اساسری
دادرسی عادالنه از جمله حق بر دفاع نظر داشته اسرت .ایرن مقولره نیازمنرد مطالعره و نوشرتار
جداسانهای است .اما منظور ما در این مقاله ،بیشتر تأکید بر تغییر نگا در فراینرد رسریدسی بره
دعاوی تحریمی اشخاص ایرانی در اتحادیۀ اروپاست که میتواند فروعات دیگری هم داشته باشد
که بهدلیل محدودیت حجم ،امکان پرداختن به آنها وجود ندارد .بنرابراین ،هردف ایرن تحقیرق
بیشتر اطالعرسانی به جامعۀ حقوقی کشور در خصوص تحوالت موجود در روند رسیدسیهاست.

عملکرد تحریمی اتحادیۀ اروپا در مورد بانکهای ایران
پس از تصوی قطعنامۀ  1373در سال  2006از سوی شورای امنیت در خصوص اتخاذ اقدامات
تحریمی علیه برنامۀ هستهای ایران ،دولتها و نهادهای دیگر نیز به این اقدامات تأسی جسرتند.
اتحادیۀ اروپا نیز در قال شورای وزیرران اتحادیره از سرال  2007ترا کنرون  30فقرر تصرمیم
1
مختلف را در خصوص این موضوع اتخاذ کرد است.

 .1تحریمهای بانکی اتحادیۀ اروپا علیهه ایهران اس سها  2006تها پهیا اس برمها
(موالی )2015
2

از میان تصمیمات مهم اتحادیه که نا بانکهای ایرانی نیز در آن به چشرم میخرورد ،میتروان
به تصمیم مفصل  26جوالی  2010پس از تصوی قطعنامۀ مفصرل  1929شرورای امنیرت در
همان سال و آییننامۀ اجرایی  21دسامبر  2012اشار داشت3.موضروعی کره پیشرتر ،از سروی
دولتهای عضو اتحادیه نیز بهصورت یکجانبه مدنظر قرار داد شد بود .براساس این تصمیم ترا
 .1برای مشاهدۀ اقدامات محدودکنندۀ الز االجرای اتحادیۀ اروپا ،ر: .
Restrictive measures (sanctions) in force, available at:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=dG9rZW4
tMjAxNw (Last visited 22 August 2019).

 .2برای مشاهدۀ تمامی اقدامات اتحادیۀ اروپا بهعنوان اقدامی محدودکنند علیه ایران ،ر: .
European Union Reports and Other Documents, available at: http://www.iranwatch.org/international/EU/
(Last visited 22 August 2019).
3. Council conclusions on Iran’s nuclear programme, 3029th Foreign Affairs Council meeting, Brussels,
26 July 2010. available at: http://www.iranwatch.org/international/EU/eu-council-conclusiononiran072610.pdf (Last visited 22 August 2019).
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کنون حدود  50نفر و حدود  80موجودیت مستقل و ریرمستقل ایرانی در فهرست تحریمهرای
اتحادیه قرار سرفتهاند که بانکهای ایرانی چندی مانند سرده ،ملری ،ملرت ،سرینا ،پسرتبانک و
تجارت نیز در این میان دید میشروند1.تصرمیم  26جروالی  2010متعاقر تصروی اعالمیرۀ
2
اتحادیه مورخ  17ژوئن  2010در این بار به تصوی رسید.
سا مهم دیگری که اتحادیه پس از تصروی قطعنامرۀ  1929برداشرت ،اتخراذ تصرمیم 23
ژانویۀ  2012و دستورالعمل شمارۀ  267در سال  2012بود3.هرر دو تصرمیم برهترتی موجر
اصالح تصمیم و دستورالعمل معادل خود شدند که در سال  2010تصوی شد بودند .تصروی
تصمیم  23ژانویۀ  2012متعاقر درخواسرت  9دسرامبر  2011شرورای اتحادیره در خصروص
افزودن به تحریمهای ایران بود است .این اقردامات اضرافی کره در دسرتورالعمل متعاقر ایرن
تصمیم در همان سال در شدند ،شامل موارد سسرترد ای میشرود کره از جملره میتروان بره
اقدامات تحریمی بیشتر در خصوص مرواد و فنراوری برا کراربرد دوسانره (مرادۀ  1دسرتورالعمل
 ،)2012تجهیزات و فناوری کلیدی مورد کاربرد در صنعت پتروشریمی و همننرین ممنوعیرت
واردات و صادرات نفت خرا و محصروالت پتروشریمی از ایرران و ممنوعیرت سررمایهسذاری در
صنعت پتروشیمی ایران (مواد  11 ،10 ،8و  17 ،14 ،12دستورالعمل) ،تجارت فلزات سرانبها با
دولت ایران از جمله طال ،مرواد سرانبهرا و المراس (مرادۀ  15و ضرمیمۀ هفرتم دسرتورالعمل) و
ممنوعیت ارائۀ اسکناس و مسکوکات به بانک مرکزی ایران (مادۀ  16دستورالعمل) اشار کرد.
از دیگر اقدامات موردنظر در این دسرتورالعمل تعریرف دقیرقتری از واسرطهسری و تسرری
اصطالح «انتقال پول» به انتقاالت ریرالکترونیکی است تا از این طریق از دور زدن تحریمهرا در
این خصوص جلوسیری شود (مادۀ  .)1ممنوعیت سرمایهسذاری در نقرل و انتقرال سراز طبیعری
ایران (مادۀ  ،)17تسری تحریمها به اشخاصی که کمک میکنند تا ایران تحریمهرا را دور بزنرد،
از جمله سدا پاسداران (مادۀ  23و ضرمائم هشرتم و نهرم دسرتورالعمل) ،انسرداد امروال بانرک
مرکزی ایران (مادۀ  ،)28ممنوعیت نقل و انتقال مالکیت شعبات زیرر نظرر خطروط کشرتیرانی
ایران (مادۀ  23دستورالعمل) ،انسداد اموال اشخاص و موجودیتهرایی کره اربرات شرود پیشرتر
موج دور زدن تحریمهای ایران شد اند ،آزاد برودن نقرل و انتقرال امروالی کره طبرق حقروق
 .1برای مشاهدۀ مشروح اقدامات صورتسرفته تحریمی در قال
وزارت خزانهداری این کشور مراجعه کنید:

ملل متحد ،اتحادیۀ اروپا و انگلستان به تارنمای

http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_iran_nuclear.htm (Last visited 22 August 2019).
2.
European
Council
Declaration,
17
June
2010,
available
at:
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf (Last visited 22 August 2019).
3.
Council
Decision
2012/35/CFSP,
available
at:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:019:0022:0030:EN:PDF (Last visited 22
August
2019).Council
Regulation
2012/267/CFSP,
available
at:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001:0112:en:PDF (Last visited 22
August 2019).
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بینالملل دارای مصونیت هستند ،مانند اموال دیدلماتیک ،موضوع امکان ارائۀ فرصت به اشخاص
تحریمی مندر در ضمائم این دستورالعمل بهمنظور ارائرۀ ادلرۀ مبنری برر بیارتبراط برودن برا
فعالیتهای هستهای ایران.
این اقدامات در دستورالعمل  2012در شدند و ریر از ایرن مروارد اضرافی و جدیرد ،سرایر
موارد مندر در این سند نیز همانند دسرتورالعمل سرال  2010اسرت .نکترۀ شرایان توجره در
خصوص دستورالعمل ذیربط این است که حجم مواد ( 51ماد ) و صفحات مربوط به اشرخاص
تحریمی در این نوبت به  112صفحه رسید است که حاکی از میرزان افرزایش مروارد اضرافی و
اشخاص تحریمی بیشتر در ضمائم این سند بهخصوص ضمیمۀ هشتم است .ضمن اینکه مطابق
مادۀ  50همین دستورالعمل ،با تصوی دستورالعمل  ،2012دستورالعمل  2010نیز ملغی اعال
شد .باقی مواردی که در خصوص تحریم ایران توسط اتحادیه تا نوامبر  2014اتخاذ شد  ،ارلر
1
مواردی بود است که به اصالحات جزئی تصمیم  2012ارتباط پیدا میکند.

برما و رفع نظا تحریم بانکی اتحادیۀ اروپا
در  20جوالی  2015دولتهای ایران و سرو موسو به  5+1شامل کشرورهای ایراالت متحردۀ
آمریکا ،بریتانیا ،آلمان ،فرانسه ،روسیه و چین بر سر برنامۀ هستهای ایران به توافقی جامع دست
یافتند .این توافق با عنوان اختصاری «برجا » محصول چندین سال مذاکر میان طرفین اسرت.
این موافقتنامه شامل یک پیشگفتار و مقدمره اسرت کره شررایط جزئری توافرق طررفین در 5
پیوست در شد است .به هر تقدیر ،پس از انعقاد برجا و فررا رسریدن روز اجررای آن در 16
ژانویۀ  ،2016تحریمهای اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحد علیه ایران بهخصروص در زمینرۀ تحرریم
بانکی مرتفع شد .هرچند به لحاظ اجرایی اندکی زمان بهمنظور اجرای تعهدات طرفهای مقابل
ایران نیاز بود ،از جمله را اندازی سوئیفت .تعداد بیشماری از بانکهای ایرانری کره در فهرسرت
تحریمی اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحد بهواسطۀ ارتباط با برنامۀ هستهای ایران قرار داشرتند ،برر
2
ارر تصوی برجا  ،رفع تحریم شدند.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال  ،2016وی اعال کرد که به برجا بدبین است و آن
را توافقی بسیار بد توصیف کرد .ازاینرو ،خواهان مذاکرۀ مجدد در مورد برنامۀ هسرتهای ایرران
شد .ایران نیز این پیشنهاد را ندذیرفت و در نهایت پس از تهدیدهای فرراوان ،ترامرپ در  8مری
1. http://europeansanctions.com/eu-sanctions-in-f orce/iran/ (Last visited 22 August 2019).

