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 چکیده
شهد  ر     المللی پذیرفتهه  از جمله قواعد بین ،احترام متقابل و برابری حاکمیت اصل

هها و اموالاها ، ر     اسهت  از ررفهی، منهو یت قیهایی رولهت      یالملله  جامعه بین
 4002 و یمعاهدات مختلفی پذیرفته شد  که آخهرین معاههد  مربهوه بهه کسوا  ه     

اسهت  بها وجهور ایس هه      ها و اموالاا  سازما  ملل متحد  اجع به منو یت رولت
توا سد ر  برابهر   ها می کسوا  یو  مذکو  به این سؤال پاسخ  دار  است که آیا رولت

ها به منو یت قیایی خور استسار کسسد یا خیهر  برخهی    محاکم راخلی سایر رولت
 کهاه  منهو یت   یها  لغهو  به اقدام جا به، به صو ت یک ها از جمله آمری ا رولت

  اسهت   امتعها    الملل بین حقوق ر  د کهسکس می ها رولت قیایی و اجرایی برخی
رال  از اموال ایرا  توسط رارگا  آمری ایی بهه جتهت پرراخهت     ا ریلیمنار   رو م

از موضوعاتی است کهه   ،غرامت به قربا یا  حارثه مقر تفسگدا ا  آمری ایی ر  لبسا 
اله حاضر ضمن مق های حقوقی زیاری  ا برای ررفین به وجور آو ر  است  چال 

المللهی و   هها ر  مقهر ات بهین    تبیین جایگها  منهو یت قیهایی و اجرایهی رولهت     
قواعهد   چها چو    ا ر  استثسائات وا ر ،  ویه قیهایی و اجرایهی رولهت آمری ها    

فرایسهد رار سهی و   گویی به این سوال است کهه   و ر صدر پاسخا زیابی  المللی بین

ر  ا تبهاه بها    الملل نیبا قواعد حقوق ب  زایصدو  آ اء ر  پرو د  پترسو  به چه م

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
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بهه موجهن  تهای      ها و اموالاا  مسطبه  اسهت    منو یت قیایی و اجرایی رولت
 المللی بین قواعد حقوقی و مقر ات آمری ا بر وف  عمل رر، حاصل از این پژوه 

رارگ هتری، از جملهه ر      المللهی  بین  های ریوا   بور  و ر  تعا ض آش ا  با آموز 
 رولت آلما  علیه ایتالیا است  4014  أی

 یی وقیها  تیامهوال، منهو     منار  ، آمری ایی  رارگا  ،پترسو   پرو د کلیدی:  گانواژ

  اجرایی  
 

 مقدمه

با توجه به تعا ض مسافع کاهو ها، ر  رو رههه گذشهته شهاهد  قها  وزافهزو        

گها  مهو ر    ها  ا که هیچ ه تیم  موضوعی که برابری حاکمیت رولت 1اه منو یت رولت

 و سهاخته اسهت    ه ها و  ویه قیایی قرا   گرفته، با چال  اساسی  وبه  اعتراض رولت

هها، حه     رههد کهه ر  کسها  حه  منهو یت رولهت       این رو تعا ض، به خوبی  اا  می

مطهر  شهد   هزر     رسترسی افرار به مراجع قیایی محفوظ است  لهذا، چسا ههه رعهوای   

المللی مرتبط باشد، رولهت   رارگا  ملی با یک عمل استثسائی و شدید هما سد جسایات بین

توا د به رلیل  قا قواعد آمر  به منو یت خور اسهتسار و زر   و مقام رولتی خا جی  می

المللهی قابلیهت    الملل حتی با ماهیت عهر  بهین   و ر  این موا ر قواعد عاری حقوق بین

 ر  ر  ایسجا آ هه متهم اسهت فرایسهد اعمهال ایهن حقهوق بهر ربه  مقهر ات          اعمال  دا

المللی است   قا منو یت قیایی و اجرایی ایرا  از سوی آمری ا  مو ه بها زی از   بین

 آ  است 

 یمه  14) 49/09/1981 رارگا  فد ال آمری ا )شهعبه جسهوبی  یویهو د( ر  تها یخ    

میلیها ر رال  از   17/1منهار   حهدور    ، رستو (4008اکتبر  41) 01/08/1981و  (4008

ر  ح ها  بها  ی آ    « کلیراسهتریم »های ایرا   ا که  زر شهرکت لوکزامبهو گی    را ایی

قهرا   « پترسو » یویو د بور صار  و ر  اختیا  مدعیا  پرو د  « سیتی با ک»شرکت ر  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ین معسی است که را  د  آ  از تعقین قا و  و مأمو ا  مجری قها و  کاهو  ر  امها     ه امنو یت به رو  کلی ب  1

 ( 220 :1988، یگدلیب یاییاست )ض
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م قبلی مبسی بر مغایرت ح  را یا یرار  پیرو اعتراض به این تنمیم از سوی با ک مرکز

، (4019 هیه فو  48)10/14/1931 خیآمری ها، ر  تها    یالمللی و قا و  اساس با قوا ین بین

کهرر کهه ر  تها یخ     دیه های مذکو ، بر اح هام قبلهی خهور تأک    ضمن  ر استداللرارگا  

شعبه جسوبی  یویو د آ   ا تأییهد کهرر    د ظریرارگا  تجد (4012ژوئن  3)18/02/1939

متحد  آمری ا،  االتی، ریوا  عالی ا(4011 لیآو  40)01/04/1937 خیو سرا جام ر  تا 

ایرار قا و  اساسی وکالی با ک مرکزی ایرا  ر  مو ر تعیین منهداق توسهط کسگهر   ا    

با هک   و همین امر، زمیسه منار   او اق قرضهه  1روا ر  دا  ت و آ ای قبلی  ا ابرام کر

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ههای آمری ها آو ر       با توجه به اهمیت موضوع، تا یخهه مختنری از فرآیسد منار   را ایی ایرا  توسط رارگا 1

م( رولهت آمری ها بهه حمایهت از  ژیهم صهدام، عهراق  ا از فترسهت         1382) یشم ه  1919شد  است: ر  سهال  

ر  ر  سههال کههر ا بههه ایههن فترسههت اضههافه  را یهها یاسههالم یحههذ  و جمتههو «  ههمیترو  یهههای حههام رولههت»

اخلهی آمری ها،   الملل و قوا ین ر ها ر  حقوق بین م( کسگر  آمری ا با  قا قاعد  م لم منو یت رولت1331)1917

(، بهه اتبهاع   Foreign Sovereign Immunities Act 1976 (FSIA)هها )  قا و  راخلی منو یت رولت اصال با 

های آمری ا علیه کاهو هایی کهه ر     اجاز  رار ر  رارگا  ا د د یایاالت متحد  که ر  عملیات ترو ی تی خ ا ت ر

مهیالری(،  1331ر  هما  سال )سد  کسوا و ارعای خ ا ت قرا  را  د اقامه رع«  میترو  یهای حام رولت»فترست 

های آمری ا اجاز  رار برای به اصطال   ( به رارگا Flatow Amendment« )تبنر  فالتو»کسگر  آمری ا با تنوین 

کاهو های  »علیهه  « خ ا ات تسبیتهی »ها برابر خ ا ات وا ر  به عسوا   مبالغ هسگفتی معارل ر « قربا یا  ترو ی م»

به ا زش میلیا رها رال  علیهه   یهای آمری ا اح ام تعیین کسسد  بر اساس رو منوبه مذکو ، رارگا «  میترو  یحام

های ریگر که ر  فترست فوق بور د به  فهع مهدعیا  خ ها ت ر  لبسها  و      و برخی رولت را یا یاسالم یجمتو 

 صار  کرر د  یاشغال نیفل ط

کاهته   ی ظهام  421 یهها  سی به علت ش ایت خها وار   ( رارگا  واشسگتن ری4009 یم 90)03/09/1984 خیر  تا 

 11/01/1981 خیایرا   ا م ئول شهمرر  ر  تها    ، 1914شد  ر  ا فجا  مقر تفسگدا ا  آمری ایی ر  بیروت ر  سال 

وا  غرامت به بهی   میلیا ر رال  به عس 1/4ایرا   ا به پرراخت  میالری( هما  رارگا ، ری ح می  4001سپتامبر  1)

شهور و مبسهای منهار  ،      امیهد  مهی  « پرو د  پترسهو  »شدگا  مح وم کرر که  از هزا   فر از اعیای خا وار  کاته

(، کسگر  آمری ا ر  قالن قا و  بورجهه  4008 هی)ژا و 1981ما   یاو اق قرضه با ک مرکزی ایرا  قرا  گرفت  ر  ر

 ،بر اساس ایهن اصهالحیه    رکر(  ا اصال  FSIAخا جی )  های رولت  منو یت  ، با  ریگر قا و 4008سال  ی ظام

ههای آمری هایی رار  شهد  ایهن      ر  اجرای اح ام رارگا «  میترو  یحام»های به اصطال   اجاز  ضبط اموال رولت

وا  ا الملل است بل ه موازین قا و  اساسی آمری ا ر  مو ر تف یک ق منوبه،  ه تستا مخالف قوا ین آمر  حقوق بین

 48) 08/11/1981 خیآو ر  این اصالحیه ر  تها   کسد  به عالو ، ام ا  منار   اموال ایرا   ا فراهم می  یز  قا می

 (، با امیای  ئیس جمتو  وقت آمری ا اجرایی شد 4008 هیژا و
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  فراهم کرر، شد  گتدا ی میآمری ا « با ک  سیتی»که  زر   ا مرکزی ایرا 

های مختلهف قیهایی و صهدو  اح هام متعهدر ر  ایهن زمیسهه، ر          با وجور  ویه 

رارگ هتری بهه     المللهی  بهین   اختال  آلما  و ایتالیا که م ئله ماابتی است،  أی ریهوا  

ملل متحد از اهمیت زیاری برخو را  است  به عقید  ریوا ،   عسوا   کن قیایی سازما 

رههد کهه ر      ویه  اها  مهی  »ها  تفته است   ها، ر  عمل رر رولت و یت رولتمساأ من

هها عمومهاب بهر ایهن پایهه       استسار به منو یت برای خور و یا برای اعطا به ریگری، رولت

الملل وجور راشته کهه متیهمن یهک ت لیهف      ا د که یک ح  ر  حقوق بین تأکید راشته

 «هههای ریگههر اسههت  رای رولههتمبسههی بههر احتههرام و اثربخاههی بههه آ  منههو یت بهه   
 (Judgment, Para:56 ) 

لذا، با توجه به منار   را ایی ایرا  از سهوی رولهت آمری ها کهه متیهمن  قها       

                                                                                                                   
رارگا  فهد ال آمری ها  خ هتین رسهتو  منهار         یویو د  ی( شعبه جسوب4008ژوئن  14) 49/09/1981 یخر  تا 

ر  کهر میلیا ر رال ی ر  پرو د  پترسو  صار   1/4او اق قرضه مربوه به با ک مرکزی  ا ر  اجرای ح م خ ا ت 

میلیا ر رال   ا کهه   17/1( همین رارگا  رستو  منار   او اق قرضه به مبلغ 4008اکتبر  41)01/08/1981 یخر  تا 

با ک  یویو د بهور   ( ر  ح ا  با  ی آ  شرکت ر  سیتیClear Stream« )کلیراستریم»مبو گی  زر شرکت لوکزا

( قاضی ریگری ر  هما  شعبه ضمن تأییهد ارامهه منهار      4003ژوئن  49) 04/02/1988 یخ ا صار  کرر  ر  تا 

ر  آمری ها ر  یهک اقهدام    (، کسگه 4014 یهه )ژا و 1930ما   یمبلغ مذکو ، خواستا  ا ائه ارله ررفین رعوا شد  ر  ر

الملل و قا و  اساسی آمری ا ر  تالش برای  فع ایرارات مربوه بهه منهو یت با هک     سابقه و خال  حقوق بین بی

 Iran« )کاه  تتدید ایرا  و حقوق بار سهو یه »مرکزی و عدم ا تباه م تقیم او اق قرضه با آ  با ک، ر  قا و  

Threat Reduction and Syria Human Rights Act Of 2012 ر  و ماخناب او اق کر( اقدام به تعیین منداق

با ک  یویهو د  ا بهرای پرراخهت بخاهی از      قرضه متعل  به با ک مرکزی ر  ح ا  شرکت کلیراستریم ر  سیتی

آمری ها، رسهتو     جمتو  یس(، اوباما  ئ4014 یهفو  7) 11/11/1930 یخارعای خ ا ات مدعیا  تعیین کرر  ر  تا 

ایرا ، از جمله اموال با ک مرکزی ر  قلمهرو   های  ر که بر اساس آ  کلیه را اییکر ا صار   19733شما    اجرایی

 یویو د رارگها  فهد ال آمری ها     ی( شعبه جسوب4019 یهفو  48)10/14/1931 یخایاالت متحد  م دور شد  ر  تا 

های مربوه به مغایرت ح م قبلهی بها قهوا ین     لتنمیمات قبلی خور، استدال بر یه با استفار  از قا و  جدید و با ت 

ژوئیهه   3) 1939 یهر ت 18ر  ر  کهر ر و ح م قبلی خور به  فع شُه ات  ا ابهرام   کرالمللی و راخلی آمری ا  ا  ر  بین

