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فصل اول :آنچه باید از مفهوم کاپیتوالسیون بدانیم

ایران کلید توازن قوا در کل دنیاست و اگر کشوری ایران را در اختیار
داشته باشد میتواند توازن قوا در دنیا را در دست داشته باشد.
ریچارد نیکسون
رئیسجمهور اسبق امریکا
گذری بر ریشه و پیشینه کاپیتوالسیون
واژه كاپيتوالس��يون از كلمه التين ( )CAPITULAREمش��تق اس��ت و به معنى شرط
گذاشتن براى سازش و تسليم ،و يا تسليم يك منطقه جنگى يا بخشى از نيروى نظامى
به متخاصم مىباشد .مفهوم حقوقى كاپيتوالس��يون عبارت از قراردادهايى است كه به
موجب آن ،اتباع كشورى در قلمرو دولتى ديگر ،مشمول قوانين كشور خويش باشند و
از حق دادرسى كنسولى برخوردار گردند.
پيدايش كاپيتوالسيون به سدههاى چهارم تا ششم هجرى برمىگردد كه در «بيزانس»
نسبت به اتباع برخى از شهرهاى پيشرفته آن زمان ايتاليا ،مانند «ژن» و «پيزا» حقوق
ويژهاى داده شده بود .كاپيتوالسيون در اواسط قرن  12هجرى شكل جديدى به خود
گرفت و بهطور يكجانبه از س��وى دولتهاى مقتدر اروپا بر كش��ورهاى شرق تحميل
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شد .شگفتآور اينكه دولت مقتدر عثمانى كه سرزمينهاى پهناورى در سه قاره آسيا،
آفريقا و اروپا را در برداشت ،در سال  914خورشيدى (1535م) عهدنامهاى بازرگانى با
دولت فرانسه امضا كرد كه به موجب آن ،اتباع فرانسه اجازه يافتند در خاك عثمانى تابع
قضاوت كنسولى كشور خويش باشند .اين امتياز به فرانسوىها از سوى سلطان سليمان
اول (ش��اه عثمانى) از روى ضعف و ناتوانى نبود .دولت عثمانى در آن روز ،در اوج قدرت
بود و فرانسه در برابر رقيبان اروپايى خود ،به كمك دولت عثمانى نيازى مبرم داشت و
نمىتوانست قرارداد يا شرطى را بر آن دولت تحميل كند .شايد اين گونه زشتكارىها
و ذلتپذيرىها روى شيفتگى و خودباختگى سران برخى از كشورهاى اسالمى در برابر
بيگانگان و اروپاييان بود كه آنان را به چنين خيانتهايى وامىداشت .اين امتياز نابجا از
سوى دولت عثمانى به اتباع فرانسه ،نخستين خشت كژى بود كه در يك كشور اسالمى
نهاده شد و بنياد استقاللبرانداز كاپيتوالسيون را در خاورميانه پايهگذارى كرد و زمينه
امتيازدهى بيشتر را در آن كشور و ديگر كشورهاى اسالمى فراهم ساخت.
در عهدنامهاى كه در س��ال  1119خورش��يدى (1740م) ميان س��لطان محمد اول
(شاه عثمانى) و لويى پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسيد ،اتباع فرانسه در قلمرو دولت
عثمانى -كه به سراش��يبى ناتوانى افتاده بود -از اختيارات گستردهاى برخوردار شدند
و رژيم كاپيتوالسيون را رس��ماً بر آن كش��ور تحميل كردند .ديگر دولتهاى اروپا نيز،
امتيازات همانندى براى اتباع خود از دولت عثمانى گرفتن��د .ديرى نپاييد كه بيش از
پانزده دولت مانند انگلستان ،فرانسه ،روس��يه تزارى ،هلند و ...از دادرسى كنسولى در
كشور عثمانى برخوردار شدند.
رژيم كاپيتوالسيون در ممالكى كه زير سلطه عثمانى قرار داشت مانند عراق ،سوريه،
فلسطين و لبنان نيز برقرار شد و سپس به مصر و ديگر كشورهاى خاورميانه مانند ايران
و خاور دور مانند چين ،ژاپن و تايلند نيز س��رايت كرد .در خور نگرش اس��ت كه دولت
عثمانى به رغم اينكه خود از رژيم كاپيتوالس��يون ،زخمهاى عميقى بر تن داش��ت ،با
ديگر كشورهاى همسطح يا ضعيفتر از خود ،همان رفتار را روا داشت و در قراردادها و
معاهدات خود با ديگر كشورها مانند ايران ،حق قضاوت كنسولى گرفت.
با تفاصیل مذکور مشخص میشود که مفهوم عام حقوقی کاپیتوالسیون عبارت است
از نظام قضاوت کنس��ولی و برخی تضمینات و امتی��ازات و مصونیتهای قضایی که به
موجب تصمیمات یکجانبه با عهود یا اس��ناد قضایی دیگر به اتباع سرزمینهای دیگر