 .2اسامی این بانکها در پیوست دو برجا در شد است .اسامی برخی از بانکها در ادامه آورد میشود:
Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, Bank Maskan, Bank Mellat, Bank Melli Iran Investment Company,
Bank Melli Iran, bank Melli Printing And Publishing Co., Bank of Industry and Mine (of Iran), Bank
Refah Kargaran, Bank Sepah International Plc, Bank Sepah, Bank Tejarat, Bank Torgovoy Kapital Zao,
Bank-e Shahr.
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 2018اعال کرد که دولت ایاالت متحد رسماً از برجا خار میشود .برر ایرن اسراس ،ایراالت
متحد به تما شرکتها و دولتهایی که با ایران کار میکردند ،مهلت داد تا ظررف  180روز از
زمان خرو ایاالت متحد از برجا  ،از ایران خار شوند یا رابطۀ تجاری خود برا ایرران را قطرع
کنند ،در ریر این صورت مشرمول تحریمهرای ایرن کشرور قررار خواهنرد سرفرت .از آن زمران،
زمزمههای مبنی بر تر شرکتهای بزرگ اروپایی و ریراروپایی از بازار ایران به سوش میرسید
تا اینکه بسیاری از این شرکتها ظرف مهلت  180روزۀ ایاالت متحد از بازار مالی ایران خرار
شدند (زمانی و نیاکویی .)85-110 :1398 ،به این ترتی  ،با اینکه دولتهرای اروپرایی و چرین
همننان به تعهدات خود در برجا پایبند بودند ،اما فشار تحریمهای ایاالت متحد بهنحوی بود
که شرکتهای مهم و اررسذار را از ادامۀ همکاری برا ایرران منصررف کررد1.بره همرین ترتیر ،
بسیاری از بانکهای اروپایی و ریراروپایی و همننرین ،شررکتها و صرنایع مختلرف حاضرر بره
همکاری مالی و بانکی با بانکهای ایرانی نبودند2.در نتیجه ،بهررم وجرود برجرا و نبرود موانرع
علنی مبنی بر فعالیت بانکی ایران در دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپرایی ،برهدلیل پرایش
نظا بانکی اروپا توسط ایاالت متحد و اخطار و تهدیدهای مکرر بازیگران پولی و بانکی اروپایی،
بسیاری از این نهادهای مالی از ادامۀ همکاری با نهادهای متناظر بانکی خود در ایرران منصررف
شدند .بر همین اساس ،خسارات شایان توجهی به لحاظ اعتبار مرالی و حرفرهای بره بانکهرای
ایرانی وارد شد (متولیزاد .)97-99 :1395 ،

دعاوی بانکهای ایرانی نزد دیوان
بانکهای ایرانی به لحاظ تعداد در زمرۀ بیشرترین خواهانهرای ایرانری در پیشرگا دیروان اروپرایی
دادسستری هستند3.دلیل این مدعا صدور بیش از چهل رأی بردوی و تجدیردنظر در خصروص ایرن
بانکهاست .در واقع ،میتوان ادعا کرد که نخستین اقدا مربوط به طرح دعوا در خصوص تحریمهرا
از سوی بانک ملی آراز شد که اقبال سرایر بانکهرای تحریمری ایرران را نیرز در مرورد طررح دعروا
بههمرا داشت .شایان ذکر است که عمد رویۀ قضایی موجرود در دیروان ،در خصروص تحریمهرای
« .1خرو  53شرکت از بازار ایران؛ فرانسه و آلمان پیشتاز شدند» ،در:
https://fa.euronews.com/2018/08/24/international-companies-leave-iran-us-sanctions-french-germanfirms-head (Last visited 22 August 2019).

« .2سوئیفت بدون اشار به تحریمهای آمریکا از تعلیق دسترسی بانکهای ایرانی خبر داد» ،در:
http://www.bbc.com/persian/iran-46102293 (Last visited 22 August 2019).

 .3فهرست برخی از این دعاوی در ادامه در میشود:
;T-433/15 – Bank Saderat; T-37/17 – Bank Tejarat, T-559/15 Post Bank Iran; C-248/17 P Bank Tejarat
C-430/16 P Bank Mellat; T-346/15 Bank Tejarat; T-89/14 Export Development Bank of Iran; T-65/14
Bank Refah Kargaran; T-418/14 Sina Bank; T-435/14 Tose’e Ta’avon Bank; T-160/13 Bank Mellat; C358/15 P Bank of Industry & Mine.
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اتخاذی علیه ایران به بانکهای ایرانی مربوط میشود که حتی این رویه در مقایسره برا پرونرد های
تحریمی مطرحشد از سوی سایر کشورها یا موجودیتهای تحریمی مانند سوریه و برمره نیرز قابرل
توجه است .در ادامه ،به برخی از مهمترین پروند های بانکی مطروحه در دیوان میپردازیم.

 .1رأی شعبۀ چهار دیوان در خصوص بانک سینا
نا بانک سینا در تارید  26جوالی  2010در قال تصرمیم شرورای اتحادیرۀ اروپرا در فهرسرت
نهادهای تحریمی اتحادیۀ اروپا قرار سرفت و ایرن بانرک در  6ژانویرۀ  2011برهعنوان خواهران،
دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم را در دیوان اروپایی دادسستری مطرح کرد .در  29جوالی 2010
شورای اتحادیه ،مرات در نا بانک سینا را بههمرا دالیل و مستندات خویش بره اطرالع ایرن
بانک رساند .پس از نامهنگاریهای متعدد مبنی بر ارائۀ ادلۀ طرفین و توضیحات مربروط ،اقردا
شورای اتحادیه در خصوص بانک سینا تا تارید  2دسامبر  2011بره قروت خرویش براقی مانرد
((.)ECJ, 2012: paras.1-16
بانک سینا در مقا خواهان مدعی بود ،نخسرت ،در ارزیرابی صرورتسرفته از سروی شرورای
اتحادیه در خصوص در یا تداو در نا خواهان در فهرست تحریمی اتحادیه ،اشتبا فاحشری
در پیروی از معیارهای اساسی در مورد چنین اقدامی صورت سرفتره اسرت .دو اینکره رفتراری
مشابه با سایر بانکهایی که در فهرست تحریمی قرار دارنرد ،برا بانرک سرینا صرورت نگرفتره و
برخوردی متفاوت در این خصوص از سوی اتحادیه دربارۀ خواهان در پیش سرفتره شرد اسرت.
بهعنوان سومین خواسته ،خواهان بر این نظر است که «تعهد بر بیان دالیل ،حق بر دفاع و حرق
بر تضمین مؤرر قضایی»1در ارر عد ارائۀ ادلۀ کافی به خواهان نقض شرد اسرت .نکترۀ چهرار
مدنظر خواهان نیز این بود که حق بر مالکیت اموال و اصل تناس در نتیجۀ تحریم بانک سرینا
در قبال این نهاد نقض شد است (.)ECJ, 2012: para. 50
شعبۀ چهار بهمنظور پیشبرد بهینۀ امر دادرسی و اقتضای تأمین عدالت در روند رسریدسی
بخش سو از مدعای سو خواهان یعنی نقرض تعهرد برر بیران دالیرل دقیرق و ادلرۀ کرافی در
خصوص در نرا  ،در فهرسرت تحرریم میپرردازد ( .)ECJ, 2012: paras. 51-52ضرمن اینکره
خواهان مدعی است که در این خصوص اصل شکلی مهم ارائل دالیرل اقردا اتخراذی و فرصرت
متناس بهمنظور ارائۀ نظرها موجودیت تحریمشد نقض شد و دالیل ارائهشد از سوی خواند
در مقا توجیه اقدا مزبور بسیار موجز ،مبهم ،ریردقیق بود یا در حد بیان دالیل مرتبط نبود
است ،زیرا شورا نتوانسته است دالیل مشخصی را مبنی بر ارتباط بانک با منافع اساسی رژیم یرا
فعالیتهای هستهای ایران بیان کند ( .)ECJ, 2012: para. 53شورا نیرز در پاسرد ،ایرن ادعرای
1. Obligation to state reasons, the applicant’s rights of defence and its right to effective judicial protection.
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خواهان را بیاساس قلمداد میکند ( .)ECJ, 2012: para. 54شعبۀ چهار اررر محدودکننردسی
اعمال تحریم بر نهادهای مالی را مدنظر قرار میدهد و در ادامه بیران مریدارد حمایرت قضرایی
مؤرر به معنای این است که تصمیمی از اتحادیه که موجرودیتی را تحرت ترأریر قررار میدهرد،
میباید پس از تصوی تصمیم ،تصمیم و دالیل منجر به تصوی  ،به آن موجودیرت ،اطرالع داد
شود یا در اولین فرصت ممکن این اقدا صورت سیرد و توجیه ایرن موضروع برا ایرن بحرث کره
خواهان در فرایند قضایی از وجود دالیل آسا خواهد شد ،قابرل پرذیرش نیسرت ( ECJ, 2012:
 .)paras. 56-57ضمن اینکه در دو مقررۀ موردنظر دربارۀ تحرریم بانرک سرینا برهطور مشرخ
موادی وجود دارند که به ابراز دالیل مشخ و منحصربهفرد موجودیت تحریمشد اشار دارنرد
که حمایت مؤرر قضایی را مدنظر قرار میدهند .در نامۀ  28اکتبر  2010شورا نیز دالیلی از این
دست بیان نشد بودند.
شعبه در اشار به رویۀ خود در پروندۀ بانرک ملری بره ایرن نکتره نیرز اشرار دارد کره اسرر
موجودیت متأرر از اقدا اتحادیه برحس اوضاع و احوال از محدودۀ اقدا صورتسرفته علیه وی
آسا بود باشد ،دیگر نیازی به ابراز دالیل در این بار وجود ندارد (.)ECJ, 2012: paras. 57-59
در این بار شعبه معتقد است که در راستای قرار دادن نا موجودیتهرا در فهرسرت تحریمری،
میباید عناصر حقوقی حاکم بر موضوع و عناصر دقیق حقیقری مربروط بره هرر پرونرد برهطور
مشخ از سوی شورای اتحادیه مدنظر قرار سیرد (.)ECJ, 2012: paras. 63& 69
در این زمینه ،شورای اتحادیه مدعی شد که بانک سینا تحت کنترل حکومت ایران است و از
طرفی ،این بانک در برنامۀ هستهای ایران مشارکت دارد ( .)ECJ, 2012: para. 70اما بانک سرینا
در استماعات پروند هر دو دلیل را رد کرد .شعبه نیز دلیل اول خواند را چندان دقیق نمیدانرد
تا مبنای توجیه اقدامات وی قلمداد شود ،زیرا ادعای داشتن ارتباط نزدیک با دفتر رهبری ایرران
که در اینجا بهعنوان شخ رالثی بهحساب میآیرد ،بره انرداز ای مربهم و ریردقیرق اسرت کره
برآورد کنندۀ معیار کنترل مندر در بخش دو از بند  1مادۀ  20تصرمیم  413/2010و بخرش
اول از بند  2مادۀ  16از دستورالعمل شمارۀ  2010/961نیست ،زیرا شورا قادر بره اربرات چنرین
ارتباطی میان دفتر رهبری و بانک سینا نبود است .امکان ارتباط میان دفتر رهبری ایران ،بنیراد
مستضعفان بهعنوان یکی از سهامداران بانک سینا و خود بانک سرینا در ضرمن دادرسری حاضرر
مطرح شد بود و شعبۀ چهار آنها را ادلهای جدید میداند که پیشتر ابرراز نشرد بودنرد .ضرمن
اینکه دفتر رهبری ایران در فهرست تحریمی اتحادیه بهعنوان یک موجودیت ،شخ یا سرازمان
مشارکتکنند یا کنترلکنندۀ فعالیت هستهای ایران ذکر نشرد اسرت .بنرابراین ،شرعبۀ مزبرور،
دلیل اول شورا را در خصوص وجود صرف ارتباط نزدیک میان بانک سینا و دفترر رهبرری ایرران
دقیق ندانسته است و آن را معتبر تلقی نمیکند (.)ECJ, 2012: paras. 73-76
در مورد دلیل دو نیز شعبه معتقد است که استدالل شورا دربارۀ ارتباط نزدیک بانک سینا با
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منافع حکومت ایران لزوماً به معنای مشارکت در فعالیتهای هستهای این کشور نیست .شورا نیز
نتوانسته وجود چنین ارتباطی را اربات کند و در نتیجه ،دلیل دو خواند نیز رد میشود ( ECJ,
 .)2012: paras. 80-81براساس همین یافتۀ مهم ،شعبۀ چهار دلیل بر بررسی خواستههای دیگر
خواهان نمیبیند و تما خواستههای مزبور را میپذیرد (.)ECJ, 2012: para. 83
به این ترتی میتوان سفت در صورت فقدان دالیل متقن و کافی و دقیق مبنی برر تحرریم
بانکهای ایرانی دیوان حکم به رفع تحریم داد است .دقرت دیروان در اخرذ توضریحات الز از
طرفین برای تداو تحریم یا رفع آن نیز یکی دیگر از نکات شایان توجه در این رأی است ،زیررا
هرچند شورای اروپا به ارتباط بانک سینا با دفتر رهبری بهعنوان دلیلی بررای کنتررل و سرلطۀ
حکومت ایران بر این بانک استناد میکند ،ولری دیروان در مقابرل صررف ایرن ارتبراط را بررای
برقراری سلطه و کنترل مدنظر شورا بهمنظور ایجاد مبنایی برای در نا این بانک در فهرسرت
تحریمهای اتحادیۀ اروپا را ناکافی دانسته است.