 یهل آو  40)01/04/1937 یخر   تایتاب، ر  تها  کرقبلی  ا تأیید  ی( رارگا  تجدید ظر شعبه جسو   یویو د  أ4012

  عالی آمری ا، ایرار قا و  اساسی وکالی با ک مرکزی ایرا  ر  مو ر تعیین منداق توسط کسگهر   ا  (، ریوا4011

 وا ر  دا  ت و آ ای قبلی  ا تأیید کرر 
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ر  میها    ییهها  منو یت قیایی و اجرایی رولت ایرا  و اموال آ  بهور ، تهاکسو  سهؤال   

گهویی   الملل و ا دیامسدا  سیاسی و حقوقی مطر  شهد  کهه شای هته پاسهخ     جامعه بین

های اساسهی ایهن اسهت کهه فرایسهد رار سهی و        مساسن است  از جمله م ائل و رغدغه

ر  ا تبهاه بها    الملهل  نیبها قواعهد حقهوق به     زا یصدو  آ اء ر  پرو د  پترسو  به چه م

، سهؤال ر  ا تبهاه ایهن    ها و اموالاها  مسطبه  اسهت     منو یت قیایی و اجرایی رولت

های آمری ا ر  پرو هد  پترسهو     اء صار   از رارگا فرضیه اصلی مقاله بر این است که آ 

الملل بور  و منو یت قیایی و اجرایی ایرا  و با ک مرکزی  قواعد حقوق بین برخال 

تهرین پاسهخ،    یابی به مساسهن  رستبر سی این فرضیه و برای  ایرا   ا  قا کرر  است 

الملل پرراختهه   وق بینجایگا  منو یت قیایی و اجرایی ر  حق، ابتدا به ر  مقاله حاضر

های آمری ا ر   سیدگی به رعاوی مطرو  علیه ایهرا    خواهد شد  سپس به  ویه رارگا 

به م ئله ا طباق یها   تی تا قییه پترسو  خواهیم پرراخت و ر  ژ یو و منار   اموال، به

پرراختهه و   الملهل  نیصار   و توقیف اموال ایهرا  بها قواعهد حقهوق به      یعدم ا طباق  أ

 عمل رر ایاالت متحد  آمری ا  ا مو ر ا زیابی حقوقی قرا  خواهیم رار 

 

 الملل ها در حقوق بین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت .1

 و قواعد الملل بور  و به ها از جمله اصول پذیرفته شد  جامعه بین منو یت رولت

 صهالحیت )قیهایی،   اعمهال  از خها جی  رولهت  آ ، بر بسا که را ر اشا   اصول حقوقی

ر  عرصهه   ( Malanczuk, 2002: 118بهور )  خواهد اما  ر  ریگر و اجرایی( رولتی تقسیسی

و  1تها  ا به رو  وع منو یت قیایی یا صهالحی  به لحاظ موضوعی منو یتل، المل بین

 ر   (11: 1934 ا ، هم ها و  یآبار قوام  ) میا یکسسد  تق یم می 4جراییامنو یت از اقدامات 

 توا هد   مهی  رولهت  یهک  ایس هه  یعسهی  رولهت  قیهایی  منهو یت  کالسهیک،  مفتهوم 

 گیهرر  قهرا   رعهوا  رهر   ریگهر  رولتهی  ههای  رارگها    هزر   ضهایت خهور،   بهدو   

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Jurisdictional Immunity. 
2. Immunity from Enforcement Measures. 
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(Grant and Barker, 2009: 562; Shaw, 2008: 698) ا کها  قیهایی یهک رولهت  بایهد       و

ا د مهو ر  سهیدگی قهرا  رار  و     واسطه اعمالی که ا جام رار  ها  ا به ها و ا کا  آ  رولت

، اقهدامات اجرایهی   منهو یت   ه مسظهو  از آ  حال ( Brohmer, 1997: 3)م ئول باساسد 

 اصل این اصل از .است خا جی علیه رولت راخلی های   رارگا اح ام اجرای از منو یت

 است  شد   اشی 1« ی ت ای سلطه ی دیگر بر  ا برابرها»قدیمی 

 

گدری   مطلق یا محدود به مصونیت در پرتو اعمال حاکمیتی و تصددی  کردی. رو1-1

 ها دولت

 کسسد که ر  حقوق گری( بازی می ای )حاکمیتی و تندی ها  ق  روگا ه غالباب رولت

4 وم
 “Jure Gestionis” و “Jure Imperi”

شد  به همین علهت، امهروز ،     امید  می 9

از سوی کاهو های مختلهف پذیرفتهه شهد      « محدور»و « مطل »منو یت با رو  وی رر 

هها بهور و ههم     است  ر  مفتوم ساب  منو یت قیایی هم شامل اعمال حاکمیتی رولهت 

منو یت فقط ر  مو ر اعمال ح    وین، مفتوم ر گری )منو یت مطل (   اعمال تندی

های فد ال باید ر  محدور  اعمهال حاکمیهت    کسد و حتی رولت  ق  بازی میحاکمیت 

محا یا  مایسدگی عمل کسسد تا بتوا سد ا تظا  برخو را ی از منو یت  ا راشهته باشهسد   

 بهه   اجهع  ملل متحد توا  کسوا  یو  می  یز المللی بین سطح ر (  299: الف1987)خزاعی، 

 شهد ،  یهار   ا برشمرر  تنوین کسوا  هیو   4002اموالاا   و ها رولت قیایی منو یت

 محهدور  منهو یت  حقوقی  ظریه از حمایت جتت ر  جتا ی اجماع گیری ش ل  اا گر

  ظریهه  عمهالب  سهسد،  ایهن  تنهوین  بها  جتها ی  جامعهه  و است مد ی های برای  سیدگی

 ( 813: 1987)موسوی،  کرر اعالم همیاه مس وخ برای  ا ها رولت مطل  منو یت

مطل ، ضهرو ت   مفتوم از آ  خروج و منو یت اصل بر متعدر استثساهای با وجور

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Par in parem non habet imperium. 

   اعمال حاکمیت 4

 تندی    اعمال9
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 ر  اجرایهی،  قیهایی و  اصهل منهو یت    خ هت، را ر به این رو مو ر اشا   شهور کهه   

اسهت    م هتح م بهاقی ما هد     عرفهی  قاعد  عسوا  به کماکا  اعمال حاکمیتی، خنوص

 قهوا ین  ر  و ای مسطقهه  ،المللهی  بهین  ههای  کسوا  هیو   هموا   ر  اصل، این عرفی اعتبا 

 را ای م هئولیت  ،هها  تروله  بهرای  آ  و  قا گیرر می قرا  توجه مو ر کاو ها راخلی

بهرخال    روم ایس هه،  .(13: 1939خهویی،    آزار و  حهیم  نیمجسهد ، ح ه    )حبیبهی بهور   خواهد

ههای   که امروز  تحت تأثیر رکتهرین محدورکسسهد  قهرا  را ر، رولهت    « منو یت قیایی»

همهسهها  از منههو یت از اقههدامات اجرایههی علیههه اموالاهها  بههه رههو  مطلهه   خهها جی 

ها به پذیرش مفتوم میهی    (  رلیل عدم تمایل رولتWiesinger, 2006: 23برخو را  د )

توا هد مسجهر بهه     برای اقدامات اجرایی، تأثیر عمی  آ  بر حاکمیت رولت است کهه مهی  

 ( Brownlie, 2008: 338اختالفات سیاسی شور )

هها ر  تبعیهت از  ظریهه منهو یت محهدور، ر  قهوا ین خهور،         سو  برخی رولتاک

ا د  استثسائات گسجا د  یسر کیمنو یت  ا به عسوا  یک قاعد  کلی، اما، همرا  با وجور 

(Karagiannakis, 1998: 12 ) منو یت که است متمایل سمتی به  و ها رولت کسو ی  ویه 

 آ  به وقعی چسدا  تجا ی، اعمال خنوص ر  و را  تهحاکمیتی  اعمال متوجه صرفاب  ا

 ( Bankas, 2005: 319) گذا  د  می

 

 ها گری دولت . بازتشخیص مصادیق اعمال حاکمیتی و تصدی1-2

هها رو  ظریهه    گری رولت ر  خنوص تاخیص مناری  اعمال حاکمیتی و تندی

 ظریه برای تعیهین قلمهرو   شور وجور را ر  رب  یک  که به  تای  کامالب متفاوتی مسجر می

اجرایی منو یت باید به هد  عمل مو ر اختال  توجه راشت  این  ظریهه بهه توسهعه    

توا هد بهه ههد  حهاکمیتی مسجهر شهور        زیرا هر عمل می ،شور امتیاز منو یت مسجر می

،  ظم عمومی و اقتدا  عمومی برای اعمال حاکمیتی و اهدا  یعموم ریاهدا  خ د)ما س

گری(   ظریه روم، به ماهیت فعالیت مو ر بحث توجه  رای اعمال تندیسور و مسفعت ب

فقهط اعمهالی    ،شهور  ربه  ایهن  ظریهه     را ر که به محدوریت قلمرو منو یت مسجر می
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توا د ا جام رهد و فقط این  وصف رار و ستد باز گا ی  ا را  د که یک قد ت حاکم می

هها   را  د )ما سد کلیه اقدامات رولت  وع اعمال شای ته برخو را ی از امتیاز منو یت  ا

از قبیل خدمات پلی ی و امسیتی و ملی کهرر  بهرای اعمهال حهاکمیتی و کلیهه اقهدامات       

گری(  البتهه ههر رو  ظریهه     خنوصی و اشخاص حقیقی برای اعمال تندی یها شرکت

سازما  ملل متحد  اجع به منو یت قیهایی   4002مذکو  به ررز تلفیقی ر  کسوا  یو  

کسوا  هیو  مهذکو ، فقهط ام ها       13ها و اموالاا ، پذیرفته شد  است  رب  مار   ترول

توقیف اموالی وجور را ر که مخنوص استفار  رولت و یها بهه مسظهو  اسهتفار  رولهت      

 ور  ضهمساب، رو شهره بهرای توقیهف امهوال       تجا تی به کا  می  غیر  برای اهدا  عمومی

ر  قلمهرو سهرزمیسی رولتهی اسهت کهه رارگها        وجور را ر: شره اول، وجور این اموال 

روم، وجور  ابطه بهین امهوال مهو ر  ظهر بها       سیدگی کسسد  ر  آ  م تقر است و شره 

 ( 291 -297: الف1987)خزاعی، شور  ر خواست  سیدگی یا با کاو ی که علیه او اقدام می

 ماهخص  گو هه  نیه ا  ا تجها ی  اعمهال  محهدور    یز ها رولت منو یت کسوا  یو 

ه گو ه ره خدمات؛ ا ائه یا کاال فروش مسظو   به تجا ی راروستد یا عمل سازر: هرگو ه می

 ر  غرامهت  یا ضما ت تعتد هرگو ه شامل مالی ویژگی را ای ریگر اعمال یا وام رقرا را

 صهسعتی،  تجها ی،  ریگهر  معاملهه  یها  قهرا رار  هرگو هه  ای؛ یا معامله وام چسین خنوص

 ( 4مار   اول بسد سوم اشخاص )ش  استخدامی قرا رار جز به ای، حرفه یا باز گا ی

 که هایی ویژگی ترین اصلی از ی ی که است این دیآ یبرم مقر ات این تمام از آ هه

 ایهن  بهور   یتیحهاکم  ریغ است، شد  تجا ی اعمال به منو یت اصل عدم ت ری باعث

 و هها  رولهت  منهو یت  خنهوص  ر  متحهد  ملل با وجور این، کسوا  یو  .اعمال است

 ا جهام  تجها ی  معهامالت  خنوص ر   ا منو یت ، استثسای10مار   1اموالاا  ر  بسد 

 و ها شرکت ر  مو ر 10مار   9ر  بسد  همهسین و خنوصی اشخاص و رولت میا  شد 

 پذیرفتهه  (ههای مرکهزی   ما سهد با هک  ) را  د حقوقی شخنیت خور که هایی موجوریت

 معاملهه  رر  رو که ر صو تی  ا، رولت رو میا  معامالت مزبو ، است  البته کسوا  یو 

 الملل بین حقوق کمی یو  اما را د  می استثسا این مامول کرر  باشسد، مقر  ریگر  حو به
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 موسهع  تف هیر « حقوقی و حقیقی اشخاص»عبا ت  از توا  می که احتمال این با ر یافت

 اهمیهت  بهه   ظهر  را  هت و  عمهومی  هم و خنوصی اشخاص هم شامل  ا ها آ  و کرر

 رولت رو میا  معامالت صریح رو  به رولت، رو بین معامالت ر  ها رولت بور  منو 

 Draft Articles on)اسهت   را  هته  منهو یت  کلهی  اصهل  تهابع  رو، همهسها   بسهد  ر   ا

Jurisdictional Immunities of States and Their Property with Commentaries, 1991: 

34 ) 

 

 ها استثنائات وارده بر مصونیت دولت. 1-3

هها )ویهن( از    رولهت  تیبدو  شک رولت ایرا  به عسوا  عیو کسوا  هیو  منهو   

بههه  (4001 هیههژا و 11)41/10/1987منههو یت قیههایی برخههو را  بههور  و ر  تهها یخ  