داده میشد.
معاهدات یا فرمانهای موسوم به کاپیتوالسیون نوعی تضمین رسمی جهت ایجاد و
ادامه این امتیاز به ش��مار میرفتند لکن منبع حقوقی امتیازات مورد بحث ،تنها عهود
نبودند و در عرف و رس��وم بینالمللی کنسولها س��ه نوع صالحیت خاص داشتند که
عبارت بود از:
 .1صالحیت وضع مقررات نسبت به اتباع
 .2صالحیت انتظامی نسبت به اتباع
 .3صالحیت قضاوت در اختالف بین اتباع یا بین اتباع و مردم محلی
صالحیت اول مربوط به زمان های قدیم است .زمانی که اتباع مسیحی خارجی به طور
کلی یا اتباعی که از نژاد و مذهب متفاوت بودند برای حفظ خود و مصلحت امنیت دور
هم زندگی میکردند و وقتی عده آنها زیاد میشد یک محله به آنها اختصاص مییافت.
در داخل این محله کنسول حق وضع مقررات برای اداره امور عمومی یا روابط افراد با هم
و یا حفظ انتظامات داشت.
صالحیت دوم نیز مانند صالحیت اول به همان علت بود و بعدا ً که به تدریج اتباع محله
را ترک کردند و در شهر پراکنده شدند خود به خود از بین رفت.
صالحیت سوم که قضاوت بود بر این اساس قرار داشت که قضاوت محلی نمیتوانست
مورد اعتماد و قبول باشد .صالحیت قضاوت کنسول بسیار متنوع و در کشورهای مختلف
متفاوت بود و در طول زمان نیز هر یک از انواع آن تحوالت زیادی پیدا کرد .حق قضاوت
کنسول در حقیقت مهمترین جنبه کاپیتوالسیون است.
مباحث مربوط به قضاوت کنس��ولی با توجه به ماهیت اختالف��ات مدنی و اختالفات
قضایی و جزایی دامنه وسیعی از مسائل و موضوعات را در بر میگیرد که از حوصله بحث
ما خارج است .اما یک مسئله در این بحث مورد مناقشه نیست و آن این است که حمایت
کنسولها از منافع اتباع در رژیم کاپیتوالسیون بسیار وس��یع و قدرت اجرایی آنها نیز
قابل مالحظه بود .کنسولهای کاپیتوالس��یون به تدریج حمایت خود را از اتباع دولت
خود به اتباع داخلی نیز سرایت دادند .ابتدا مترجم کنسولگری و کارمندان و خدمهای که
در کنسولگری کار میکردند به موجب نامههایی مورد حمایت کنسول قرار میگرفتند
و بعدا ً به اتباع دیگر داخلی که هم مذهب بودن��د یا جهات دیگر مثل آنکه طرف معامله
1
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 .1برای مطالعه بیشتر رک :غالمرضا علی بابایی و بهمن آقایی ،فرهنگ علوم سیاسی ،تهران ،ویس ،1366 ،ج،2
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بودند و یا انجام امور دیگر کنسول بود ،سرایت کرد.
این سنت ناپس��ند در دوران قاجاریه بستنش��ینان س��فارتخانهها را نیز بینصیب
نگذاش��ت و در اغلب اوقات مجرمان نیز برای فرار از مجازات به کنسولگریها پناهنده
میشدند تا بتوانند از امتیازات حق قضاوت کنسولی بهرهبرداری کنند .مطالعات تاریخ
قضاوت کنسولی در ایران نشان میدهد که بعضی از مواقع کنسولها به هر کس از اتباع
داخلی که تقاضا میکرد ،با شرایطی س��هل و در بعضی موارد در مقابل پول ،نامههایی
در حوزه حمایت کنس��ولی میدادند و از این حربه برای ش��کار کارگ��زاران حکومت و
1
جاسوسپروری و کسب درآمد به نحو مقتضی استفاده میکردند.
بیتردید یک��ی از دالیل��ی که باعث ش��د ام��ام خمین��ی در مقابل تصوی��ب الیحه
کاپیتوالسیون آن حماسه بزرگ را در تاریخ ایران رقم زند همین سابقه فضاحتبار حق
قضاوت کنسولی در تاریخ ایران بود.

 .1رک :غالمرضا علی بابایی و بهمن آقایی ،همان.