 .2رأی شعبه چهار در پروندۀ بانک صادرات
در  5فوریۀ  2013میالدی شعبۀ چهار دیوان اروپایی دادسستری در پروندۀ بانک صادرات علیه
شورای اتحادیرۀ اروپرا و کمیسریون اروپرا ،بسریاری از ادعاهرای نقرض حقروق خواهران در اررر
تحریمهای مربوط را تأیید کرد .پروندۀ مزبور در  10اکتبر  2010از سوی بانک صادرات مطررح
شد .خواهان در این پروند ادعاهای خود را در سه دسته بیان کرد (.)ECJ, 2013: para. 24
نخست ،نقض تعهد مربوط به بیان دالیل ،حق بر دفاع و حرق برر حمایرت مرؤرر قضرایی؛ 1دو ،
اشتبا فاحش در ارزیابیهای انجا سرفته بهمنظور اعمال اقدامات محدودکنند علیه خواهان2و سو ،
نقض حق بر اموال و اصل تناس .و43ازاینرو ،خواهان ،مدعی ابطرال تحریمهرای مرالی صرورتسرفته
علیه این بانک و شعبات آن از جمله شعبهای در لندن شد است (.)ECJ, 2013: para. 26
دیوان در ابتدا به این مسئله میپردازد که آیا خواهان (بانرک صرادرات) میتوانرد از تضرمینات
حقوق بنیادین بهر مند شود یا خیر .دیوان اروپایی برخالف نظر خواند  ،اعرال داشرت کره نره در
منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا5و نه در معاهدات اتحادیه ،مقرر یا دلیلی مبنی بر ایرن تفسریر
1. Claim of an infringement of the obligation to state reasons, the applicant’s rights of defence and its
right to effective judicial protection.
2. Claim of a manifest error of assessment as regards the adoption of restrictive measures against it.
3. Claim of an infringement of its right to property and of the principle of proportionality.
4. See: ECJ, 2013, Bank Mellat v Council of the European Union, v European Commission, T-496/10 (29
January 2013), para, 28. available at:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010TJ0496:EN:HTML
(Last
visited 25 August 2019).
5. The Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ 2010 C 83, p. 389).
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وجود ندارد ،بلکه برعکس ،مقررات منشور مزبور بهویژ مواد  41 ،17و  47حقوق همۀ اشرخاص از
جمله اشخاص حقوقی نظیر خواهان (بانک صادرات) را با تعبیر عا «هرکس»1تضمین کرد اسرت
(بند  34منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا و بانک ملت علیه شورای اتحادیرۀ اروپرا ،2013 ،بنرد
.)EU Charter of Fundamental Rights, Article 34 and ECJ, 2013: para. 36 ( )36
دیوان متذکر میشود که شورا و کمیسیون ،دلیلی مبنی بر تعلق خواهان (بانک صادرات) بره
دولت و به تعبیر دیگر ،معرفی خواهان بهمثابۀ شخ حقوقی دولتی ارائه نکرد اند .به نظر دیوان
برای این وصف ،میبایست اربات شود که ایرن نهراد در انجرا اقتردارات حراکمیتی یرا خردمات
عمومی که تحت کنترل دولت صورت میپذیرند ،مشارکت داشرته اسرت2.شرورا مردعی برود کره
خواهان به انجا خدمات عمومی تحت کنترل دولت ایران مبادرت کرد است ،چه اینکه خواهان،
خدمات مالی را که از لواز نظا اقتصادی ایران بود  ،انجا داد است .البتره شرورا برا ایرن دفراع
خواهان که این خدمات مربوط به فعالیتهای بازرسانی است کره در بخشهرای رقرابتی و تحرت
شمول قوانین عادی بازرسانی صورت سرفتهاند ،مخالفتی ابرراز نکررد .بره نظرر دیروان ،در چنرین
شرایطی ،این واقعیت که فعالیتهایی برای سامان دادن و تمشیت اقتصراد یرک دولرت ضرروری
هستند ،نمیتواند بهخودیخود ،بهمثابۀ یک خدمت عمومی تلقی شود (.)ECJ, 2013: para. 41
کمیسیون بر این باور بود که نقش خواهان در برنامۀ هسرتهای ایرران دلیلری برر مشرارکت
خواهان در انجا کارویژ های حاکمیتی است .دیوان بهدرستی اظهار داشته است که کمیسریون
با این مدعا ،فرضیهای را درست و مفروض پنداشته و در واقع مصادر به مطلوب کرد است کره
خواهان منکر آن است و مسئلۀ اصلی مورد بررسی دیوان نیز تلقی میشود .ضرمن آنکره نقرش
داشتن در برنامۀ هستهای–3که محل مناقشه است -نمیتوانرد بهمنزلرۀ ایفرای اقتردارات دولتری
انگاشته شود ،بلکه طبعاً تراکنشها و مبرادالتی تجراری برود کره برا نهادهرایی کره در برنامرۀ
هستهای مرتبط بود اند ،صورت سرفته است .بنابراین ،با این مدعا نمیتوان خواهران را شخصری
دولتی قلمداد کرد .آخرین استدالل کمیسیون مبنی بر دولتی بودن خواهران ،مشرارکت دولرت
ایران در سرمایۀ این بانک بود .دیوان در بررسی این مدعا نیز اظهار داشت که صررفنظر از ایرن
واقعیت که طبق اطالعاتی که خواهان ارائه کرد و مورد مناقشه نیز قررار نگرفتنرد ،دولرت تنهرا
جزئی از سها این بانرک را در اختیرار دارد (و نره آنکره دارای بیشرترین سرها باشرد) ،صررف
مشارکت در سها نمیتواند دلیلی بر سهیم بودن خواهان در اعمال وظایف حاکمیتی یرا انجرا
خدمات عمومی محسوب شود (.)ECJ, 2013: para. 42 & 43
1. Everyone.
2. See, to that effect, judgment of the European Court of Human Rights, Islamic Republic of Iran
Shipping Lines v Turkey, Case No. 40998/98, 2007, para. 79.
 .3در سند مورد بحث از تعبیر  nuclear proliferationیا اشاعه و توسعۀ هستهای استفاد شد است.
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در بخش بعدی رأی شعبۀ چهار به بررسی اولین دفاع قانونی خواهان یعنی ،نقرض تعهرد بره
بیان دالیل ،حق دفاع و حق بر حمایت قضایی مؤرر پرداخته است .دیوان اظهار داشت که رررض از
تعهد به بیان دالیل به کسی که از یک اقدا متأرر شد این است که اوالً وی بتواند اطالعات کافی
در مورد درستی آن اقدامات و فقدان اشتبا در آنها کس کند و متعاقباً بتواند نزد محاکم اتحادیۀ
اروپا دادخواهی کند و رانیاً ،محاکم را قادر سازد که به بررسی قانونی بودن اقردا مزبرور بدردازنرد.
تعهد به بیان دالیل یکی از اصول اساسی حقوق اتحادیۀ اروپاست که تنها برا ارائرۀ دالیلری مرتقن
قابل ایفاست .دالیل اتخاذ اقدامات علیه یک شخ باید همزمان با اتخراذ آن اقردامات در اختیرار
شخ متأرر از اقدامات قرار سیرد ( .)ECJ, 2013: para. 47 & ECJ, 2009: para. 80
بنابر اصل رعایت حق بر دفاع ،نهاد موردنظر باید از دالیل و شواهدی کره علرت اتخراذ تردابیر
محدودکنند علیه آن بود اند ،مطلع شود و فرصت و امکان مؤرری برای بیان نظررش در مرورد آن
دالیل را بیابد(بانک صادرات ایران علیه شورای اتحادیۀ اروپا ،بند  ،51همننرین مقایسره کنیرد برا
سازمان مجاهدین خلق ایران علیه شورای اروپا :2006 1،بند  ،93بانرک ملری ایرران علیره شرورای
اروپا :بند  49و بندهای  .)53 - 51البته بنا به نظر دیوان ،حق بر دفاع بدینمعنا نیست که برهطور
خودکار اطالعات و اسناد در دسترس شخ قرار سیرند ،بلکره ایرن امکران منروط بره درخواسرت
پیشین شخ متضرر از اقدا مربوط است ( .)ECJ, 2013: para. 53 & ECJ, 2013: para. 55
با این حال ،دیوان با بررسی حقایق پروند احراز میکنرد کره برا انقضرای زمران الز بررای
پاسخگویی و ارائۀ دالیل از سوی خواهان به شورای اتحادیه بهمنظور تعدیل یا حذف تحریمهرا،
شورای مزبور مرتک نقض حق بر دسترسی بر اسناد مربوط در مدت زمان مناس شرد اسرت
(.)ECJ , 2013: para. 74-79 and ECJ , 2013: paras. 78-85
در مورد حق بر حمایرت قضرایی مرؤرر ،بانرک صرادرات مردعی برود کره شرورا ظررف مردت
مشخ شد به بررسی دالیل اظهارشد توسط ایرن بانرک ندرداختره و از طررف دیگرر ،اطالعرات
ارائهشد از سوی شورا در خصوص فعالیت بانک صادرات در برنامۀ هستهای ایران ،ناکافی بود و بر
این اساس ،خواهان نتوانسته است بهطور کارامدی از خود دفاع کند .شعبۀ چهار معتقد است کره
جز در خصوص دلیل دو ارائهشد از سوی شورا و سه پیشنهاد بعدی شورا بررای اتخراذ اقردامات
محدودکنند علیه بانک صادرات در  15سدتامبر  ،2010در سرایر مروارد حرق برر حمایرت مرؤرر
قضایی بهدلیل ارائۀ توضیحات کافی از سوی شورا رعایت شد  ،اما در دو مورد پیشین بهدلیل ابها
در دلیل ارائهشد و تأخیر در اطالعرسانی به خواهان ایرن حرق نقرض شرد اسرت ( ECJ, 2013:
.)paras. 80-90 & ECJ, 2013, paras. 86-96 and also ECJ, 2012: paras. 56-69
شعبۀ رسیدسیکنند ضمن تأکید بر اینکه شورا در زمان اتخراذ تصرمیم میبایسرت از نظرر
1. See: ECR, 2006, Case T-228/02Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran v Council :
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مصداقی به ارزیابی روشنی رسید باشد ،به برآورد اشتبا شورا از میزان مشارکت دولت ایران در
سها بانک صادرات اشار میکند و همین مورد را سواهی بر قصور شورا از انجا ارزیرابی دقیرق
اولیه بهشمار میآورد ( .)ECJ, 2013: para. 95ضمن آنکه اشرعار مریدارد کره سرهامدار برودن
دولت در بانک ،دلیلی بر حمایت بانک از فعالیتهای هستهای ایران و مرالالً ایفرای کارویژ هرای
حاکمیتی یا خدمات عمومی از سوی خواهان تلقری نمیشرود ( ECJ, 2013: para. 95 & ECJ,
.)2013, paras. 109-318 & ECJ, 2012: paras. 73-83
در مورد دلیل چهار شورا ،شعبه بر این عقید است که شورا دلیلی بر ارتباط میان فعالیت
بانک و شرکت انرژی مصباح ارائه نکرد و ضمن اینکه تا سال  2003این شررکت تحرت تردابیر
محدودکنندۀ ملل متحد نبود است .چنین استداللی در مورد دلیل پنجم شورا نیرز ذکرر شرد
است (ارتباط با سرو صنعتی صنا ) و بدینوسیله هر دو آنها رد میشوند .در مرورد دلیرل سرو
شورا در خصوص موجودیتهای مرتبط با فعالیرت هسرتهای ایرران ،شرعبۀ اصرل «البینره علری
المدعی» را متذکر میشود و بار اربات دعوا و ارائۀ دلیل را متوجه شورا مینماید ( ECJ, 2013:
 )para. 115و از آنجا که دالیل ارائهشد شورا را قانعکنند ارزیابی نمیکند ،همۀ دالیل مربوطه
را رد میکند (.)ECJ, 2013: para. 117
در پایان ،تما خواستههای خواهان در خصوص ابطال اقدامات محدودکنند پذیرفته شد و
تصمیمات مزبور تا جایی که به خواهان ارتباط پیدا میکنند ،باطل اعال میشوند ( ECJ, 2013:
.)para. 127
به این ترتی دیوان در این پروند نیز با دقت بسیار زیادی عمل کرد و صرف مالکیرت سرها
این بانک توسط دولت یا ارتباط آن با برخی نهادها را دلیلی بر دولتی بودن آن تلقی نکررد اسرت.
ضمن اینکه دیوان توجه شایستهای به درنظر سرفتن حقوق بنیادین اشخاص حقیقی بههنگا در
نا آنها در فهرست تحریمها داشته و استثناهای وارد بر آنها را نیز بیان کرد است.