ها و اموالاا  ملح  شد   قیایی رولت 1کسوا  یو  سازما  ملل متحد  اجع به منو یت

با اعمال ح  شره   بت به ترتیبهات   (4008 لیآو  18)43/4/1981  است که ر  تا یخ

ایرا   سید  تها    کسوا  یو ، به تنوین مجلس شو ای اسالمی 41( مار  4موضوع بسد )

ابهل  چسا هه اختالفات  اشی از تف یر و اجرای آ  از رری  مذاکر  حل و فنل  اهد، ق 

ر  ایسجها بها    ( 28: 1981)سهترابی،  رارگ تری  باشهد    المللی بین  ا جاع به راو ی یا ریوا 

توجه به ا تباه موضوع با پرو د  پترسو ، اشا   کوتاهی به برخهی اسهتثسائات خهواهیم    

 راشت 

شهور،   های ملی علیه رولت خا جی رر  می ر  مو ر رعاوی حقوقی که ر  رارگا 

به موضهوع  سهیدگی شهد  اسهت       زیبرا گ ت یه بر رو استثسای مساقاه ر  برخی موا ر با

استثسای اول،  ضایت رولت خا جی به  سیدگی قیایی یا ا نرا  رولهت خها جی از   

الملل ب یا  ههم محهل مساقاهه اسهت،  قها       منو یت و استثسای روم که ر  حقوق بین

بها وجهور   (  11-17: 1934، هم ها ا  و  یآبهار  قهوام  ی) میها  قواعد آمر  حقوق باری است 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

المللی است که ر   استای این اصل، یک رولت تهابع صهالحیت رولهت     منو یت رولت، یک مفتوم حقوق بین  1

را  دگا  آ    بت به کلیه اعمالی که ر  اجرای وظهایف خهور    ،ریگر  ی ت  به عبا تی، حقی که به موجن قا و 

 رهسد از تعقین جزایی، مد ی و ارا ی ر  اما  ه تسد  ا جام می
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کسد ر  مهار    ، عطف به ماسب   اد  معاهد   ا مطر  می4002 و یکسوا   2که مار   این

ههای رولهت ریگهر منهو       این معاهد  رولت و اموال آ   ا ر  رارگها   :را ر اعالم می 7

هها اشهعا  راشهته:     بخاید  به منو یت رولت  ر  ا تباه با اثر 1سازر  از ررفی مار   می

هر رولت با خوررا ی از اعمال صالحیت قیائی خور ر  رعاوی مطرو  علیهه رولهت   »

ایهن معاههد  اثهر حقهوقی      7های ، به منو یت رولت بهر اسهاس مهار      ریگر ر  رارگا 

معاههد ،  ضهایت    1که بهه اسهتسار مهار      مگر این ،(293: الف1987)خزاعی،    « بخاید  و 

توا سهد ر    اعالم کسسهد ر  ایهن صهو ت  مهی    صریح خور  ا به اعمال صالحیت قیایی 

هها؛   اگهر رولهت   8جریا   سیدگی به منو یت خوی  استسار کسسد  از ررفی، رب  مهار   

  ارعای ح  یا مسفعت بر اموال موضوع رعوا؛ ج  برای استسار به منو یت خور؛    الف

حیو   مایسد  یک رولت به عسوا  شهاهد ر  رارگها  رولهت ریگهر، مداخلهه کهرر  یها        

اقداماتی  ا ا جام بدهد به معسای  ضایت آ  رولت به اعمهال صهالحیت رارگها  رولهت     

قنو  از رر  یهک رولهت جتهت حیهو  ر  رعهوای        ریگر تلقی  خواهد شد و یا ر

ولت اول بر اعمال صالحیت رارگها   مطرو   زر رارگا  رولت ریگر، به عسوا   ضایت ر

 رولت روم تف یر  خواهد شد 

توا سد ر  رعاوی مربوه به رار و ستد باز گا ی؛ قرا رارهای  ها  می چسین، رولت هم

استخدام؛ صدمات شخنی و خ ا ت به اموال؛ مال یهت، تنهر  و اسهتفار  از امهوال؛     

ههای متعله     اکی؛ کاتیمال یت معسوی و صسعتی؛ ماا کت ر  شرکت یا مؤس ات اشتر

آ  و اثر یک توافقسامه راو ی، بهه منهو یت خهوی      یبررا  به یک رولت یا مو ر بتر 

 و قواعهد  کسوا  هیو ،  اینکه به  حو ریگری تواف  کرر  باشسد  لذا  استسار کسسد، مگر این

 اریافر و قربا یا  از سوی رعوا اقامه ام ا  بر پذیرفته شد  مبسی عموماب جدید های  ویه

 جبهرا   جتهت  خها جی  های رولت علیه ا د شد  مالی و ج می خ ا ات متحمل که  ا

 ( Stewart, 2011: 1058)رار  قرا  ای ی پا چه و واحد متن قالن ر  پولی خ ا ات،

 هها  های ا ت ابی رولت یا م ئولیت مد ی است  شهبه جهرم   استثساء ریگر، شبه جرم

الملهل،   البته کمی یو  حقوق بینه تسد،  یرا اریاعمال غ عمدتاب تجا ی، اعمال برخال 
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 Yearbook of the International Law)بیسهی کهرر  اسهت     فرض فعل عمدی  ا  یز پهی  

Commission, p. 44, para.3) از خها ج  م هئولیت  موجهن  غیهر،  بهه  خ ا ت ایرار با که 

 ( 400: 1919)سیفی، شور  می های خا جی رولت قتری یا قرا رار

  1از:  ا د عبا ت را ر می بیا  الملل نیب حقوق کمی یو  آ هه بسا بر عمل این عساصر

  4 باشهد؛  شهد   مهالی  خ ها ت  جبرا  رعوای اقامه به مسجر که اشخاص یا مرگ صدمه

 حاصهل  رولت ترد فعل یا فعل از  تای  این  9 باشد؛ شد  وا ر اموال عیسی به خ ا ت

 صو ت ریگر رولت آ  خاد ر  آ ، از بخای یا کل ر  فعل فعل یا ترد  2باشد؛  شد 

 کسوا  هیو   14شهور )مهار     یافهت  عمهل  وقوع محل ر  سرزمین مرت ن و باشد گرفته

 سهرزمیسی  عسنهر  بهه  الملل بین حقوق کمی یو  که شور می ها(  مالحظه رولت منو یت

سهرزمین   ر  مرت هن  حیهو   هم و عمل از بخای یا تمام ا ت ا  عمل، یعسی؛ هم این

 Yearbook of the International Law)اسههت  رار  ب ههیا  رارگهها ، اهمیههت متبههوع

Commission, p.p. 44-46, Commentary to article 12, particularly at p. 45, para. 6 ) 

، شه سجه و قتهل   ترو ی هتی »ههای   استثساء ریگر، م ائل حقوق باری است که فعالیهت 

 ا د  از آ  جمله« فراقا و ی

 

های آمریکا در رسیدگی به  و رویه دادگاه خارجی های  دولت  مصونیت  قانون .2

 ها دعاوی علیه دولت

ههای آمری ها    های خا جی،  زریک به رو قر  از منو یت قیایی  هزر رارگها    رولت 

هها رولهت    ههایی  ا کهه خوا هد  آ     ها اعمهال صهالحیت ر  پرو هد     مسد بور د و آ  بتر 

 و (1814 ، فهار   مهک علیهه   اک ههس  کرر هد )رعهوای    خا جی باشد به رو  کلی  ر می

 1374امها، ر  سهال    ( Keller, 2005: 1029)آ  وجور راشهت  « مطل »منو یت ر  مفتوم 

اعال  کرر که اگرچهه سیاسهت   « تیت»آمری ا  خ تین کاو ی بور که با صدو  اعالمیه 

ها ر  اعمال حاکمیت  رولت ایاالت متحد  به  سمیت شساختن منو یت حاکمیت رولت

توا  مامول اصل منو یت حاکمیت را  هت   گری  ا  می است، اما ا جام اعمال تندی
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 ( 127: 1911ای تا ی، )کم
 ا  کلی استثسای پس  ،1311منو   خا جی آمری ا رولت منو یت ر  ارامه، قا و 

 بهر  مبتسهی  اعمهال   4 ؛منهو یت  از ا نهرا    1کهرر:   مقهر   هها  رولت منو یت اصل بر

 حقهوق   قها  پهی  ر  امهوال  مال یهت  سهلن  به مربوه رعاوی  9 ؛های تجا ی فعالیت

امها ایهاالت   متقابهل    رعهوای  7 های ا ت هابی رولهت خها جی و     جرم شبه  2 ؛الملل بین

هههای خههها جی،    هههای رولهت   مههنو یت  بها اصهال  قهها و     1331متحهد  ر  سهال 

 1بههسد   1  شهه     ا صهالح را  ت  همهسین، بها تنهوین    کهاهو   محهاکم راخلهی ایهن

، بهخ  جهدیدی بهه قا و  منو یت ایاالت متحد  امری ا افزور  شههد کههه   1107مار  

 شههساخته   ترو ی ههم   هههای حههامی   رولههت  ر  زمهر  موجن آ  ر  موا ری، رولتهی  به

و هواپیما بایی و یها تهدا د    یریگ ، قتهل غیرقا و ی، گروگا  شه سجه  شهور کهه ر  مهی

مالی و مهسهابع ایهن مهوا ر ماها کت راشهته باشد؛ حتی اگر ایهن جهرائم ر  خها ج از    

  ا را ا باشد:  خاد ایاالت متحد  ا ت ا  یافته باشد و  یز سه شره زیر

وظهایف   ها مسد یها کها گزا  رولتهی ر  حیطه     خ ت ایس ه، از سوی یک مقام یا ک

 محولهه بهه او، ا ت ا  یافته بهاشد 

پی  گفتهه و پههس از آ      از جرائم  ی ی  روم آ ه ه، رولت خوا د  ر  زما  وقوع 

م ترو ی هه   حههامی  یها حامی ترو ی م قرا  گرفته باشد  رولت یها ر  فترسهت رولت

موجهن قها و  ارا   صهار ات     ه تسد که بهه  ییاه ، رولت 1107  بخه  1ر مبسهای بسهد ب

های حهامی ترو ی هم     رولت  جزء  1311ههای خها جی  یها قهها و  کمهک 1313سههال 

 .شو د شمرر  می

وقهوع خ هها ت بههه     زمها   ر   بای هت سوم ایس ه، خواها  رعوا یا قربا ی  یز می

یها    الی  ههاشی از فههوت  مه  یهها  او، تبعهۀ ایاالت مهتحد  بهور  و ر خواست خ ها ت 

 آسین بد ی  اشهی از چتا  جرم پی  گفته باشد 

 ا افههزو  بهههر و ور   1311بسهابراین، تفههاوت عمهد  میهها  ایهن قهها و  بها قهها و      

ههای ارعهایی علیههه   شبه جهرم یسیفرا سرزم  و محاکمۀ  توا  ام ا  تعقین ترو ی م، می
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  ا متعهدری  بها ایهن اصهالحات، آ ای    ی اآمر یها اتباع ایاالت متحد  را  ت که رارگا 

ا هد   کهرر   صهار   عهراق  و لیبهی  کوبها، سهو یه،   ایرا ، چو  هایی رولت علیه خنوص به

 ( 489 -417: 1981، یمحالت یری ن )عبداللتی و

متحهد    االتیه ا 1«مبا ز  با ترو ی م و مجازات مؤثر مهرگ »از رر  ریگر، قا و  

خا جی ایاالت متحد   ا اصال  کهرر  و بها     های رولت  منو یت  آمری ا، ر  عمل قا و 

های  ها، صالحیت پذیرش رعاوی مالی علیه رولت تأکید بر منو یت محدور برای رولت

خا جی  ا برای خ ا ات مالی حاصل از فوت یا صدمات بد ی به وسیله ش سجه، قتهل  

لی بهه چسهین   های ماری و پو یا ا ائه حمایت یریگ ، تخرین هواپیما، گروگا 4خورسرا ه

 یههای حهام   ها است  ا به مسظو   ر منهو یت رولهت   اعمالی که مست ن به سایر رولت

کسد  البته ماروه بر ایس ه خواها  یا قربا ی ر   های خوی  اعطا می ، به رارگا  میترو 

زما  بروز این اعمال تبعه ایاالت متحد  بور  و وزا ت امو  خا جه  یز، رولت خا جی 

  این قها و  کهه مهوجبی  ا بهرای رهر       9معرفی کسد  میترو  یولت حام ا به عسوا  ر

آو ر، سهبن شهد تها     ا  پدید میاهای خا جی و  مایسدگا  رعوی علیه هر یک از رولت

(، FSIAخها جی )  ههای   رولهت    منهو یت   برای اَعمال ترو ی تی احناء شد  ر  قا و 

بهرا  خ ها ت معسهوی، خ ها ت     ها پدید آید  این قها و ، ج  صالحیتی برای این رارگا 

را  شد  اح اسات و خ ا ت تسبیتی  ا مجهاز   اقتناری، خ ا ات معسوی بابت جریحه

 شمرر  می

 های رولت   منو یت  قا و  1103های مرکزی، رب  مار   اما، ر  خنوص منو یت با ک

آمری ا که به منو یت اموال رولت خا جی از توقیف یا اقدامات اجرایی  1311 یخا ج 

 1111را د  ر  ق مت ) ( مهار    اشا   را ر، اموال متعل  به با ک خا جی  ا منو  می

اموال رول خا جی ر  موا ر ذیل از اقدامات اجرایی منو  است، ر  »    را ر:  اشعا  می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Anti- Terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996. 
2. Extrajudicial Killing. 

