
وکیل پایه یک دادگستری
به آذین حسیبی

ضمن همدردی با نزدیکان جانباختگان سانحه هواپیمای 
اوکراینی، در خبرها می بینیم که از احتمال تصمیم دولت کانادا 
یا اوکراین برای رسیدگی به دعوای بازماندگان این حادثه صحبت 
می شود و گاه شاهد هستیم که برخی دفاتر وکالتی خارجی برای 
جلب وکالت این افراد جهت طرح شکایت در محاکم آن کشورها 

 کانادا( اعالم آمادگی می کنند.
ً
)خصوصا

در این نوشتار بر آن هستیم که بررسی شود که آیا از نظر 
صالحیت  ایران  های  دادگاه  از  غیر  هایی  دادگاه  حقوقی، 
رسیدگی به این دعاوی را دارند یا اینکه طرح موضوعاتی مثل 
این که دادگاه های کانادا یا اوکراین می تواند به موضوع خسارت 
با این تذکر که  جانباختگان رسیدگی کنند، صحیح نیست. 
محدوده این نوشتار تنها احقاق حق بازماندگان و جانباختگان 

است و به سایر دعاوی متصور نمی پردازد.
برای  بین المللی  حقوق  و  کشورها  اکثر  داخلی  حقوق  در 
عامل  چند  که  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  مشابه  اتفاقات 
بین المللی در آن دخیل است، عوامل صالحیتی برای دادگاه ها 
سرزمینی«  »صالحیت  اصل،  اولین  و  اصلی ترین  دارد.  وجود 
است. طبق این اصل، وقایع رخ داده در قلمرو یک کشور، تابع 
صالحیت دادگاه های همان کشور است به همین علت است 
که مثاًل چنانچه فردی در آمریکا با اسلحه وارد مدرسه ایی شود 
و دانش آموزان را قتل عام نماید، دولت های دیگر از نظر قضائی 
به موضوع ورود پیدا نمی کنند. اما چنانچه دادگاه کشور دارای 
صالحیت سرزمینی، به موضوع رسیدگی نکرده  یا رسیدگی 
آیین دادرسی به نحو عادالنه ای انجام  را طبق قواعد مسلم 

ندهد، دادگاه های برخی کشورها می توانند به صورت استثنائی 
و در صورت وجود یکی از اصول صالحیتی ذیل، موضوع را مورد 

رسیدگی قضائی قرار دهند:

1- صالحیت واقعی:
طبق این اصل چنانچه به »منافع اساسی و واقعی« دولتی، 
خارج از مرزهایش صدمه ی وارد شود، دادگاه های دولِت آسیب 
دیده می تواند به موضوع رسیدگی کند. در این اصل، آسیب دیده، 
دولت ها هستند )و نه اتباع آنها(. »منافع اساسی« دولت ها هم 
در حقوق تعریف شده، از جمله تعرض به تمامیت ارضی، یا ایجاد 
لطمه به استقالل سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور است. در سقوط 
هواپیمای اوکراینی از نظر حقوقی نمی توانیم بپذیریم که بر منافع 
اساسی دولت کانادا یا اوکراین صدمه وارد شده که دادگاه های این 

دو کشور صالحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند.

2- صالحیت شخصی:
طی این اصل دادگاه های یک کشور می تواند حوادثی که خارج 
از سرزمین شان رخ می دهد را رسیدگی کرده مشروط به اینکه 
یا »عامل بروز خسارت« یا »آسیب دیده« تبعه آن کشور باشد. 
با توجه به اینکه این حادثه توسط اتباع کانادایی یا اوکراینی رخ 

نداده پس جنبه اول، موضوعیتی ندارد.
اما جنبه دوم این اصل، زمانی موضوعیت پیدا می کند که اواًل 
کشوری که حادثه در آن رخ داده )در اینجا ایران( نخواهد موضوع، 
 واقعه رخ داده را قابل 

ً
مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد یا اساسا

 پرداخت غرامت نداند. در حالیکه 
ً
رسیدگی قضائی و متعاقبا

اتفاق رخ داده نه تنها طبق حقوق ایران قابل رسیدگی است بلکه 
دولت ایران و مسئوالن متعددی به انحای مختلف بر بررسی 

دقیق فنی و رسیدگی قضائی موضوع تاکید داشته اند. 
ادامه در صفحه 4

و« ــر نکُ وســتای »کُ   گزارشــی  از زندگــی اهالــی ر
در خوزســتان کــه جــاده ندارد 