درخواست غرامت بانهک صهادرات بههدلیل قهرار گهرفتن در فهرسهت
تحریمی اتحادیۀ اروپا
بانک صادرات همانسونهکه در بند پیشین سفته شد ،پس از دریافت حکرم دیروان در خصروص
ابطال اقدامات محدودکنند  ،در  27جوالی  2015در پی دریافت جبران خسرارت از زیانهرای
وارد در ارر تحریم برآمرد .رأی مربروط بره درخواسرت ررامرت در  5ژوئرن  2019صرادر شرد.
براساس این رأی ،خواهان یک بانک با مسئولیت محدود ایرانی است که در شهر لندن یک دفتر
ربتشد در اختیار دارد که براساس مقررات بریتانیا و اجازۀ مقامات ذیربط این کشور تأسریس
شد و به فعالیت مشغول است .در واقع ،خواهان این دعوا یک شعبه از بانک صادرات در کشرور
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بریتانیاست که مالکیرت آن تمامراً بره بانرک صرادرات تعلرق دارد .در  26جروالی  2010بانرک
صادرات و شعبۀ آن در این دعوا بهدلیل مشارکت در برنامۀ هستهای ایران در قال ارائۀ خدمات
مالی به موجودیتهای مرتبط با برنامۀ هسرتهای ایرران و موشرکهای بالسرتیک وارد فهرسرت
تحریمی اتحادیه شدند .در سال  2013هم بانک صادرات و هرم شرعبۀ لنردن آن علیره تحرریم
اتحادیه در دیوان اروپایی دادسستری طرح دعوا کردند که در نهایت بهدلیل کافی نبودن دالیرل،
هر دو تصمیم اتحادیه در مورد تحریم آنها لغو شد .هیچ تجدیدنظری هم از این آرا بهعمل نیامد
.
()ECJ, 2019: paras. 2-14
خواهان در این دعوا از شعبۀ دو دیوان میخواهد تا اعال کند شورای اتحادیۀ اروپا بهدلیل
تصمیم خود در در نا خواهان در فهرست تحریمی باید مبلغ  88میلیون و  906هرزار و 191
یورو بهواسطۀ خسارت وارد به خواهان تا تارید دعوای حاضر؛ مبلغ  21میلیون  787هزار یرورو
بهعنوان سود مبلغ موردنظر برای خسارت؛ و یک میلیون دالر برای خسارات ریرمرادی بدرردازد.
از طرف دیگر ،شورای اتحادیه نیز در مقا خواند از دیوان خواست تا دعوای خواهان را رد کند.
خواند در مقا دفاع معتقد است برای اینکه بتروان ررامتری را از بابرت خسرارات ریرقرراردادی
براساس حقوق اتحادیۀ اروپا دریافت کرد ،باید شرایطی وجود داشته باشد ،از جمله اینکه اقردا
نهاد مربوطه اتحادیه ریرقانونی باشد؛ زیان مادی در عمل محقق شد باشد و میان زیان وارد و
عمل مورد شکایت و خسارت وارد رابطۀ سببیت وجود داشته باشرد .از نظرر خوانرد ایرن سره
شرط باید بهصورت یکجا احراز شود و درصورتیکه حتی یکی از این شررایط نیرز احرراز نشرود،
دادخواست دریافت ررامت باید رد شود .خواهران در ایرن خصروص بره رویرۀ دیروان در قضریۀ
صفانیکو که یک خواهان ایرانی است ،استناد میکند (.)ECJ, 2019: paras. 35-42
شعبۀ دو دیوان پس از استماع دالیل خواهان و خواند مبنی بر نحوۀ اربرات و تحقرق سره
شرط مزبور اعال میکند که برای اربات وجود قصور در یکی از نهادهای اتحادیه ،ایرن خواهران
است که باید بار اربات را بر عهد سیرد .در این خصوص ،شعبۀ مزبور معتقد است صررف اربرات
نقض یک قاعد اتحادیه از سوی خواهان کفایت نمیکند و مدعی بایرد اربرات کنرد کره نقرض
قاعد از سوی یکی از نهادهای اتحادیه بهحد کافی جدی بود و قاعدۀ نقضشد قصرد اعطرای
یک حق را به شخ داشته است ( .)ECJ, 2019: para. 48ضرمن اینکره شرعبۀ مزبرور معتقرد
است برای تأمین برخی اهداف اتحادیه که در پیوندی وریق با صلح و امنیت بینالمللی هسرتند
ممکن است خساراتی نیز به برخی عامالن اقتصادی وارد آید کره اجتنابناپرذیر اسرت .در ایرن
حالت ،خواهان باید اربات کند که تصمیم اتخاذشد توسط یکی از ارکان اتحادیه بهنحوی برود
که موج شد است رکن ذیربط در اجرای تعهد الزامری خرود ،بره شرکلی واضرح و آشرکار و
ریرقابل قبول یک حق بنیادین اعطاشد از سوی اتحادیه را نقض کند (.)ECJ, 2019: para. 51
از نظر این شعبه ،آننه از رویۀ قضایی دیوان نیز برمیآید آن است کره ابتردا بایرد مشرخ
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کرد که آیا نهاد اتحادیه از دایرۀ صالحدیدی در اتخاذ تصرمیم برخروردار برود اسرت یرا خیرر.
همننین ،وضعیت مورد بررسی تا چه حد جهت تنظیم امور پینید است .مشکالت موجود برر
سر را اعمال و تفسیر قانونگذاری مزبور چیست؛ وضوح و دقت قاعدۀ نقضشد چگونه اسرت؛ و
در نهایت اینکه آیا اشتبا نهاد مزبور ریرقابل چشمپوشی و ارماض است یا خیر .شرعبه معتقرد
است در هر صورت از نظر دیوان ،زمانی میتوان نقض یک قاعد توسط اتحادیه را بهحرد کرافی
جدی تلقی کرد کره اتحادیره برهررم رأی دیروان در تشرخی نقرض قاعرد یرا رویرۀ قضرایی
تثبیتشدۀ موجود که نشان میدهد ارتکاب آن عمل کامالً مغایر مقررات اتحادیره اسرت ،عمرل
کرد باشد ( .)ECJ, 2019: para. 56بهعبارت دیگر ،ارکان تصمیمسیر اتحادیه با اینکه میداننرد
عملشان تخلف محسوب میشود ،اما بدان مبادرت میورزند.
شعبۀ چهار دیوان در ادامه معتقد است حتی اسرر بدرذیریم کره در زمران وارد کرردن نرا
خواهان به فهرست تحریمی شورای اتحادیه از اشتباهی که میتوانست در ارر شرایط و اوضراع و
احوال مربوط به زمان بررسی دالیل و قرائن حاکم بر تحریم خواهان رخ دهد ،آسا بود و بهررم
این آساهی ناق دست به تحریم خواهان زد است ،نمیتوان چنین برداشت کرد که این اشتبا
شورای اتحادیره فراحش و ریرقابرل قبرول برود اسرت .ضرمن اینکره نهراد اداری اتحادیره کره
مراقبتهای الز را برای اتخاذ تصمیم خود بهعمل میآورد ،امکان ارتکاب اشرتبا را در شررایط
مشابه نخواهد داشت .بر همین اساس ،از نظر شعبۀ مزبور ،نقض قاعد ای که شورای اتحادیه در
در نا خواهان در فهرست تحریمی بهعمل آورد  ،بهحد کافی جدی نیست که بتواند به طررح
مسئولیت ریرقراردادی وی منجر شود .بر همین اساس ،بدون اینکه وارد سایر شرایط مربوط به
ایجاد مسئولیت ریرقراردادی شود ،دعوای خواهان رد میکند (.)ECJ, 2019: paras. 73-78