های کوبا، ایرا ، لیبهی، عهراق، کهر  شهمالی، سهورا  و سهو یه  ا بهه عسهوا             وزا ت امو  خا جه آمری ا رولت9

 .(Sean, 2001, 134-139) ر  استکرمعرفی  ی مترو  یهای حام رولت
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این اموال مربوه به با ک مرکزی یها مقهام پهولی خها جی باشهد کهه ر          1صو تی که: 

کهه چسهین با هک یها مقهامی یها رولهت         شور، مگر این یح ا  متعل  به آ   گتدا ی م

خا جی صریحاب از منو یت از توقیف ر  کمک به اجهرای ح هم از محهل ایهن امهوال      

؛ ی ی از محاکم آمری ا ر  تف یر این مار  اظتا  راشته است که    «  ظر کرر  باشد صر 

خهاص با  هدا ی   هها و ت هالیف    مسظو ، آ  رسته از اموالی است که ر   استای فعالیت

شهو د،   های این  تار است استفار  مهی  با ک مرکزی، یعسی ت الیفی که  وعاب جزء فعالیت

  (Brown, 2012: 6- 7)حتی اگر چسین موضوعی ر   استای تحق  اهدا  تجا ی باشد 

گهذا ی بهر ایهن موضهوع،      ضهمن صهحه   4011فد ال آمری ا ر  سال  د ظریرارگا  تجد

استقالل با ک مرکزی از رولت موجن تحق  ایهن امهر  دا  هته و فقهط ا جهام ت لیهف       

 NML Capital, Ltd. v. Banco Central de la República)با  دا ی  ا متم را  هته اسهت   

Argentina ) ت تجا ی ریگر  تارها یا رولهت  که با هد  تأمین مالی معامال  ا لذا اموالی

 شور  شامل  می، شور استفار  می

 

و حقوق  الملل نیهای آمریکا در پرتو قواعد ب دادگاه و ارزیابی اقدامات دولت. 3

 داخلی آمریکا

های آمری ا بها قواعهد حقهوق     رارگا و ر  این بخ ، ضمن ا طباق اقدامات رولت 

راخلی آمری ا، این اقهدامات  ا مهو ر  قهد و ا زیهابی حقهوقی قهرا         حقوقالملل و  بین

 خواهیم رار 

 

 الملل قواعد حقوق بینی آمریکا با ها دادگاه. ارزیابی انطباق اقدامات دولت و 3-1

ی ها رارگا رو  که ر  زیر مو ر بر سی قرا  خواهد گرفت اقدامات رولت و  هما 

ل مغایر اسهت و بهه صهو ت    المل قواعد حقوق بین موا ر بای از موا ر از ا پا  آمری ا ر  

 صریح این قواعد  ا  قا کرر  است 
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 ها به جهت شدت عمل انتسابی نقض مصونیت دولت. 3-1-1

امروز ، ی ی از استثسائات وا ر  بر حه  حاکمیهت و بهه تبهع آ  سهلن منهو یت       

، ترو ی هتی »ههای   لیتها، م ائل حقوق باری به عسوا  قواعد آمر  ه تسد که فعا رولت

  ها ر  مو ر  قها  ا د  اصل توسیع صالحیت رولت از آ  جمله« ش سجه و قتل فراقا و ی

حقوق بار، حتی اگر خا ج از مرزهای یک رولت ا ت ها  یافتهه باشهد، ههم از سهوی      

  1المللی و هم ر  قوا ین و مقر ات راخلی مو ر تأکید قرا  گرفته است اسسار بین

علیه ایتالیا، رولت ایتالیا برای توجیهه اسهتدالل خهور، اصهالحات      ر  پرو د  آلما 

ز د که برای ا ت ا  برخی  خا جی ایاالت متحد   ا مثال می  های رولت  منو یت  قا و 

ر  صهو تی کهه از جا هن رول حهامی     « شه سجه و قتهل فراقها و ی   »اعمال ویژ  چهو   

باشهد، منهو یت  ا  اریهد      ترو ی م )رب  فترست خور ایاالت متحد ( ا ت ا  یافتهه 

آ  است که ریوا ،  88ترین بخ  از  أی ریوا  بسد    متم(USC 1605A 28) رریگ یم

الملل عرفی، استحقاق رولت به منهو یت  ا مسهوه    ضمن بیا  این مطلن که حقوق بین

شهور کهه    (، ر  پاسخ متهذکر مهی  179: 1939کسد )عبداللتی،  به شدت عمل ا ت ابی  می

ایاالت متحد ، هیچ  مو ه ماهابتی   های خا جی رولت  منو یت  قا و  1331اصالحات 

الملل عرفی به شما   گذا ی سایر کاو های جتا   دا ر و جزئی از حقوق بین ر  قا و 

یابیم کهه اقهدامات رولهت     می لذا به صراحت ر   (ICJ Judgment, Para. 88) آید  می

 مواف   ی ت  الملل آمری ا ر  این بخ  با قواعد حقوق بین

 . توسعه صالحیت سرزمینی3-1-2

، ایهاالت متحهد    خها جی   ههای  رولهت   منهو یت   قا و  1331اصالحات پهی  از 

صهو ت   ییهها  کاو ها صهرفاب ر  خنهوص شهبه جهرم      راخلی   سیدگی محاکم قیایی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 حما هه، غیرا  ها ی و    مسهع شه سجه و ریگهر  فتا هها یها مجهازات بهی        1328کسوا  یو   1و  7جمله موار   از 1

ژ و ر  مو ر  فتا  با اسرای جسگی  همهسین قا و  حمایت  1323کسوا  یو   121و  143، 70، 23تحقیرآمیز؛ موار 

سهت کهه چسهین شه لی از صهالحیت فهرا       ای از قا و  راخلهی ا   مو ه ی امتحد  آمر یاالتاز قربا یا  ش سجه ر  ا

 د کس  ا مقر  می یسیسرزم
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  ولی ر  ارامه با شره اصهلی ایهن   رار ها  خ می پذیرفت کههه ر  قلمرو صالحیتی آ  می

الملل به عسنر سرزمیسی تأکید کرر  بهور مواجهه شهد د،     اء که کمی یو  حقوق بیناستثس

بای ت هم ا ت ا  تمام یا بخای از عمل و ههم حیهو  مرت هن ر  سهرزمین      می زیرا

لهزوم   1331  گرفت که کسگر  ایاالت متحد  با اصهالحات سهال   متبوع رارگا  صو ت می

های خور این صالحیت  ا اعطهاء کهرر    رارگا وجور این ا تباه  ا از میا  برراشت و به 

(peterson v. IRIاین عمل، آش ا ا ر  تعا ض با موازین حقوق بین  )    الملهل عرفهی و

هها و اموالاها      ها و  یز کسوا  یو  منهو یت رولهت   معاهدات مرتبط با منو یت رولت

الیها ر   است  این ر  حالی است که ر  قییه ویالی ویگو ی  یهز، ههم رولهت ایت    4002

 و هههم خههور ریههوا  بههر  (ICJ Judgment, Para.62) اسههتدالل خههور  ههزر ریههوا  

 ا ههد ا ههد و وجههور آ   ا از ضههرو یات را  ههته   وجههور ایههن  ابطههه تأکیههد و زیههد    

 (ICJ Judgment, Para.64)  

 . عدم احراز انتساب عملیات به اصطالح تروریستی لبنان به ایران3-1-3

منهو یت   قا و   از )الف( U.S.C. 1605 48مار   های محدوریت از ی ی هرچسد 

 خها جی  رولهت  توسط اتخاذی اقدامات است که این متحد  ایاالت خا جی های  رولت 

ا ت ها    قابهل  مرت ن رولت شد ، به پذیرفته المللی بین قواعد با مطاب  ترو ی م حامی

 معیا ههای  از کدام یچه با متحد  ایاالت های رارگا  قیایی  ویه  سد می به  ظر اما است 

اصهول   اعمهال  جهای  به و  دا ر هماهسگی کلی کسترل  ه و مؤثر کسترل  ه یعسی المللی بین

 بهه  قتهری  ضهما   یها  تخلهف  ا ت ها   اصهول  از رولت، به المللی بین م ئولیت ا ت ا 

 حقوق ر  حقوقی وجاهت فاقد که است شد  استفار  حقوق راخلی ر  حقیقی اشخاص

 یجهه ر  ت و فعهل  الملل بین حقوق ر  رولت م ئولیت موار رر  بر رب است   الملل بین

 مهؤثر  اقتدا  تحت ا کا  توسط که است رولت به ا ت ا  قابل وقتی، آ  از رعوی  اشی

 مطهاب   خنوصهی   تارههای  یها  اشخاص اقدام کلی قاعد  عسوا  یک پذیرر  به ا جام آ 

 کستهرل،  تحهت  اقهدامی  چسهین  ایس ه  ی ت، مگر رولت به ا ت ا  قابل الملل بین حقوق

 و کرر  تأیید  ا این اقدام متعاقباب رولت، آ  یا باشد، یافته تحق  رولت فرما  یا و هدایت
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 ( Report of the International Law Commission, 2001, Art 4&8)بپذیرر 

 کلهی  کستهرل  و مهؤثر  کستهرل  معیا  ا ت ها ،  رو با قیایی آمری ا،  ویه بر سی ر 

 رولت توسط اعمال ا ت ابی تیمین و هدایت اثبات مؤثر، کسترل معیا  ه تیم  ر  مواجه

 ر  زمیسهه  خهاص  رسهتو اتی  باید ا ت ابی عمل به متتم رولت و است ضرو ی مرت ن

 کسترلهی  چسهین  تحقه   برای کلی، کسترل معیا  ر  اما ؛باشد کرر  صار  غیرقا و ی اعمال

 کسسهد   کستهرل  رولهت  کلهی  کسترل تحت  ا خور اقدامات رولت یا گرو  است این کافی

 م هئولیت  اثبهات  بهرای  متحهد   ایاالت(  194 -144: 1984)عبداللتی و میرشتبیز،  رهد ا جام

 و تهاکسو  رالیهل   اسهت کهه   بور   و  وبه متمی موا ع حقوقی با پترسو  هیر  قی ایرا 

و با هک مرکهزی    ایرا ی های سازما  یا ایرا  علیه خور ارعاهای اثبات برای مدا د کافی

توا  گفت که محاکم آمری ها ر  صهدو     رو  کلی می ، بهنی  رر  است؛ بسابرا ا ائه ایرا 

های لبسا ی( به رولت ایهرا    ح م مذکو ، قواعد ا ت ا  عمل اشخاص خنوصی )گرو 

 ا د   ا لحاظ   رر 

 . نقض عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا3-1-4

 8114صدو  اجرائیه علیه اموال با هک مرکهزی ایهرا  بها ات ها بهه مقهر   قها و ی         

Section U.S.C 44 ههای   صراحتاب و مسحنراب بر اساس یک  فتا  خنهما ه را ایهی   که

میها  ایهرا  و    1377رهد،  هاقا عتد امهه مهورت     هد  قرا  می با ک مرکزی ایرا   ا

ههر  »عتد امهه؛   2مار   1بر رب  بسد  زیرا ،(Bank Markazi Iran v. Peterson) آمری ا است

ههای رهر     یک از ررفین معظمین متعاهدین ر  تمام مواقع   بت بهه اتبهاع و شهرکت   

معظم متعاهد ریگر و اموال مؤس ات ایاها   فتها  مسنهفا ه و عارال هه مرعهی خواههد       

به آمیهزی کهه بهه حقهوق و مسهافع م ت ه       و تبعیا یرمعقولراشت و از اتخاذ اقدامات غ

خواهد کرر و برای اجرای حقوق قها و ی آ ها     یقا و ی ایاا  لطمه وا ر آو ر خوررا 

که ر   تیجه قرا راری به رست آمد  باشد وسایل مؤثری ربه  قهوا ین مربورهه تتیهه و     

لذا به رری  اولی بای تی پرو د  پترسو   یز بر ربه  ایهن عتد امهه    « .خواهد کرر ینتأم

 شد  ر   را ایی با ک مرکزی خوررا ی میشد و از منا حل و فنل می



 
 182 1938بتا  ، اول، شما   یازرهمرو   

 توجهی به عدم رضایت دولت ایران در اعمال صالحیت . بی3-1-5

امها،   ؛شور ا نرا  از منو یت باید به رو  صریح اعال  شهور  هرچسد که گفته می

از  - ضایت به اعمال صالحیت قیایی، هم به صو ت صریح و هم به صهو ت ضهمسی  

واسطه رر  رعوای متقابل و  هه ایهرار    وا  زر رارگا  یا بهرری  ماا کت مؤثر ر  یک رع

 اموالاا  و ها رولت قیایی منو یت   کسوا  یو 1قابل احراز است -به صالحیت رارگا 

اعالم راشته، اگر رولتی  ضایت صریح خهور  ا بهه اعمهال صهالحیت      1، ر  مار  4002