ن  ا ز مو نش آ ا  د
کانکــس پرنــده در انتظــار 

یم  فیلتر تحر
برای مشاغل آنالین

 جامعه ایران
به نخبگان معمولی نیاز دارد

دامنه دات کام هم از مشاغل اینترنتی 
ایرانی ها گرفته شد

مقصود فراستخواه:

5 حه
صف

9 حه
صف

 طعم پرتقال های گلستان
به جان بلوچستان نشست

 محصول باغ یک داوطلب
هالل  احمر گلستان انفاق شد   10 حه

صف

یادداشت

معاون مطبوعاتی:  نمی توان صداها را خاموش کرد صالحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی 

خبر

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با انتقاد از عملکرد رسانه ای آمریکا در محدودسازی 
و مسدودسازی سایت های ایرانی و محتواهای فضای مجازی، تمرکز بر فضای داخلی و 
دل بریدن از مجامع بین المللی را تنها راه چاره عنوان کرد. محمد خدادی؛ معاون امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تسنیم گفت: »رسانه یعنی 
فرصت نشر اطالعات و هر کس بخواهد این فرصت را به هر دلیل و بهانه ای محدود و 
 محکوم و مردود است، مگر اینکه 

ً
محصور کند در دنیا مورد قبول نیست و قطعا

محتوای این اطالعات مجرمانه و خالف عفت عمومی باشد. اما دولت آمریکا با 
محدودسازی ها و مسدودسازی هایش همه استانداردهای جهانی را از بین برده 
است و حاال هم به انتهای خط رسیده و چهره واقعی خود را به نمایش می گذارد البته 
برای ما جدید نیست و چهره آمریکا همیشه دیکتاتوری در قاب یک مدعی حقوق بشر 
بوده است.« او افزود: »در مواجهه با این محدودسازی ها ما از حداکثر توان خود 
استفاده خواهیم کرد و شاید اصلی ترین اقداماتی که می توانیم انجام دهیم رساندن 
صدایمان به جهان باشد. حاال دیگر به خوبی می دانیم که مجامع بین المللی تشکیل 
شده اند تا به قدرتمندان جهان خدمت رسانی کنند.« خدادی در بخش دیگری از 
گفت وگو افزود: »کار اصلی ما در فضای جنگ رسانه ای، تقویت محتوای جریان رسانه 
است؛ خود معاونت مطبوعاتی هم در معرض حمالت رسانه ای قرار دارد، به عنوان 
مثال چند روز پیش شخصی توئیت می کند که معاونت مطبوعاتی به رسانه ها 
هشدار داده است که راجع به بنزین، حمالت موشکی و جشنواره مطلبی منتشر 
نکنند، همین توئیت دستاویزی می شود تا العربیه و شبکه ایران اینترنشنال به آن 
بپردازد، بعد از اینکه این شبهات به وجود آمد و جالب بود که مدیران رسانه در ایران 
واکنش نشان دادند و انکار کردند به گونه ای که همان شخصی که  این اطالعات را  
منتشر کرده بود خودش تکذیب می کند.اما با وجود این ما تالش می کنیم به وظایف 
خود عمل کنیم. اول اینکه به لحاظ زیرساختی رسانه ها مجهز شوند که ما در این زمینه 
تالشمان را می کنیم؛ در مورد مسدود کردن دامنه های غیرایرانی خبرگزاری فارس هم 
در تالشیم که موضوع را حل کنیم و مهم تر بازدارندگی را که خط مشی امروز کشور در 
همه زمینه هاست محقق کنیم.« او تاکید کرد: »در دنیای امروز دیگر نمی توان صداها را 
و  است  متفاوت  بسیار  قبل  دوره های  با  امروز  دنیای  مختصات  کرد.  خاموش 
نخستین خصوصیت دنیای امروز این است که به هیچ دوره ای شباهت ندارد که 

بتوان آن را مورد مقایسه قرار داد .«
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برگزاری انتخابات پرشور 
وظیفه شورای نگهبان نیست

  ســخنگوی شــورای نگهبان: وظیفه این نهاد،  نظارت بر اجرای ســالم انتخابات است 

عباسعلی 
کدخدایی:

7 حه
صف

2 حه
صف

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 

جناب آقای دکتر هادی خانیکی

انـــــــا هلل و انـــــــا الــــــیــــه راجـــــعـــــون

درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه شــما تســلیت عــرض کــرده، بــرای آن 
مرحومــه رحمــت و مغفــرت و بــرای بازمانــدگان، صبــر آرزومندیــم.

روزنامه شهروند

شهروند