تحلیلی بر آرای دیهوان در خصهوص تحریمههای اتحادیهۀ اروپها علیهه
ایران بهخصوص دعاوی بانکهای ایرانی
بهطور کلی ،روابط حقوقی اتحادیۀ اروپا به دو بخش داخلی و خرارجی تقسریم میشرود .اعمرال
تحریم توسط اتحادیه براساس مقررات مربوط به بخش روابط خارجی ایرن کشرور صرورتبندی
میشود و به حالت اجررا درمیآیرد1.مطرابق برا بنرد نخسرت مرادۀ  2نسرخۀ یکدارچرۀ معاهردۀ
 .1براساس معاهدۀ لیسبون ،بخشی تحت عنوان «بخش اقدامات خارجی اروپایی» (European External Action
) Serviceدر سازوکارهای اتحادیه پیشبینی شد که ریاست آن را نمایندۀ عالی سیاست مشتر امنیتی و
خارجی بر عهد دارد .وی پس از مشورت با پارلمان و کمیسیون اروپایی ،پیشنهادهای الز را در خصوص
اقدامات قانونی به شورای وزیران اتحادیه ارسال میکند و شورا نیز براساس این پیشنهادها به تصوی مقررات
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کارکردی اتحادیرۀ اروپرا 1،زمانیکره معاهردات مررتبط اتحادیره ،صرالحیتهای انحصراری را در
زمینهای خاص به اتحادیه اعطا میکند ،اتحادیه میتواند در این زمینه دست به قانونگذاری بزند
و مصوبات قانونی الزا آوری را به تصوی برساند .برهطور خراص ،در راسرتای اعمرال تحریمهرا،
مطابق با بند  4مادۀ  ،2اتحادیه بایرد سیاسرت مشرتر امنیتری و خرارجی اتحادیره همنرون
چارچوب برنامۀ سیاست دفاعی مشتر را تعریف و آن را اجرا کند.
براساس بخش چهار معاهد که ذیل عنوان «اقدامات محدودکنند » قرار دارد ،مرادۀ 215
( 301سابق معاهدۀ جامعۀ اروپایی) اشعار میدارد« :هنگامیکره تصرمیمی مطرابق برا معاهردۀ
اتحادیه اتخاذ شد و بیانگر قطع یا کاهش جزئی یا کلی روابط اقتصادی و مالی با یرک یرا چنرد
کشور رالث بود ،شورای اتحادیه برر مبنرای رأی اکثریرت الز در ازای پیشرنهاد نماینردۀ عرالی
اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی و کمیسیون اتحادیه ،مبرادرت بره تصروی اقردامات
ضروری خواهد نمود و در این راستا ،پارلمان اروپا را نیز از این موضوع آسا خواهد کرد (بند .)1
هنگامیکه تصمیم الز در این زمینه اتخاذ شد ،شورا اقدامات محدودکنند ای را براساس آیرین
مندر در بند نخست علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرو ها و موجودیتهای ریردولتری بره
تصوی میرساند (بند  ،)2ضمن اینکه اقدامات محدودکنندۀ ذیربط باید حراوی مقرررات الز
در زمینۀ تضمینات حقوقی باشد (بند  .»)3در راستای بند  3همین مراد  ،اعالمیره شرمارۀ 25
منضم به معاهد اعال میکند که رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین برهطور خراص بره معنری
توجه مناس به حمایت و مراعات حقوق مربوط به تشریفات قانونی اشرخاص و موجودیتهرای
ذیربط است .اعالمیه در ادامه میافزاید که بهمنظور تضمین بازبینی قضایی کامل در خصروص
الز در زمینههای خارجی اتحادیۀ اروپا از جمله تحریم ،مدیریت بحران و نظارت بر حقوق بشر در سایر
میپردازد .در واقع ،تما امور خارجی اتحادیه توسط این نهاد ،ادار و ساماندهی میشود .تما تحریمهایی که
علیه ایران توسط شورای وزیران اتحادیه به تصوی رسید است ،توسط نمایندۀ عالی سیاست مشتر امنیتی
و خارجی اتحادیه پیشنهاد شد اند .نمایندۀ فعلی خانم موقیرینی و نمایندۀ سابق خانم اشتون بودند .مقر این
نهاد در بروکسل بلژیک است و در سراسر جهان  140نمایند دارد .این نهاد براساس پیشنهاد خانم اشتون در
 26جوالی  2010توسط شورای وزیران اتحادیه تأسیس شد و از اول ژانویۀ  2011کار خود را رسماً آراز کرد.
برای مطالعۀ بیشتر در خصوص حقوق حاکم بر روابط خارجی اتحادیه ر: .
Bart Van Vooren, Ramses Wessel, Ramses A. Wessel (eds.), EU External Relations Law: Text, Cases
and Materials, CUP, 2014; Pieter Jan Kuijper, Jan Wouters, Frank Hoffmeister, Geert de Baere, and
Thomas Ramopoulos (eds.),The Law of EU External Relations: Cases, Materials, and Commentary
on the EU as an International Legal Actor, OUP, 2013.
1. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the
 European Union - Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European UnionProtocols - Annexes - Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference
which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 - Tables of equivalences, available
at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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تصمیمات داخل در موضوع اقدامات محدودکننرد  ،تصرمیم اتحادیره بایرد مبتنری برر معیراری
مشخ و روشن باشد .این معیارهرا بایرد متناسر برا ویژسیهرای خراص هریرک از اقردامات
1
محدودکنند باشد.
شایان ذکر است که براساس مادۀ  275معاهدۀ مزبور نیز دیوان دادسستری اتحادیۀ اروپرایی
نباید در خصوص مقررات مرتبط با سیاست مشتر امنیتی و خارجی و همینطرور ،در زمینرۀ
اقدامات مصوب اتحادیه براساس اینسونه سیاستها ،اعمال صالحیت کند .مادۀ مزبرور در ادامره
میافزاید« :با این حال ،دیوان مزبور باید در خصوص قانونی برودن تصرمیماتی کره مبرادرت بره
وضع اقدامات محدودکنندۀ مصوب شورای اتحادیه علیه اشخاص حقیقی و حقروقی مرینمایرد،
صالحیت خود را اعمال کند» .در واقع« ،این بازبینی قضایی مبتنی برر حفرح حقروق اشرخاص
2
متأرر از اقدامات اتحادیه و انطباق مصوبات اتحادیه با موازین حاکم بر این سازمان است».
نظارت قضایی دیوان در چارچوب نظا حقوقی اتحادیۀ اروپا در کنار آورد هرای بسریار مهرم و
1. Declaration on Articles 75 and 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