 سیدگی بهه منهو یت خهوی     توا سد ر  جریا   قیایی اعالم کسسد ر  این صو ت  می

  برای استسار به منو یت خهور؛     ها؛ الف اگر رولت 8استسار کسسد  از ررفی، رب  مار  

حیو   مایسد  یهک رولهت بهه عسهوا        ارعای ح  یا مسفعت بر اموال موضوع رعوا؛ ج

شاهد ر  رارگا  رولت ریگر، مداخله کرر  یا اقداماتی  ا ا جام بدهد به معسهای  ضهایت   

قنهو  از    رولت به اعمال صالحیت رارگا  رولت ریگر تلقهی  خواههد شهد و یها ر     آ 

رر  یک رولت جتت حیو  ر  رعوای مطرو   زر رارگها  رولهت ریگهر، بهه عسهوا       

 ضایت رولت اول بر اعمال صالحیت رارگا  رولت روم تف یر  خواهد شد  لذا صهر   

قدیم الیحه به معسای پهذیرش  شرکت وکالی مدافع با ک مرکزی ر  جل ه  سیدگی با ت

توا د موجهد یهک  ضهایت و قبهول صهالحیت       صالحیت  ی ت و این اقدام قاعدتاب  می

ههای آمری ها بهه     ترتین که فاقد صالحیت بهور  رارگها    به اینهای آمری ا باشد   رارگا 

 است رالیل مذکو  محرز 

 درح  ی دولدت آمریکدا در برابدر ایدران بدر  بدق       الملل نیب. مسئولیت 3-1-6

 2001سال ها  مسئولیت دولت

های زیار کمی یو  حقهوق   بعد از تالش 4001ها که ر  سال  رر  م ئولیت رولت

هها تهاکسو  بهه     الملل سازما  ملل متحد تتیه شد لی ن به جتت عدم اجمهاع رولهت   بین

المللی ر   یامد  است  بها وجهور ایهن، بهر قواعهد       صو ت یک معاهد  و کسوا  یو  بین

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Arts. 7, 8 and 9 Of The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States 
and Their Property (2004). 
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الملل سایه اف سد  و آ   ا متأثر ساخته است و استسار ریوا  ر  قییه الگرا هد   حقوق بین

(ICJ Reports, 2001: para.512،)   قیهیه آوا ها(ICJ Reports, 2004: para.115)   و چسهدین

رهر    1موجن مار    قییه ریگر  اا  از افزای  اعتبا   وزافزو  رر  مذکو  است  به

المللهی آ    یهک کاهو ، م هئولیت بهین     یالملل نیمتخلفا ۀ بها، هر عمل  م ئولیت رولت

المللهی یهک کاهو  هسگهامی      عهمهل متخلفا ه بین 4کاو   ا به ر بال را ر  بر رب  مار  

بهه موجهن حقهوق      یک فعهل یها تهرد فعهل: الهف       ر دیگ بر واجد است که  فتا  ر 

کاهو   ا بسیها     یله المل نی قها تعتهد به     ، قابل ا ت ا  به کاو  باشد؛ و  الملل نیب

هها اشهعا     این رر  ر  خنوص ا ت ا   فتا   تارهای واب ته به رولهت  2  مار  گذا ر

الملهل، بهه عسهوا  عمهل آ       را ر:  فتا  هر ا گا  کاو ی، باید به موجن حقوق بین می

کاو  را  ته شور؛ خوا  آ  ا گا ، ]وظایف[ تقسیسی، اجرایی، قیهههایی یها ههر وظیفهۀ     

 ظر از موقعیتی که ر  سازما  کاو  را ر و صر   ظر از ویژگی آ  بهه  ریگر  ا صر  

 عسوا  ا گا ی از رولت مرکزی یا واحد سرزمیسی کاو  اعمال کسد 

لذا با توجه به مراتن مذکو ، پرواضح اسهت کهه  فتها  محهاکم و کسگهر  ایهاالت       

ر  کسسد  ح م های صا کسگر  و رارگا  زیرا ،متحد  آمری ا مست ن به رولت آمری ا است

مح ومیت ر  پرو د  پترسو  از  تارهای ایاالت متحد  ه هتسد و ماهمول بسهد )الهف(     

ها بهه جتهت ایهرار خ ها ت بهه رولهت        هاست و اقدام آ  رولت  رر  م ئولیت 4مار  

الملل و  جمتو ی اسالمی ایرا  و منار   اموال با ک مرکزی برخال  قواعد حقوق بین

، بسهد ) (  1رر  مذکو ( بور  و مسطب  بر مهار    19و  14ر  عتد امه مورت )بر رب  ما

 ،رر  یارشد  بور  و موجن م ئولیت ایاالت متحهد  اسهت  از ررفهی    2و مار   4مار  

اقدام رولت آمری ا فاقد شرایط ما ع ) ضایت، اضطرا ، اقهدام متقابهل، ضهرو ت، رفهاع     

)کیفیات ما ع متخلفا هه   ماروع، فو س ماژو  و قواعد آمر ( بر اساس فنل پسجم رر 

هها[ چیهزی جهز برقهرا ی عهدالت       بور ( بور  است و چو  هد  از م ئولیت ]رولهت 

(Young, 2011: 43) یها   (97مهار   ) الملل  ی ت که با جبهرا  خ ها ت   و  ظم جامعه بین

متیهمن  ( یا جلن  ضایت )جلن  ضهایت شهامل:   91مار  ) اعار  وضع به حالت ساب 
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، (91مهار   ( )عذ خواهی  سهمی یها جتهت مساسهن ریگهر      ف،تنریح تأس تأیید  قا،

المللی برقرا  خواهد شد و این خواسته کامالب ربیعی و معقهول اسهت    عدالت و  ظم بین

 شههخص م ههئول )رولههت( و خ هها ت وا ر   ابطههه علیههت )احههراز  اگههر میهها  فعههل

 کسهد ا ت ا ( برقهرا  باشهد، ههم او  یهز بایهد اقهدام بهه بازسهازی حه  تیهییع شهد              

 (Garner, 2009: 1413)  بای هت هرگو هه ضهر  و     پترسو  رولت آمری ا میکه ر  قییه

)رولهت   ولئکاو  م ه  94رب  مار   و زیا  ماری و معسوی وا ر  به ایرا   ا جبرا  کسد

به عسوا  توجیتی برای قنو  ر  مطابقت با  توا د بر مقر ات قا و  راخلی،  می ،آمری ا(

 تعتدات  ات ا کسد 

 

 ی آمریکا با قوانین داخلی آمریکاها دادگاهارزیابی انطباق اقدامات دولت و  .3-2

ی آمری ها بها قهوا ین راخلهی     هها  رارگها  ر  این بخ  که ا طباق اقدامات رولت و 

آمری ا مو ر  قد و بر سی قرا  خواهد گرفت ر  بعیی موا ر بهه وضهو  بهه مغهایرت     

 کاو  پی خواهیم برر اقدامات آمری ا حتی با قوا ین راخلی این 

 قوانین نشدن ماسبق به عطف. نقض اصل 3-2-1

ی ی از اصول حقوقی پذیرفته شهد  ر  میها     «قوا ین  اد  ماسب  به عطف»اصل 

، ر  عمهل  آمری ها « مبا ز  با ترو ی م و مجازات مؤثر مهرگ »قا و  ها است   همه رولت

اصال  کرر  و با تأکید بر منو یت خا جی ایاالت متحد   ا  های  رولت منو یت  قا و  

  اهد   ماسهب   بهه  عطهف »حقهوقی   قاعهد   گرفتن  ظر ر  ها، بدو  محدور برای رولت

 از قبهل  حتهی  که و اعمالی رعاوی کلیه به که شد رار  اجاز  آمری ایی محاکم به «قوا ین

بها وجهور ایهن،     ( Peterson I) کسسهد   سهیدگی  باشهسد،  رار   خ قهوا ین  ایهن  تنوین

 پیهروی  جتهت  کاهو ها  ریگهر  بهرای  بخای  ضایت متحد ،  مو ه ایاالت گذا ی قا و 

 ربیعهت  این  وی رر ایاالت متحهد  بهه جتهت راشهتن     ( Fox, 2006: 151) خواهد بور 

بهه عقیهد  برخهی،      (Gattini, 2005: 230) است« ما ود»سیاسی،  ماهیت و را ا ه جا ن

 28خاص، بخ   رو  و به USCS 161O (a) (7),b (2)ر  بخ   FSIAاصالحات 
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USCS 16 1 O (F) (4) (A) اسهت  1 حما هه  بهی  آ ، وا ناین قا و  ر  ب یا ی از ج 

(Bankas, 2005: 294 ) خها جی  رولهت  قا و  منهو یت  ترو ی م استثسای که  یرو   به 

الملل زیهر پها    حقوق بین موجن به  ا خور تعتدات متحد ، ایاالت که است شد  موجن

 ( Alebeek, 2008: 355) بگذا ر

هدای   . اعطای اختیارات به وزارت امور خارجه جهت شناسایی دولدت 3-2-2

 حامی تروریسم

های حامی ترو ی م بر عتد  یک  تار سیاسی )وزا ت امو   احراز رولت همهسین،

، وزا ت خا جهه  4008و  1331خا جه آمری ا(  تار  شد  است که بر رب  قا و  سهال  

 هه   4«روست رارگا »  ا ائه گزا ش به محاکم قیایی فعال بور  و به عسوا  یک آمری ا ر

کسد  ایهن وزا تخا هه،  قه      عاوی شرکت میربه عسوا  رر  رعوای یا رر  ثالث ر  

ماهوی و متساسن ر  تأثیرگذا ی بر اح ام قیایی ر  زما ی که یک رولهت خها جی از   

اعطای  ( Murphy, 2003: 79)شور را ر  سد میم ایاالت متحد  بتر  یها منو یت ر  رارگا 

اختیا ات به یک  تار رولتی به جتت عدم استقالل از رولت فاقد اصول حقوقی بهور  و  

صو ت گیرر که رولت آمری ا از ایهن اختیها ات    این امر بای تی توسط یک  تار قیایی

افقین و  ژیهم  کسد  برای  مو ه، رولت آمری ا گروهک ترو ی هتی مسه   استفار  ابزا ی می

صتیو ی تی  ا که  مار ترو ی م ه تسد مو ر حمایهت قهرا  رار  و ایهرا   ا ر   ریهف     

 کسد  های حامی ترو ی م معرفی می رولت

اصدالحیه پدن م   . مغایرت مصوبات کنگره و اقدامات دولت آمریکا بدا  3-2-3

 قانون اساسی

اقدامات رولت و کسگهر  آمری ها ر  خنهوص تنهوین مقهر ات ضهد ایرا هی و        

ر  قییه پترسو ، مغایر اصالحیه پسجم قا و  اساسهی   را یا یمنار   را ایی با ک مرکز

تنوین قوا یسی که ر  آ  صهراحتاب ا گیهز  و ههد  از وضهع      ، زیراایاالت متحد  است

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Draconian. 
2. Amicus curie. 
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ز وضع قا و  مو ر هد  قرا  گیهرر  قا و  قید شد  باشد و منداق یا مناری  خاصی ا

 Section 8114مخالف قا و  اساسهی آمری ها اسهت  بسهابراین، وضهع مقهر   قها و ی        

U.S.C 44  کهاه   » 4014کهه بخاهی از قها و      4014توسط کسگر  آمری ا ر  جوالی

 ،رهد از ر جهه اعتبها  سهاقط اسهت      ا تا یل می« تتدیدات ایرا  و حقوق بار سو یه

 ،قر   قا و ی مزبو  به صراحت به قییه پترسو  پرراخته اسهت  از ررفهی  ر  متن م زیرا

تنوین م تقیم کسگر  رخالت ر  امو  قیهایی و عهدم  عایهت اصهل تف یهک قهوا ر        

کسد  اجهرای آ اء صهار      آمری ا بور  و هرگو ه  سیدگی عارال ه قیایی  ا مخدوش می

 ی اموال اشهخاص بهور  و مغهایر    علیه اموال با ک مرکزی ایرا  منداق منار   غیرقا و

 ( Bank Markazi Iran v. Petersonاصالحیه پسجم قا و  اساسی آمری ا است )

 نقض مصونیت اجرایی بانک مرکزی. 3-2-4

ر  رول اصالحات صو ت گرفته، قا و  ضهد ترو ی هم آمری ها فقهط صهالحیت      

ها   هبت بهه توقیهف     کرر  لذا منو یت رولت های آمری ا اعطا می  سیدگی  ا به رارگا 

یافهت و   های ر  فترست ترو ی م، همهسا  ارامه می اموال و اجرای اح ام، حتی رولت

قها و    1107مار   7، با وجور ایس ه بسد اینبسابراین قا و  تأثیری ر  این موا ر  داشت  

کرر  بور، یک رولت خا جی از صالحیت  یسیب  یپ 1311 یخا ج های  رولت منو یت  

های ایاالت متحد  ر  رعوایی که جتت جبرا  خ ا ت مالی  اشهی از جراحهات    رارگا 

 ،(1077: 1930شخنی یا سلن حیات ر  خاد آمری ا منهو   خواههد بهور ) هوا ی،     

از   رسهته   ههر چهه بیاهتر بهر ایهن       فاا   احه ام صهار   و اعهمال  لی به مسظو  اجرایو

های  رولت منو یت  کاو ها، سساتو های آمری ایی ررحی  ا پیاستار کهرر د کهه قا و  

  هبت بههه     صار    جتت اجرای اح ام  ر   هایی توا ایی  (  ا برای ایجارFSIAخا جی ) 

 4000 ولی این رر  پذیرفته  اد و ر  سال .کرر اصال  می   ی تترو  های امهوال رولت

  خواهها ی   جایگزین آ  شد  قها و  جهدید، بهرای  1«قربا یا  قهاچاق و خهاو ت»قا و  

علیه ایرا  یها کهوبا ر یافت کرر  بور هد و   ییح م  تا 4000 ژوئیه سال 40  که تا تا یخ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000. 



 
     ها و اموالاا  قا منو یت قیایی و اجرایی رولت 187

   ، جبهرا  خ ها ات   یها کهوبا ثبت کرر  بهور د ا علیه ایرا    خور  یا ش ایت/رارخواست

 .کرر بیسی می  پیه 

ر  قییه اختالفی بین آلما  و ایتالیا  یز، رولت ایتالیا مدعی بور کهه بها اسهتسار بهه     

ها، عمل رر محهاکم   ها و اموال آ  کسوا  یو  منو یت رولت 11استثسای مطرو  ر  مار  

الملل عرفهی بهه ایهن     حقوق بین که مدعی بور قیایی این کاو  موجه بور  است  ایتالیا

ا داز  توسعه یافته است که یک رولت ر  قبال اعمال متیمن فوت، جهر  شخنهی یها    

خ ا ت به اموال که ر  سرزمین کاو  رارگا   سیدگی کسسد  واقهع شهد  باشهد، را ای    

سد ، حتی اگر این اعمال ر   استای اعمال حاکمیتی ا ت ها  یافتهه باشه    تیمنو یت  

(  البته اعمالی که ر  خا ج از ایتالیها اتفهاق افتهار   ا شهامل     199: 1932میدا ی،  )سارات

 شور   می

های ایتالیها و تجهویز رهر  رعهوی      به ر بال مح ومیت رولت آلما  توسط رارگا  

 حهو اعهالم    به این أی خور  ا  4014رارگ تری ر    المللی بین  مد ی علیه آلما ، ریوا 

الیا تعتد خور  ا ر  خنوص احتهرام بهه منهو یتی کهه آلمها  ربه  حقهوق        کرر که ایت

 که است متعتد ایتالیاالملل از آ  برخو را  است،  قا کرر  است  رب   أی ریوا ،  بین

 اقهدامات  اتخهاذ  یها  یگهذا   قها و   بها   ا آلما  منو یت م تمر و گذشته های  قا آثا 

 از ساب  به وضعیت اعار  خور و ا تخا  به ریگر های شیو  به توسل با یا قا و ی مساسن

 اگهر  کهه  کرر تندی  ریوا   (Germany. v. Italy, 2012: I.C.J. 143, Para. 137) ببرر بین

 بها  ح هومتی  را ایهی  و امهوال  خنهوص  ر  خا جی رولت اموال علیه اجرایی عملیات

 بهها تالیهها  ایاسههت رشیپههذ رقابههلیغ باشههد گرفتههه صههو ت غیرتجهها ی کهها کرر

  اههدافی  چسهین  بهه  کهه   تارههای آلمها    خنهوص  ر  اجرایهی  ههای  اقدام چسین ا جام 

 اسههت کههرر   قهها  ا آلمهها  اجرایههی منههو یت ا ههد، شههد  رار  اختنههاص
(Germany. v. Italy, 2012: I.C.J. 143, Paras. 118-119)  

 بتهوا   قها و ی  رو  به  ا اصل منو یت که مواقعی ر  حتی که را ر می مقر  ریوا 

 آ  امهوال  تهوا   ههم  مهی   باز کرر، صار   أی خا جی رولت علیه به ر ستی و  تار کسا 
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 توسط رولهت  منو یت از ا نرا  کرر  حتی توقیف رارگا  متبوع سرزمین ر   ا رولت

 اموال علیه اجرایی اقدامات مقابل ر  منو یت از ا نرا  معسی به خور خوری به خا جی

 حقوق موجن به عمل این توجیه برای چسین،   هم(ICJ Judgment, Para. 113) او  ی ت

 رولهت  بهه  متعله   امهوال  خنهوص  ر  اجرایی اقدامات هرگو ه اتخاذ از قبل الملل، بین

 اسهتفار   مهو ر   بایهد   ظر مو ر اموال  1: شور لحاظ بای تی ذیل گا ه سه موا ر خا جی،

 ایهن  بهه    هبت  صهراحتاب  باید رولت خا جی  4 باشد؛ غیرتجا ی ح ومتی مقاصد برای

 جبرا  مطالبهه  برای  ا اموال باید خا جی رولت  9را ر؛  اعالم  ا خور  ضایت اقدامات

 این ر  شرایط این از یک هیچ ،اما (ICJ Judgment, Para. 113) باشد کرر  لحاظ قیایی

 . دا ر قییه منداقی

مهوازین آ  ر   رههد کهه    متحد   اها  مهی   بر سی تحوالت قا و  منو یت ایاالت

عرفهی   الملهل  نیرال  ایرا ( با الزامات حقوق ب ا ریلیم 4بحث اقدامات اجرایی )منار   

ر  قییه آلمها  و ایتالیها  یهز،     زیرا ،رارگ تری ر  تعا ض است  المللی بین  و  ظر ریوا 

 13  آلما  مبسای استدالل خور  ا ر  خنوص صالحیت اجرایی رولت ایتالیها، بهر مهار    

هها از اقهدامات    ملل متحد گذاشته بور که بهه م هئله منهو یت رولهت     4002 و یکسوا  

 ریهوا  ضهمن تأکیهد بهر اختالفهی بهور  ایهن        ،اجرایی اختنهاص را ر  ر  ایهن مهو ر   

 به ا زیابی جایگها  عرفهی ایهن مهار   دیهد  اسهت       یمار  ر  جریا  مذاکرات هیچ لزوم

(Judgment, Para. 117)پهی  از  »عرفی کرر  به عقید  ریوا :   ریوا  یک قاعد  کلی  ا م

بای ت  ایس ه هرگو ه اقدام اجرایی علیه مال متعل  به یک رولت خا جی اتخاذ شور، می

 یباز گها   ریه اثبات شور که مال مو ر بحث ر  فعالیتی مو ر استفار   ی ت که اهدا  غ

ه مو ر مطالبهه  کسد یا ایس ه آ  رولت آ  مال  ا به مسظو  پرراخت وج رولتی  ا ر بال می

لذا، اقدامات ایتالیا  ا ر  خنوص مال متعله  بهه رولهت      «قیایی اختناص رار  است

آلما  )ویالی ویگو ی( که ر   استای ب ط  وابط فرهسگی رو کاو  مو ر استفار  قهرا   

  (Judgment, Para. 120) الملل تاخیص رار گرفته است، مغایر حقوق بین می

 ارا، برای شساسایی اعمال حاکمیتی، هم به ماهیت و ههم  برخی از کاو ها ما سد کا
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که فقط به ماهیت اعمال توجهه   است اما آمری ا ؛کسسد ها توجه می به اهدا  اعمال رولت

یها  « جریا  معمول اعمال تجا ی» ا  تجا ی اعمال آمری ا 1311 منو یت کسد  قا و  می

 ایهن  تجا ی ویژگی»را ر که  میکسد و بیا   تعریف می« راروستد یا عمل خاص تجا ی»

« شهور  مهی  ماهخص  ها آ  اهدا  از مسنر  اعمال، آ  ربیعت به  جوع واسطه به اعمال

(U.S.: Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, sec. 1603(d) )    ،ر  ههر رو حالهت

توا  استدالل کرر که اعمال حاکمیتی، بهه اعمهالی کهه از ام ها  اجهرای آ  توسهط         می

شخاص غیررولتی هم وجور را ر، ما سد  گتدا ی را ایی ر  یک ح ا  بها  ی، قابهل   ا

 و تعریف کرر   ا تجا ی اعمال کلی بیا ی با مذکو ، اوالب، ت ری  ی ت  از ررفی، قا و 

رقیه    تف یهک  عهدم  و تداخل موجن خور این و است   رر  ماخص رقی   ا آ  رامسه

 قها و   با متحد  ایاالت ثا یاب، .شور می تندی یا خنوصی اعمال و ح ومتی اعمال میا 

 ایهن  کهه  کسهد  مهی  اعمال صالحیت  یز حاکمیتی اعمال بر حتی خا جی منو یت رولت

بهر   ( U.S.C. sec. 1605A(a)(1) 28) است المللی بین عرفی اصل منو یت با مغایر آش ا ا

الملهل، بهه مسظهو      قواعد عمومی مربوه به اجرای کمی هیو  حقهوق بهین    42رب  مار  

  جز ر  مهوا ری  1»را ر:  توسعه منو یت اموال با ک مرکزی و  تارهای ماابه مقر  می

یهک از اقهدامات    که کاو  مربوه به رو  صریح و ماخص  ضایت راشته باشهد، ههیچ  

لت خا جی ر  موا ر زیر مجاز  خواهد بهور:      قیایی محدورکسسد ،   بت به اموال رو

)ج( را ایی با ک مرکزی که برای مقاصد با ک مرکزی  گتدا ی شد  و بهرای پرراخهت   

خاصی ر   ظر گرفته  اد  است  )ر( را ایی سازما  پولی یک کاو  که بهرای اههدا    

ر پولی و غیرتجا ی ر   ظرگرفته شد  و به رو  ماخص بهرای اجهرای ح هم یها ریگه     

لذا با وجور استقالل بین رولهت و با هک مرکهزی عهدم از     «  ریو  تخنیص  یافته است

ها به ضر  ریگری مح وم به بطال  است  این استقالل بهر   منو یت توسط هریک از آ 

های پیهید  اقتنار کال  بسا شد  است  از سوی ریو  تعتد با ک مرکزی به ریهو     ظریه

اسهت کهه ر  با هک     یعدم استقالل آ  باشد  این ر  حهال  ای از توا د  اا ه رولت  یز می

مرکزی ایرا  ر  قبال ریو  رولت هیچ تعتدی  دا ر  رلیهل ریگهر م هتقل بهور  با هک      
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ههای   ههای تجها ی ر  قالهن شهرکت     مرکزی ساختا  سازما ی آ  است که هما سد با ک

 تجا ی تا یل  اد  است 

های آمری ایی ما سد رارگا  تجدیهد ظر   رارگا « پترسو »بسابراین، اگرچه ر  پرو د   

شعبه جسوبی  یویو د، اقدام با هک مرکهزی  ا از اعمهال حهاکمیتی )بهه جتهت        یاز  أ

بخاهی   نیاموال متعل  به با ک مرکزی بور  و برای تأمماهیت عمل( را  ته، لی ن اوالب، 

مهال  ههای پهولی کهه جهزء اع     تسظیم بخای بهه سیاسهت  المسفعه( و  از بورجه کاو  )عام

حاکمیتی است، بور  است  ثا یاب، هد  از این کا   یز برای مدیریت و کستهرل اقتنهار و   

بازا  کاو  ایرا  بور  است  موضوعی که وکالی با ک مرکزی بدا  اشا   ولی به لحاظ 

 ( Bank Markzai iran v. Peterson)ضعف ر  تبیین ماهیت مهو ر پهذیرش قهرا   گرفهت     

ها با ایس ه تجا ی ه تسد، ولی به علت ایس ه ر   استای اعمال  همهسین برخی از را ایی

؛ را ایی و پول با ک مرکزی از این ی تد، منو یت راشته و قابل توقیف  استحاکمیتی 

(  ی هی از محهاکم آمری ها ر     90:  1987شهو د )خزاعهی،    رسته از اموال مح و  می

اظتها  راشهته اسهت کهه آ       1311خا جی  های  رولت منو یت  قا و   1111تف یر مار  

ها و ت الیف خاص با  دا ی با ک مرکزی، یعسهی   رسته از اموالی که ر   استای فعالیت

شهو د، حتهی اگهر چسهین      های این  تار است اسهتفار  مهی   ت الیفی که  وعاب جزء فعالیت

موضوعی ر   استای تحق  اهدا  تجا ی باشد  یز منو  از توقیف )اقدامات اجرایی( 

های خا جی از منهو یت   ایس ه رولتهمهسین، با توجه به (  Brwon, 2012: 6-7)ه تسد 

اقهدام رولهت آمری ها بهه      از اقدامات اجرایی علیه اموالاا  به رو  مطله  برخو را  هد  

وضو ، منو یت اجرایی ایرا  و با ک مرکزی  ا  قا کرر  که ایهن  ظهر موافه   أی    

 ریوا  ر  قییه آلما  علیه ایتالیا است 
 

 های مقابله و برخورد با اقدامات دولت آمریکا در ارتباط با قضیه پترسون شیوه. 4

 بهه ایهن   مربهوه  اختالفهات  بحهث  که زما ی متحد  تا ایاالت جا ی مقر ات اساس بر 

 شهد  ر    خواههد  عهاری   یز کاو  رو میا   وابط  اور، وفنل حل ررفین میا  رعاوی
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 عهاری   ا متحد  ایاالت و ایرا  میا   وابط  باید جمتو  سی ئ متحد ، کسگر  ایاالت  ظر