مادۀ  ( 75مادۀ  60سابق معاهدۀ جامعۀ اروپایی) در این بار مقرر میدارد که هرسا نیل به اهداف مقرر در مادۀ
 67در خصوص پیشگیری و مقابله با تروریسم مدنظر باشد ،پارلمان و شورای اروپا از طریق دستورالعملهای
منطبق با آیینهای قانونگذاری معمول اتحادیه ،چارچوبی را برای اقدامات اجرایی در زمینۀ پرداختها و
انتقال وجو کالن از جمله انسداد اموال و داراییهای مالی یا اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی،
سرو ها و موجودیتهای ریردولتی تعیین میکند.
 .2مورد دیگر قابل توجه در رویۀ اجرای تحریمهای شورای امنیت در چارچوب اتحادیۀ اروپا ،توجهی است که
سران این اتحادیه در مورد رعایت موازین حقوق بشری نسبت به اشخاص تحریمی دارند .عالو بر مقررات
مربوطه در معاهدۀ کارکردی اتحادیه که به بحث امکان اعمال نظارت قضایی دیوان اروپایی دادسستری بر
تصمیمات اتحادیه میپردازد ،این موضوع بهصورت متناوب در اصول راهنمای مربوط به رعایت حقوق بشر که
در سالهای مختلف به تصوی نهادهای متعدد این اتحادیه رسید  ،مورد تأکید قرار سرفته است .به این
موضوع در بندهای آرازین یا نهایی تصمیمات و دستورالعملهای مختلف اتحادیه نیز اشار شد است .اقامۀ
دعاوی متعدد از سوی خواهانهای ایرانی در زمینۀ تحریمهای اعمالشد از سوی اتحادیه ،بیانگر توجه به
رعایت موازین حقوق بشری در چارچوب اتحادیه است .همانسونهکه پیشتر یادآور شدیم ،دیوان اروپایی
دادسستری با تکیه بر موازین حقوق بشری حاکم بر اتحادیه که آنها را بخشی از حقوق اتحادیه قلمداد میکند،
مهمترین و بهترین سزینه برای نظارت قضایی بر تصمیمات اتحادیۀ اروپا بهطور مستقیم و نظارت ریرمستقیم
بر قطعنامههای تحریمی شورای امنیت است .این موضوع با صدور رأی کادی در سال  2008آراز شد و تا
کنون آرای بسیاری در این زمینه صادر شد است که رویۀ قضایی مستقلی را در حقوق بینالملل به خود
اختصاص داد اند .بخشی از این رویه بهطور مشخ مربوط به خواهانهای ایرانی است که در این دیوان به
اقامۀ دعوا پرداختهاند .اقامۀ دعوا از سوی بانکها ،شرکتها ،مراکز آموزشی و اشخاص حقیقی ایرانی در دیوان
رویۀ قضایی قابل اعتنایی را برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریمشد بهوجود آورد است که
شایسته است از طریق نهادهای متولی جمعآوری و دستهبندی شود و بهصورت مجموعهای واحد در اختیار
جامعۀ حقوقی و سیاسی کشور قرار بگیرد.
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اررسذار دیوان اروپرایی حقروق بشرر در چرارچوب شرورای اروپرا بهخصروص در رأی نرادا در سرال
 1،2012موج شد تا میزان مطلوبیت احقاق حق در حوزۀ اروپا بسیار سهلالوصولتر و مقبرولتر
از سایر نظا های قضایی کشورهای مهمی همنون ایاالت متحدۀ آمریکا باشد .نمونه دعاوی فراوان
خواهانهای ایرانی در این حوز بیانگر همین موضوع اسرت .در ایرن خصروص اشرار بره مقایسرۀ
تطبیقی در مورد بانک مرکزی ایران جال بهنظر میرسد .درحالیکه بانک مرکزی ایران در ایاالت
متحد دعوایی را در خصوص نقض مصونیت در این کشور اقامره کررد ،دادسرا تجدیردنظر حروزۀ
یازدهم قضایی ایاالت متحد  ،مصونیت بانک مرکزی را بهدلیل مالکیت آن توسط دولت ایران مورد
پذیرش قرار نداد و بسیاری از اموال و دارایی این بانک را بلوکه کررد .از نظرر قرانون مصرونیتهای
خارجی آمریکا ایران یکی از دولتهرای حرامی تروریسرم تلقری میشرود و از مصرونیت برخروردار
نیست2.اما زمانیکه پروند ای مشابه در دیوان اروپایی دادسستری در زمینۀ نادرست برودن تحرریم
بانک مرکزی اقامه شد ،شعبۀ نخسرت دادسرا عمرومی دیروان برهدلیل ادلرۀ ناکرافی در خصروص
مشارکت بانک مزبور در فعالیتهای هستهای ایران ،به ابطال دستورالعمل ذیربط در خصوص نرا
خواهان حکم کرد3.شاید این نکته مطرح شود که زمینۀ صدور این دو رأی متفاوت بود است ،امرا
نکتۀ مهم این است که دو رویکرد متفاوت در زمینۀ بررسی ادلۀ اربات و رعایرت مروازین دادرسری
عادالنه در مورد بانک مرکزی ،در دو دادسا متفاوت اتخاذ شد است.
پروند های متعددی در مورد بانکهای ایرانی در دیوان مطرح شد است که در این پژوهش
به مهمترین آنها پرداختیم .اسر بنا را بر بیان هریک از این آرا میسذاشتیم ،حجم بسریاری را در
برمیسرفت .با این حال ،سعی شد تا با بیان مهمترین پروند ها ،وجو اشترا میان آنهرا نشران
داد شود .بهطور کلی چند نکتۀ مهم را میتوان در رویۀ تفسیری دیوان در خصوص پروند های
تحریمی ایران بهطور کلی و پروند های مربوط به بانکهای ایرانی بهطور خاص مطرح کرد:
 نخست اینکه موازین حقوق بشری موجود در نظم حقوقی اتحادیه که برخاسرته از نظرم
حقوقی دولتهای عضو بود و در منشور حقوق بشر مصوب  2001این اتحادیه انعکاس
پیدا کرد است ،بخش مهمی از نظم حقوقی اتحادیه قلمداد میشرود .ایرن موضروع در
 .1در این پروند  ،دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر مفاد دستورالعمل تحریمی که نا خواهان را در پیوست خود در
کرد بود ،اعال کرد که دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا زمانیکه براساس یک تعهد بینالمللی (در اینجا قطعنامۀ
شورای امنیت) موظف به اتخاذ اقداماتی میشوند ،از آنجا که ابزارها و شیو های نیل به انجا تعهد ذیربط ارل
بر عهدۀ دولتهای مخاط سذارد شد (اصل حاشیۀ صالحدیدی) ،باید این اقدامات را بهنحوی انجا دهند که با
سایر تعهداتشان مغایرتی نداشته باشد .برای مطالعۀ بیشتر ،ر : .عبدی و زمانی.61-82 :1396 ،
2. See: United States Court of Appeals for the Second Circuit, 2014, Peterson v. Islamic Republic of Iran,
, JULY 9, pp.3-11.
3. See: Central Bank of Iran vs. Council of the European Union, Case T‑262/12, 18 September 2014,
paras. 63-91.
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زمان تصوی مواضع مشتر و تصمیمات و دستورالعملهای تحریمی اتحادیه در مرورد
ایران نیز طی بندی مشخ مورد توجه قرار میسرفت .در واقع ،اجرای تحرریم در ایرن
تصمیمات همرا با اجرای موازین حقوق بشری نسبت به اشخاص تحریمی برود اسرت.
ضمن اینکه دیوان طبق معاهدۀ کارکردی اتحادیه موظف است تا در خصوص شرکایاتی
که از نحوۀ عملکرد ارکان این اتحادیه صورت میسیرد ،دست به بازبینی قضرایی بزنرد.
) (Heupel, 2017نکتۀ دیگر اینکه در خالل رسیدسی دیوان به پروند هایی مانند دعاوی
بانکی ،به مستقل بودن نظم حقوقی اتحادیۀ اروپا از منشور ملل متحرد و برهطور کلری،
حقوق بینالملل نیز تأکید شد است .بهطور مشخ در پروندۀ بانک ملت در دیوان بره
این نکته تصریح شد است ).(Peihani, 2017: 46
 دو اینکه وجو مشتر پروند های ایرانی مرتبط با تحریم را براساس خواستههای آنها
میتوان به این قرار ذکر کرد:
نقض «تعهد به بیان دالیل» که از جمله نخسرتین حقروق اشرخاص تحریمری در دادرسری
منصفانه تلقی میشود .از آنجا که اتحادیه در برخی پروند ها دالیل در نا اشرخاص ایرانری را
در فهرست تحریمی اتحادیه بیان نمیکرد ،یا این بیان دچار ابها و اجمال بود  ،همین امرر بره
نقض حقوق دفاعی خواهان در زمان رسیدسی منجر میشود.
مورد بعدی ،نقض حق بر دفاع و حمایت مؤرر قضایی است که در این زمینه ،چناننه خواهران
از دالیل تحریم خود یا ارائۀ فرصت الز برای بیان دیدسا های خرود ،نتوانرد اسرتفاد کنرد ،رونرد
منصفانه بودن دادرسی خدشهدار خواهد شد .از منظر برخی قضات دیوان ،حرق برر حمایرت مرؤرر
قضایی مهمترین حق مندر در منشور حقوق بنیرادین مصروب  2001اتحادیرۀ اروپاسرت کره در
بسیاری از دعاوی مورد استناد اصحاب دیوان قرار سرفته است ).(Danwitz, 2014: 1326
مورد بعد« ،اشتبا در ارزیرابی حقرایق» اسرت کره سسرترۀ وسریعی از پرونرد های موجرود
براساس همین دلیل به نفع خواهانهای ایرانی صادر شد است .در واقع ،اینکه چه ادلهای وجود
دارد که ارتباط میان اشخاص تحریمی و مشارکت در برنامرۀ هسرتهای ایرران را نشران دهرد ،از
جمله چالشهایی بود که اتحادیه نتوانسته است پاسرد الز را در دادرسریهای مربوطره ارائره
کند .در این خصوص اتحادیه به محرمانه بودن اطالعات مربوط اشار دارد که از نظر دیوان ایرن
محرمانگی اطالعات اجازۀ بررسی وقایع و اعمال حقوق بر آنها را نمیدهد.
مورد بعد ،نقض «حق بر اموال»است که بهطور طبیعی ،با قرار سرفتن نا اشخاص تحریمری
در فهرست اتحادیه ،اموال و دارایی ایشان بلوکه خواهد شد و این امر مانع از دسترسی اشرخاص
تحریمی به اموالشان خواهد شد.
نقض «اصل منع تبعیض و اصل تناس » که ارتباط نزدیکی با یکردیگر دارنرد .در واقرع ،در
برخی پروند ها ،اتحادیه نتوانسته اربات کند که به چه دلیل خواهران ایرانری را در میران سرایر
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اشخاص با ویژسیهای مشابه ،در فهرست تحریمی خویش قرار داد است.
 نکتۀ سو اینکه در قضیۀ شرکت نفت کاال نیز تفسیر موسع اتحادیه از مقدمۀ قطعنامرۀ
11929که ارزش اجرایی ندارد ،موج شد تا دستورالعمل  26جروالی  2010مبرادرت
به تحریم بانک مرکزی و صنایع نفت و ساز ایران کند .بنابراین ،هرسونه خریرد و فرروش
تجهیزات توسط صنایع مزبور نیز در زمرۀ اقدامات تحریمری قررار خواهرد سرفرت .ایرن
برداشت نادرست اتحادیه موج شد اسرت ترا شرعبۀ تجدیردنظر دیروان نیرز برهجای
تصحیح این موضروع ،از آن متابعرت کررد و در نتیجرهسیری عجیر  ،اعرال کنرد کره
براساس تفسیر رایتسرا و با توجه به هدف و قصد تدوینکننردسان قطعنامرۀ  1929در
سنجاندن عبارت «ارتباط احتمالی» میان برنامۀ هستهای ایرران و درآمردهای حاصرل از
فروش نفت و ساز ایران و توجه اتحادیه بره ایرن موضروع در اعالمیرۀ  17ژوئرن ،2010
«تجارت در مورد تجهیز و فناوری کلیدی برای صنعت نفت و ساز (که شرکت نفت کراال
مسئول اینسونه خریدها برای صنعت مزبور است) میتوانرد بهمثابرۀ حمایرت از برنامرۀ
هستهای ایران مدنظر قرار سیررد» .شرعبه در تفسریری مبتنری برر مرتن ،واژۀ حمایرت
) (supportرا در درجۀ پایینتری نسبت به مشارکت و ارتباط مستقیم قلمداد میکند و
معتقد است خرید و فروش برای صنعت نفت و ساز ایران میتواند چنرین حمرایتی را از
2
برنامۀ هستهای ایران در بربگیرد.
 .1در واقع ،دلیل قرار سرفتن بانک مرکزی بهعنوان مهمترین بانک ایرانی در فهرست تحریمهای اتحادیۀ اروپا
استناد به همین مقررۀ قطعنامۀ  1929شورای امنیت در سال  2010است .این مقرر اشعار میدارد« :با
یادآوری لزو هوشیاری در خصوص عملیات بانکی که بانکهای ایرانی در آن دخیل هستند از جمله بانک
مرکزی ایران و برای جلوسیری از عملیات بانکی که احتمال میرود در فعالیتهای هستهای حساس ایران یا
برای توسعۀ سامانههای پرتاب تسلیحات هستهای کاربرد داشته باشند».
 .2در  25آوریل  2012شعبۀ چهار دیوان اروپایی دادسستری در پروندۀ مهمی که به تفسیر قطعنامههای شورای
امنیت نیز ارتباط دارد ،اظهارات قابل توجهی را بیان میدارد .شرکت پشتیبانی ساخت و تهیۀ کاالی نفت
تهران بهعنوان خواهان این پروند  ،شرکتی ایرانی است که بهعنوان نهاد اصلی خرید شعبات مختلف نفت ،ساز
و پتروشیمی سرو شرکت ملی نفت ایران فعالیت میکند .براساس تصمیم  26جوالی  ،2010خواهان در
ضمیمۀ دو فهرست اشخاص تحریمی اتحادیه قرار سرفت 13 .شورای اتحادیه در این تصمیم دلیل زیر را در
خصوص تحریم شرکت خواهان ابراز داشته است« :خرید تجهیزات برای بخشهای نفت و ساز که میتوانند در
برنامۀ هستهای ایران مورد استفاد قرار سیرند .تالش برای خرید مواد (درهای آلیاژی با پوشش بسیار سخت)
که کاربردی جز در صنعت هستهای ندارند .ارتباط با شرکتهایی که در برنامۀ هستهای ایران مشارکت دارند».
برای مطالعۀ بیشتر ،ر: .
ECJ, 2012, Manufacturing Support& Procurement Kala Naft Co.v. Council of the European Union,
T-509/10; ECJ, 2013, Council of the European Union v. Manufacturing Support& Procurement Kala
Naft Co., C-348/12.
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 نکتۀ چهار و پایانی اینکه شعبۀ چهار دادسا عمومی دیوان که از سه قاضری تشرکیل
شد بود ،در سالهای ابتدایی طرح دعاوی خواهانهای ایرانی ،تعداد بسیاری از آرا را به
نفع خواهانهای ایرانی صادر میکردند .با دقرت در مرتن آرای صرادر از سروی شرعبۀ
چهار از سال  2010به این طررف ،میتروان مشرابهتهای فراوانری را در بیران مرتن و
استدالل رأی مشاهد کرد که نشان از نظر همسروی قضرات مزبرور در درسرتی ادلره و
استدالالت خواهانهای ایرانی دارد .با سذشت چند سال و انتقال آنها بره سرایر شرعبات
دادسا عمومی دیوان اروپایی دادسستری ،با وجود هریک از این سره قاضری در شرعبات
دیگر ،پروند هایی که به این شعبهها ارسال میشود ،با همان دیدسا ترکی سابق شعبۀ
1
چهار  ،ارل به نفع خواهانهای ایرانی به پایان میرسد.
شایان ذکر است که چنین نقاط اشتراکی در دعاوی مربوط بره تحرریم در دیروان در سرایر
رژیمهای حقوقی تحریمی تحمیلشد از سوی اتحادیه مانند سوریه ،روسیه و زیمبراو نیرز بره
چشم میخورد ).(Eckes, 2018