 قهرا    سهیدگی  مهو ر  متحد  ایاالت خارر اقساع با رعاوی جا ایسی که وقتی مگر سازر،

 ( 2: 1937گل،  باشسد )امیسی و ابراهیم گرفته

ایهرا ،   اسالمی ا قال  از پس رولت رو میا  موجور غیرروستا ه وضعیت با وجور

 بیسی است  بله و جلوگیری از اقدامات رولت آمری ا قابل پی  اه ا هایی برای مقا
 

1نامه مقطوع موافقت. 4-1
 

 به موا ری چسین ر  خور اختالفات حل یبرا ها رولت که ریگری ابزا های از ی ی

 ای شهیو   مقطهوع   امهه  است  موافقهت  ررفین میا  مقطوع  امه ا عقار موافقت ا د برر  کا 

 سیاسهی  مذاکر  رری  از و المللی بین راو ی به بدو  توسل اختال  های رر  که است

 پرراخهت   ا معیسهی  وجهه  یهک سهازوکا ،   رری  از موجور رعاوی حل و فنل برای و

 مهذاکر   بهر  منهالحه مبتسهی   ر  واقع  امه موافقت  وع این ( Lillich, 1985: 368کسسد ) می

 چسهین  اسهت   اختالفهات  نیالطهرف  یمرضه  و مسنهفا ه  و فنهل  حهل  ر صهدر  که است

  ا شهد   اخهذ  وجه که رهد می وجه  کسسد  ر یافت های رولت به  ا ام ا  ای این منالحه

کسسهد   توزیهع  باشهسد،  کهرر   تأییهد   ا هها  آ  استحقاق مراجع راخلی که هایی خواها  میا 

(Lillich, 1962: 2 ر  شیو  ) شور می گرفته فرض م ئولیت ا ت ا  مقطوع،  امه موافقت 

 مقطوعی که مبلغ و  امه موافقت شخنی و قلمرو موضوعی خنوص ر  صرفاب ررفین و

 ایهاالت  و لیبی میا  مسعقد   امه موافقت برای مثال، ر  .کسسد می مذاکر  شور پرراخته باید

 مبلهغ سینهد   متحهد   ایهاالت  و رال  میلیهو   صهد  هات و یک میلیا ر مبلغ لیبی متحد ،

  4پرراختسد می باید مقابل رر  از اتباعاا  به  وا ر خ ا ت پرراخت برای رال  میلیو 

سهایر  از تهر   بهی   مقطوع  امه موافقت رری  از حل و فنل شیو ، ایاالت متحد  ر   ویه

 کمی یو  به ا جاع و مقطوع  امه موافقت رری  از حل و فنل ها است  همهسین حل  ا 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. lump sum agreement. 
2. Claims Settlement Agreement between the United States of America and the Great 
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya of August 14, 2008. 
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 سهایت  کسهد  ر   مهی  تحمیل کاو  به این  ا هزیسه کمتری خا جی رعاوی حل و فنل

 ا جهاع  ههای  بر امهه  کهه  کاهو هایی   ریهف  ر ، خا جی حل و فنل رعاوی کمی یو 

  یهز  ایهرا   اسهالمی  جمتو ی  ام ،شور یم ا سال آ  خا جه به وزا ت رر  از رعاوی

  1است آمد 

 

 آمریکا -ارجاع به دیوان داوری دعاوی ایران. 4-2

ههای   بیا یهه  بهر اسهاس   کهرر   کها   به آغاز 1911 ما  بتاتیا ر ر  که مذکو  ریوا 

 ههای  توافه   متیهمن  تا یل شد کهه  (1381 هیژا و 13)43/10/1973الجزایر ر  تا یخ 

 گهری  میها جی  بهه  غیرم هتقیم  رری  مهذاکر   از که بور متحد  ایاالت و ایرا  های رولت

از   اشهی   وز  222 بحهرا   بهه  رار  آ  پایها   هد  و یافتسد رست آ  به رولت الجزایر

اسهت    بهور   امهام  خهط  پیهرو  توسط را اهجویا   تترا  ر  امری ا ساب  سفا ت تنر 

بیا یهه  »؛ «بیا یه کلی»یا « عمومی بیا یه»اصلی شامل  سسد بر سه ماتمل 4الجزایر های بیا یه

 اصولی و پایه تعتدات عمومی حاوی است  بیا یه« تعتدات سسد»و « و فنل رعاوی حل

از  بور هد  گروگها   تتهرا   ر  که اتباع امری ا  فر 93 یمتعز و آزاری است برای رولتین

بهه با هک مرکهزی     آ  ا تقال و ایرا  های را ائی اموال و آزارسازی و ا  دار  فع ی  و و

 رهر   با ییهای آمری ا خواها  از زیاری تعدار چو  ،نیعالو  بر ا ریگر  سوی از ایرا 

 خهور  ارعاهای و مطالبات یازا ر   ا ایرا  های را ایی و امری ا، اموال محاکم ر  رعوی

 تهأمین  بهال  ها آ  رعاوی ایرا  به این اموال ا تقال و آزارسازی با ولی کرر  بور د توقیف

 رهسهد و  تاه یل  هم م تقل و المللی بین ریوا  راو ی یک که کرر د تواف  لذا ما د، می

 میهافاب  و کهرر   رر  ریوا  آ   زر  ا خور که رعاوی شو د هدایت ها خواها  قبیل این

 امری ها  که اصولی است تواف  همین پرتو کسد  ر   ا مطر  خور رعاوی بتوا د  یز ایرا 

امری ها   اتبهاع  جا هن  از مطروحه کلیه رعاوی ختم به   بت کرر  تعتد عمومی بیا یه ر 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. http://www.justice.gov/fcsc/final-opinions-and-orders-5. 

  1، شما   المللی ینحقوقی ب خدمات دفتر حقوقی  د: مجله الجزایر، های فا سی بیا یه متن مالحظه   برای4

http://www.justice.gov/fcsc/final-opinions-and-orders-5


 
     ها و اموالاا  قا منو یت قیایی و اجرایی رولت 193

کسد   جاعآو  ا  الزام راو ی به  ا ها آ  و فنل و حل اقدام ایرا ی رولتی های رستگا  علیه

 و اسهت  ایهن راو ی  ا جهام   حهو   و جزئیهات  شهر   ر  واقع« رعاوی فنل حل بیا یه»

 و راو ی آ ، قواعد صالحیت قلمرو راو ی، تا یل برای  حو  مقر اتی بر است ماتمل

 تخنهیص  از اسهت  عبها ت « تعتهدات  سهسد »موضوع  اما  به ریوا  مربوه مطالن سایر

  4؛ و ییآمری ها  ههای سهسدی ایی   وام از  اشهی  ایرا  یها یبده پرراخت  1برای  مبالغی

  9باالخر   و ها؛ آ  ت ویه و ییهای آمری ا با ک به ایرا  سسدی ایی های با  ی غیر بدهی

 است  بور  با  ی معامالت آ  مساأ ررفین که بین« اختال  مو ر مبالغ»ت ویه 

بور هد کهه علیهه ایهرا  ر      ههای زیهاری    که ر  قییه پترسو   یز خواها  این به توجه با

محاکم آمری ا رر  رعوا کرر  بور د لذا ا جاع ایهن پرو هد  بهه ریهوا  راو ی رعهاوی      

حل ریگری برای جلوگیری از رستبررهای غیرقها و ی رولهت    توا د  ا  آمری ا می -ایرا 

 آمری ا به اموال با ک مرکزی باشد 
 

 اساس عهدنامه مودتدادگستری بر  المللی بین  رح دعوا در دیوان. 4-3

( 1313معاههدات )  حقوق وین کسوا  یو  مورت، عتد امه  ص صراحت به جتت

  وابهط  ر  حقوقی لحاظ به همهسا  آمری ا و ایرا  میا  مورت ررفین، عتد امه  ویه و

 گیهری،  گروگها   قیهایای  ر  رارگ تری المللی بین است   ویه ریوا  االتباع الزم ررفین

 .اسهت  امهر  همهین  مؤید  یز آمری ا ایرا  و راو ی ریوا   ویه چسین هم و  فتی س وهای

 یها  تف هیر  ر  مهو ر  متعاهد رر  بین رو اختالفی هر  امه موافقت 41مار   4بسد  مطاب 

 بهه   یابهد  بخاهی فینهله    ضهایت  به  حو ریپلماسی رری  از که یارشد  عتد امه اجرای

 ( 7: 1937گل،  )امیسی و ابراهیمشد  خواهد ا جاع رارگ تری المللی بین ریوا 

اقدامات رولت و کسگهر  آمری ها ر  خنهوص تنهوین مقهر ات ضهد ایرا هی و        

منداق با ز  قها تعتهدات ایهن    ر  قییه پترسو ،  را یا یمنار   را ایی با ک مرکز

عتد امهه مهورت ) عایهت شخنهیت حقهوقی م هتقل        9مهار    1کاو  بهر ربه  بسهد    

ههای   ) فتا  عارال ه و مسنفا ه   بت به اتباع و شرکت 2مار   1های ایرا ی(، بسد  شرکت
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 نی)تهأم  2مهار    4و غیرمعقول(، بسد  زیآم ایاز اتخاذ تدابیر تبع یرر  مقابل و خوررا 

عتد امهه   2مهار    4و بسهد  الملهل(   ها مطاب  ضوابط حقوق بین و  فتا  با اموال آ امسیت 

هر یک از ررفین معظمین متعاههدین   یها اموال اتباع و شرکت»مورت که عسوا  راشته: 

از جمله مسافع اموال از حد اعالی حمایت و امسیت رائم بهه  حهوی کهه ر  ههیچ مهو ر      

 باشد ر  راخهل قلمهرو رهر  متعاههد معظهم ریگهر       المللی  کمتر از مقر ات قا و  بین

غرامهت عارال هه     آ  ه  یآ  هم ب عامهبرخو را  خواهد بور  این اموال جز به مسظو   فع 

از ررفهی خواهها     .اسهت    « ها به اسرع اوقات پرراخت شور گرفتهه  خواههد شهد     آ 

بهور    شد د بل هه رعهوای مطروحهه شخنهی     مح و   می عامهپترسو ، ر  واقع جزء 

 است 

حقهوق   اصهول  و قواعهد  بها  مسطب  که است این حقوقی های شیو  مزایای از جمله

 ر  کهه  رهد می ررفین به  ا فرصت این شور  بسابراین،می  سیدگی موضوع به الملل بین

بهرای  مو هه،    شهور   گیهری  تنهمیم  الملهل  بین حقوق بر مبتسی م ائل اختالفی خنوص

 کهه  راشهت  اعهالم  4014 سال ر  ایتالیا علیه آلما  قییه ر  رارگ تری المللی بین ریوا 

 اسههت  قهها کههرر   ا آلمهها  رولههت قیههایی منههو یت ایتالیهها و یو هها ، رولههت

(Jurisdictional Immunity of the State, Germany v. Italy, ICJ, para.15 )  مهو ر  ر 

 الملهل  بهین  حقهوق  تعا یف و معیا ها رب  بر باید متحد  ایاالت  یز ترو ی تی اتتامات

 و ارلهه  ا ائهه  با و  ی ت المللی بین سطح ر   ظر اتفاق مو ر چسدا  که از ترو ی م عرفی

(، 4008فالتو )اصالحیه سهال   به موسوم 1331قا و   ریوا  و بر رب  قبول مو ر مدا د

 ،ت و برابهر مقهر ات  اسه  بهور   ترو ی هتی  عمهل  ایرا  به مست ن های فعالیت کسد ثابت

 منو یت اجرایی با ک مرکزی  ا  قا کرر  است 

آ ا  ،رارگ تری ر  رعوای آلما  و ایتالیا که ریوا   المللی بین  با توجه به  أی ریوا 

ترریهدی  لذا  ،(Bettauer, 2009را د ) الملل می و تنمیمات ایتالیا  ا مخالف با حقوق بین

منار   را ایی با ک مرکهزی  ر   ایاالت متحد توا  اقدام  ، میبا وحدت مالد که  ی ت

ها  ، ام ا  منار   اموال رولت  همهسینتوجیه را  ت ایرا  ر  قییه پترسو   ا غیرقابل
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از سوی سایر رول، به جتت ماهیت کیفری منار  ، اقهدامی بهرخال  اصهول شهساخته     

 هاست  ویژ ، اصل استقالل رولت المللی به شد  بین

 

 گیری نتی ه

الملهل   ها از جمله قواعد حقوقی پذیرفته شد  ر  جامعه بین رولتمنو یت قیایی 

ر  صهو ت تعها ض     هاسهت  است که مساأ آ  احترام متقابل و برابری حاکمیت رولهت 

هها، قواعهد اخیهر بهه رو رلیهل       بین قواعد حقوق باری و قواعد منو یت قیایی رولت

قواعهد آمهر  ر  حقهوق    اول ایس ه، قلمهرو   ؛توا د مغلو  قواعد حقوق باری شو د  می