سیاست قضایی دیوان دادگستری اروپا در ارتباط با دعهاوی بهانکی در
دوران پیا و پسابرما
نکتۀ حائز اهمیت در زمینۀ تحوالت تحریمهای بانکی در نظا حقوقی اتحادیرۀ اروپرا و بررسری
دعاوی بانکهای ایرانی در دیوان اروپایی دادسستری نشان میدهد کره از زمران اعمرال تحرریم
اتحادیۀ اروپا علیه بانکهای ایرانی بهدلیل ارتباط یا کمرک بره برنامرۀ هسرتهای ایرران از سرال
 2007تا زمان انعقاد برجا در  ،2015دعاوی متعددی از سروی خواهانهرای ایرانری از جملره
بانکهای ایرانی با موضوع لغو تصرمیم تحریمری اتحادیرۀ اروپرا در دیروان اروپرایی دادسسرتری
بهعنوان رکن قضایی اتحادیه مطرح شد .تا پیش از انعقاد برجا  ،بسیاری از این بانکهرا موفرق
شدند ،تصمیمات تحریمی مرتبط با خود را لغو کنند .در واقع ،سیاست قضرایی دیروان اروپرایی
دادسستری این بود که با تکیه برر سیاسرت حمایرت از حقروق بشرر در چرارچوب اتحادیره ،بره
دادخواستهای بانکهای ایرانی که بهطور تبعیضآمیز یرا مغرایر برا اصرول اساسری منردر در
مقررات اتحادیۀ اروپا از جمله رویۀ قضایی استقراریافتۀ خود دیوان و همننرین ،منشرور حقروق
 .1در این خصوص میتوان به دعاوی زیر اشار کرد:
ECJ, 2013, Case T-8/11 Bank Kargoshaei v. Council, EU:T:2013: (Fourth Chamber); ECJ, 2013,
Case T-110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction Co. v. Council, EU:T:2013: (Fourth
Chamber); ECJ, 2013, Case T-13/11 Post Bank Iran v. Council, EU:T:2013: (Fourth Chamber); ECJ,
2013, Case T-12/11 Iran Insurance Company v. Council, EU:T:2013: (Fourth Chamber); ECJ, 2013,
Joined Cases T-439/10 & T-440/10 Fulmen v. Council, EU:T:2012: (Fourth Chamber).
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بنیادین اتحادیۀ اروپرا مصروب  2001پاسرد مثبرت داد و بسریاری از ایرن بانکهرا از فهرسرت
تحریمی اتحادیه خار میشدند1.در تحقیق آماری صورتسرفته در مرورد تحریمهرای ایرران در
اتحادیۀ اروپا ،تا اواخر  2019تعداد  176پروندۀ طرحشد در دیوان دادسستری اتحادیۀ اروپرایی
شناسایی شد است ) .(Chachko, 2019مطابق اطالعات در شد در این تحقیق 41 ،پروند در
خصوص حوزۀ انرژی 27 ،پروند در امور بانکی 2 ،مورد بیمه 73 ،پروند در حوزۀ کشرتیرانی و
 4پروند در حوز های موضوعی دیگر در دیوان از سوی ایران مطرح شد اند.
با این حال ،عجی این بود که چندی پس از خررو از فهرسرت تحریمری ،برا در دلیلری
جدید مبنی بر دست داشتن در برنامۀ هستهای ایران به فهرست تحریمی بازمیسشرتند .برخری
بانکها در این مرحله بار دیگر فرایند طرح دعوا را آراز میکردند.
در دوران پسابرجا  ،زمانیکه برخی دعاوی بانکی از دوران برجا باقی ماند برود و نیازمنرد
تعیین تکلیف نهایی بود ،یا بانکهای خار شد از فهرست تحریمی که مبادرت به طرح دعروای
دریافت ررامت میکردند ،دیوان اروپایی دادسسرتری بسریاری از ایرن دعراوی را برا دالیرل سرا
ریرمتقن رد میکرد .این سیاست قضایی دقیقاً در نقطۀ مقابل سیاست قضایی بود که دیوان در
دوران پیش از برجا در پیش سرفته بود .در تحقیقی که پیشتر بدان اشرار شرد ،ایرن مردعا از
طریق داد های آماری اربات شد است .براساس این تحقیق ،تعداد پروند هایی که در سالهای
مختلف توسط دیوان رسریدسی شرد  ،شرایان توجره اسرت .برهطور خراص از سرال  2011کره
خواهانهای ایرانی مبادرت به طرح دعوا در دیوان کردند ،تقریباً با نظر مثبت دیوان مواجه شد
و خواهان موردنظر از فهرست تحریمی حذف میشد .در سال  2012این میزان با افزایش تعداد
پروند های خواهانهای ایرانی تداو داشت ،هرچند برخی دعوای نیز در مرحلۀ تجدید دیوان رد
میشدند ،اما این میزان نسبت به تعداد پروند هایی که تأیید میشدند ،قابل مقایسه نیسرت .در
سال  2013تعداد دعاوی و آرای مثبت دیروان رشرد تصراعدی داشرت و در سرالهای  2014و
 2015این میزان همننان تداو داشت .بعد از سال  2015که برجرا منعقرد شرد ،بره یکبرار
تعداد دعاوی که دیوان به خواسرتۀ خواهرانهرای ایرانری اقبرال نشران داد ،بره یکبرار کراهش
محسوسی پیدا کرد ،بهطوریکه در سال  2017میزان پروند هایی که در مرحلۀ تجدید یا بدوی
رد شدند ،بسیار بیشتر از پروند هایی بود که با تأیید خواسته خواهان همرا بود .به این ترتیر ،
دیوان در  105پروند ( 71درصد) تحریمها را لغو کرد .در  93پروند ( 27درصد) طرح دعروای
خواسته را رد کرد و در  3پروند ( 2درصد) بخشی از خواستۀ خواهان را در خصوص لغو تحریم
پذیرفته است .در ادامه جدول مزبور را مشاهد میکنید.

 .1برای مشاهدۀ تمامی این پروند ها به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.europeansanctions.com/judgment/country/iran/
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جدول تعداد و میزان اقبال دیوان در تأیید خواسته خواهانهای ایرانی .برگرفته از(Chachko, 2019) :

بهنظر میرسد که دلیل ایرن امرر نیرز رفرع نظرا تحریمری ایرران و عرد اسرتقبال از دعراوی
درخواست ررامت بود ،زیرا درصورتیکه برخی بانکهرا موفرق میشردند در دعراوی خرود ،ررامرت
زیانهای وارد در ارر تحریمهای اتحادیه را از دیروان دریافرت کننرد ،در ایرن صرورت ،دیروان بایرد
منتظر دادخواستهای جداسانۀ بانکهای دیگر تحریمشدۀ ایرانی بود کره برهدنبال دریافرت ررامرت
بودند و این امر نتیجۀ ناخوشایندی را برای کلیت نظا حقوقی و سیاسی اتحادیه در پی داشت ،زیرا
با به رمر رسیدن این دعاوی مشخ میشد که تحریم این بانکها از ابتدا اشتبا بود و باید مبرالغ
هنگفتی نیز صرف جبران زیانهای وارد میشد .این امر در نهایت میتواند موج مخدوش شردن
نظا تحریمی اتحادیۀ اروپا شود .به همین دلیل ،بهنظر میرسرد دیروان اروپرایی دادسسرتری سرعی
داشته تا با ارائۀ تفاسیر سا ریرقابل قبول ،دعاوی درخواست ررامت را به طرق مختلف رد کند.

نتیجهگیری
در سالیان اخیر تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از جمله بانکهای ایرانی کره از
سوی اتحادیۀ اروپا تحریم شد اند ،بهمنظور اعتراض به این تحریمها ،بره طررح دعروا در دیروان
اروپایی دادسستری پرداختهاند .شعبات عمومی و تجدیدنظر نیز در بسیاری از این دعاوی ،آرایی
را به نفع خواهانهای ایرانی صادر کرد اند .آرای صادر از دیوان اروپایی دادسسرتری میتواننرد
منبع الها بخشی برای خواهانهای ایرانی بهمنظور استفاد از رویۀ قضایی مناسر بررای اقامرۀ
دعوا علیه تصمیمات تحریمی اتحادیۀ اروپا باشد .این رویه برای حقوقدانان نیرز میتوانرد منبرع

رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانکهای ایرانی 1091

باارزشی باشد که بتوانند براساس آن قطعنامرههای شرورای امنیرت را تفسریر و تجزیرهوتحلیل
کنند .این موضوع برای دولتهای عضرو اتحادیره و حتری محراکم داخلری کشرورهای ریرعضرو
اتحادیه میتواند سنجینۀ ذیقیمتی تلقی شود که با استفاد از تجربیات اتحادیه در این زمینره،
دیدسا بهتری را در مورد پروند های پیش روی خرود داشرته باشرند .پرونرد های متعرددی در
مورد بانکهای ایرانی در دیوان اروپایی دادسستری مطرح شد اسرت کره در ایرن پرژوهش بره
مهمترین آنها پرداخته شد .اسر بنا را بر بیان هریک از این آرا میسذاشتیم ،حجم بسریاری را در
برمیسرفت .با این حال ،سعی شد تا با بیان مهمترین پروند ها ،وجو اشترا میان آنهرا نشران
داد شود .بهطور کلی چند نکتۀ مهم را میتوان در رویۀ تفسیری دیوان اروپایی دادسسرتری در
خصوص پروند های تحریمی ایران مطرح کرد.
نخست اینکه موازین حقوق بشری موجود در نظرم حقروقی اتحادیره کره برخاسرته از نظرم
حقوقی دولتهای عضو بود و در منشور حقوق بشر مصوب سال  2001ایرن اتحادیره انعکراس
پیدا کرد است ،بخش مهمی از نظم حقوقی اتحادیره قلمرداد میشرود .ایرن موضروع در زمران
تصوی مواضع مشتر و تصمیمات و دستورالعملهای تحریمی اتحادیه در مورد ایران نیز طی
بندی مشخ مورد توجه قرار میسرفت .در واقع ،اجرای تحرریم در ایرن تصرمیمات همررا برا
اجرای موازین حقوق بشری نسبت به اشخاص تحریمی بود است .ضمن اینکره دیروان اروپرایی
دادسستری طبق معاهدۀ کارکردی اتحادیه موظف است ترا در خصروص شرکایاتی کره از نحروۀ
عملکرد ارکان این اتحادیه صورت میسیرد ،دست به بازبینی قضایی بزند.
دو اینکه وجو مشتر دعاوی بانکهای ایرانی مرتبط با تحرریم را براسراس خواسرتههای
آنها میتوان به این قرار ذکر کرد :نقض تعهرد بره بیران دالیرل کره از جملره نخسرتین حقروق
اشخاص تحریمی در دادرسی منصفانه تلقی میشود .با ایرن تفسریر کره ارائرۀ دالیرل در نرا
اشخاص ایرانی در فهرست تحریمی اتحادیه نقرض حقروق دفراعی خواهران در زمران رسریدسی
قلمداد شد است .مورد بعدی ،نقض حق بر دفاع و حمایت مؤرر قضایی است .با این تفسیر کره
در دعاوی بانکی محرو شدن از فرصت الز برای بیان دیدسا هایی از سوی موجودیت تحرریم،
خدشه به دادرسی منصفانه تلقی شد است.
مورد بعدی اشتبا در ارزیابی حقایق است که دامنۀ وسریعی از پرونرد های برانکی موجرود
براساس همین دلیل به نفع خواهانهای ایرانی صادر شد است .در واقع ،اینکه چه ادلهای وجود
دارد که ارتباط میان اشخاص تحریمی و مشارکت در برنامرۀ هسرتهای ایرران را نشران دهرد ،از
جمله چالشهایی بود که اتحادیه نتوانسته است پاسد الز را در دادرسیهای مربوط ارائه کند.
در این خصوص اتحادیه به محرمانه بودن اطالعات مربروط اشرار دارد کره از نظرر دیروان ایرن
محرمانگی اطالعات اجازۀ بررسی وقایع و اعمال حقوق بر آنها را نمیدهد.
مورد بعدی ،نقض حق بر اموال است .با این تفسیر که در نتیجۀ قرار سررفتن نرا اشرخاص در
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فهرست تحریمهای اتحادیه ،اموال و دارایی آنها مسدود شد و این امر مانع از دسترسری اشرخاص
تحریمی به اموالشان میشد .در نهایت میتوان به ادعای نقض اصل منع تبعریض و اصرل تناسر
بهعنوان یکی دیگر از حقوق اشخاص در اتحادیۀ اروپا اشار کرد کره ارتبراط نزدیکری برا یکردیگر
دارند .در واقع ،در برخی پروند ها ،اتحادیه نتوانسته اربات کند که به چه دلیرل خواهران ایرانری را
در میان سایر اشخاص با ویژسیهای مشابه ،در فهرست تحریمی خویش قرار داد است .همننین،
رویۀ قضایی دیوان اروپایی دادسستری نشان میدهد که این نهاد نسبت به دعاوی بانکهای ایرانی
بهطور خاص و سایر خواهانهای ایرانی در خصوص درخواسرت دریافرت ررامرت در اررر زیانهرای
وارد در ارر تحریم ،سیاست قضایی ریرمنعطفی را در جهت رد دعاوی مزبور در پیش سرفته است.
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