 زیهرا  ،الملل ماخص  ی ت  روم ایس ه تعا ض واقعی بین این قواعد متنو   ی هت  بین

ر  حالی که   مربوه به ماهیت عمل است ،ش سجه و ترو ی م مثلِ ،قواعد حقوق باری

قواعد منو یت یک م ئله ش لی است کهه ام ها  رهر  رعهوای مهد ی بهرای جبهرا         

سهازر؛   د حقوق باری علیهه رولهت خهاری  ا مستفهی مهی     خ ا ات  اشی از  قا قواع

بسابراین، حتی اگر قائل به تعا ض باشیم، این تعا ض بهین منهو یت قیهایی رولهت و     

 لزوم جبرا  خ ا ت  اشی از  قا قواعد حقوق باری وجور را ر 

های ملی، موجن سوء استفار   ها و اعطای صالحیت به رارگا  لغو منو یت رولت 

الملهل خواههد شهد؛ بسهابراین،      ها و تتدید جدی جامعه بهین  برخی رولتقیایی توسط 

ا هد بها سهلن     های آمری ا ر  پرو د  پترسهو  صهالح بهه  سهیدگی  بهور       اگرچه رارگا 

ا د، ایهن ر  حهالی اسهت کهه      منو یت رولت ایرا  به م ئولیت مد ی آ   سیدگی کرر 

فسگهدا ا  آمری هایی ر  لبسها     مقهر ت  هیبای تی بدواب م هئولیت کیفهری ایهرا   ا ر  قیه    

کرر د  چگو ه مم هن اسهت کهه کاهو ی بهه اصهل قیهیه         )پرو د  پترسو ( اثبات می

 سیدگی   رر  و اتتام وا ر   ا به اثبات  رسا د ، رولت ایرا   ا به منهار   امهوال کهه    

  المللهی  بهین   متیمن  وعی مجازات است مح وم کرر  است  بها توجهه بهه  أی ریهوا     

رهو  کهه    ر  رعوای آلما  و ایتالیا به  فع رولت آلما  ترریدی  ی ت، همها   رارگ تری

ریوا  ر  این  أی، آ ا و تنمیمات ضهد اصهل منهو یت ایتالیها  ا مخهالف بها حقهوق        
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توجیهه   توا  با وحدت مهالد، غیرقابهل   را د، قوا ین ایاالت متحد   ا  یز می الملل می بین

هدا  سیاسی خور، ر  پرو د  مذکو  هر زمها  بها   رولت آمری ا به ر بال ا زیرا ،را  ت

شهد ، بها اصهال  قهوا ین قبلهی و       ما ل صالحیت قا و ی، قیایی و اجرایی مواجه می

هها،   هها و امهوال آ    تنوین قوا ین جدید و تغییر موضع ر  ا تباه با منهو یت رولهت  

اری هرچهه  اعتمه  بدعتی که مسجر بهه بهی   ؛ و  ا از میا  برراشته است موا ع ظاهری پی 

گذا ی ر  کاو  آمری ها   بیاتر رولت ایرا  و سایر رول به ایاالت متحد ، کاه  سرمایه

 الملل خواهد شد  های سیاسی، حقوقی و امسیتی برای جامعه بین و بروز چال 

متحهد  آمری ها کهه منهو یت رولهت       االتیاز ررفی، چسد ایرار اساسی بر  فتا  ا 

، سهلن   تیترو  ی  خا جه آمری ا به عسوا  کاو  حامایرا   ا برابر اعالم وزا ت امو

 4اول، قهوا ین منهو  آمری ها مخهالف مهار        ؛و اموال آ   ا منار   کرر  وا ر اسهت 

مساو  ملل متحد و قا و  اساسی آمری ا است؛ روم، ح  رار سهی عارال هه کاهو ها  ا    

؛ شهور  یالملهل مه   ناعتماری و  اامسی ر  جامعهه بهی   کسد؛ سوم، مسجر به ایجار بی  قا می

ح هم  تهایی صهار       زیراچتا م، این قوا ین مخالف قا و  اساسی ایاالت متحد  است، 

پهسجم،   ؛1جمتو  ابطال شهور  توا د از جا ن کسگر  یا  ئیس می 1605Aموجن بخ   به

 ؛اسهت « ماسب   اد  قوا ین مهاهوی  عطف به»مخالف اصول اولیه حقوقی ر  خنوص 

کسسد  است که توسط یهک  تهار    شام، کاو  حامی ترو ی م یک مفتوم موسع و گمرا 

هفهتم،   ؛شور، موضوعی که ر با   ایهرا  ارعهایی اثبهات  اهد ، اسهت      سیاسی احراز می

صو ت ضمسی و چه آش ا  مبسی بر اعمال صالحیت  رولت ایرا   ضایت خور  ا چه به

آمری ا ر  خنوص شساسهایی  اتم، اقدامات ه ؛از سوی رارگا  آمری ا اعالم   رر  است

ایرا  به عسهوا  حهامی ترو ی هم و منهار   امهوال،  هاقا شهروه معاههد  روجا بهه          

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Wultz, 2010 WL 4190277, at: 2; Wyatt, 736f.Supp. 2d at 113 & n.10. 

خارجی، اصل  فکییلق قلوا را  پلر پلا نه اشلته         های دولت  مصونیت  که قانون در پرونده گیتس، دادگاه بیان داشت
 .Gates v. Syrian Arab Republic, 646F. Suppاپن فکوپض اختیار، خالف قانون اساسلی نیتلت )   ،  پرااست

2d 79, 88 (D.D.C. 2009).) 
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 تهم، عهدم    ؛اسهت  یهز   1«وفای به عتهد »خال  اصل مورت بین رو کاو  و  1377 سال

ههای   رولهت  منهو یت   شساسایی منو یت با ک مرکزی برخال  معاهد  مورت و قا و  

 ی ا است خا جی آمر 

ر  رفتر  4011ژوئن  17ر  از سوی رولت ایرا   4با توجه به ثبت رعوااز این  و،  

مههورت علیهه رولهت     ۀ ام موافقت 41مار   4رارگ تری بهر مهبسای بهسد  الملل نیریوا  ب

تاکسو  مبسهای صهالحیتی ریهوا  ر  رو قیههیۀ بازراشههت       مذکو   مار   که این آمری ا و

و قیهیۀ سه وهای    1313یهک و کس ولی ایاالت متحهد  ر  تتهرا  ر    کا کسها  ریپلمات

توا هد یهک مبسهای قهها و ی و ماهروع       بور  اسهت لذا، این امر مهی  1334 فتی ر  سال 

وا ر  بهر   هایبا ر   ظر گرفتن ایرار  بت به ا جاع رعوا به صهالحیت ریهوا  باشد که 

شره رر  رعوی ر  ریوا   ضهایت    فتا  رولت آمری ا از حقوق خور رفاع کسد  البته،

 1377  ا ر  سهال  9«مهورت »ر  مو ر ایرا  و آمری ا، رو رر  معاههد   ررفین است که 

االجرا شهد  اسهت و ر  مهار      مابین الزم برای ررفین ر   وابط فی 1371 امیاء و از سال

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Pacta Sun Servanda. 

، بهه  قهل از اخبها     1931بتمهن   47الزم به ذکر است که ر  زما  ا جام آخرین اصالحات این مقاله ر  تها یخ    4

المللهی بها اکثریهت     ، ریوا  رارگ تری بین11041سراسری و ا تاا  ر  جراید از جمله  وز امه خبر جسو  شما   

و مبسهای    ی هت ایرا  و عدم صالحیت ریوا  وا ر  آ اء اعالم کرر که ایرار امری ا ر با   قابل استماع  بور  ارعای

جرا بهور  و  سهیدگی بهه    اال به عقید  ریوا  عتد امه مورت ر  زما  رر  رعوا معتبر و الزم  حقوقی معتبری  دا ر

ههای مهاهوی    ر  صالحیت ریوا  است و ر  خنوص جسبهی، اقدامات امری ا از جمله منار   را ایی با ک مرکز

  سیدگی خواهد شد موضوع، متعاقباب 

المللی تا زما ی که کاو های عیهو آ  عتد امهه براسهاس مفهار مقهر  شهد  ر  اساسهسامه آ          های بین   عتد امه9

خواها  لغو یا ف خ آ   باشسد یا باتوجه به شرایطی که ر   ظامسامه آ  عتد امه بهه عسهوا  عوامهل لغهو موافقتسامهه      

ههای روررفهه      همین قاعد  برای عتد امه و موافقتسامهه ه تسداالجرا  زمخور پابرجا و ال عسوا  شد  است، به خوری

بای هت تها زمها ی کهه      آو  هد مهی   ای  ا به امیای ی دیگر ر  می  یز صدق می کسد یعسی رو کاو ی که موافقسامه

تحهد   یهز   بیسی شد ، به مفار آ  عتد امه پایبسد باشسد  عتد امه مهورت ایهرا  و ایهاالت م    براساس آ  عتد امه پی 

( که با توجه به صهراحت  هص عتد امهه مهورت و     32: 1937)میرفخرایی و پیری،  استها  ی ی از همین عتد امه

(، عتد امه مورت میا  ایرا  و آمری ا همهسا  به لحاظ حقوقی ر   وابهط  1313کسوا  یو  وین حقوق معاهدات )

گیهری، سه وهای  فتهی و همهسهین      ر  قیایای گروگا  رارگ تری  المللی بین االتباع است   ویه ریوا  ررفین الزم

 ( 13 -18: 1930)شتبازی،  است ویه ریوا  راو ی ایرا  و آمری ا  یز مؤید همین امر 
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بیسی شد  چگو ه بین رو رر   فع اخهتال  شهور  اگهر اختالفهی     این عتد امه پی  41

-کسسد از رری  مذاکر  حل کسسد، اگر حل  اد رعوا مهی  ارث شد ررفین ابتدا سعی میح

رارگ تری ا جاع رار  شور  البته ما لی کهه وجهور را ر ایهن      المللی بین  توا د به ریوا 

است که ریوا  فقط ر  صو ت اختال  ر  تف یر و اجرای عتد امه مورت از صالحیت 

رو  که آمهد  ضهایت رهرفین     ر  موا ر  قا آ  هما اجبا ی برخو را  خواهد بور و 

 آو  بهور   الزم است  همهسین ر  صو ت اتخاذ اقدامات تأمیسی از سهوی ریهوا ، الهزام   

 اساسسامه ریوا  قابل 21مار   تف یر ر  کا کرری  وی رر با تأمیسی اقدامات این از تبعیت

 ر  شهو ای  م ئله رر  موجن المللی، بین م ئولیت بر عالو  آ  از تخلف و بور  رفاع

 ( 121: 1934شد )صفایی و رار س،  خواهد امسیت

 حهل و فنهل   ههای   وش متحد  ایاالت و ایرا  میا  مورت معاهد  41 مار  4 بسد

 ههم  مهورت  معاههد   کا ال از ررفین سازر؛ یعسی می تأمین حقوقی  ا ررق از اختالفات

 ر   ا خور اختالفات رو  کل به و کرر  مراجعه رارگ تری المللی بین ریوا  به توا سد می

 منو یت قاعد  به وجور توجه با راخلی های رارگا  ر  رعاوی این  بور  یا قا و ی بور 

 آ   قها  و عهدم  منهو یت  قاعهد   از ریوا  کسسد  اگر حل و فنل الملل بین حقوق ر 

کهه   اسهت  ریگری موضوع کسترل این آستا ه و رولت به ا ت ا  به مربوه مبحث بگذ ر،

 کهه  رو  گیرر  هما  قرا  مو ر بر سی رارگ تری المللی بین ریوا  ر  شور می بیسی پی 

 حهل  بهرای  ریگهری  ههای   ا  توا سهد  مهی  رهرفین  مهورت  معاههد   رری  همین از گفتیم

 کسسد  ایجار خور اختالفات

 رار هد،  قرا  استفار  مو ر گ ترر  چسین این رعاوی ر  ها رولت که هایی  ا  از ی ی

 بها   ا آ  تجربهه  آمری ها   متحهد   ایاالت و یرا ا است که گ ترر  رعاوی رار سی فرایسد

 .را  د متحد  ایاالت و ایرا  راو ی رارگا  ایجار

صهالحیت  »قها و   رولت ایرا   یهز ر  اقهدامی متقابهل بها تنهوین مهار  واحهد         

ههای   تایرا  برای  سیدگی بهه رعهاوی مهد ی علیهه روله       رارگ تری جمتو ی اسالمی

خور  ا ر   ابطهه بها موضهوع منهو یت رولهت        ، موضع  سمی1918ر  سال « خا جی
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گهذا ی رولهت ایهرا  ر  منهو یت      گهر  ویهه قها و     اعالم راشته است که این امر بیها  

اختیا ات رارگ هتری  ا ر  ایهن    1931هاست که ر  سال  های خا جی و اموال آ  رولت

بهه ا زش    ههای ایهرا   یهز تهاکسو  اح هامی      رارگها  ، نیه ترت به اینزمیسه گ ترش رار  

 ا د  ا د صار  کرر  میلیا رها رال  به  فع اتباع ایرا ی که از اقدامات آمری ا خ ا ت رید 

 اشهی از   الهزام رولهت بهه پیگیهری جبهرا  خ ها ت      »شاید برخی استسار به قا و  

 ا  1937 بتاهت یا ر 48منهو   « اقدامات و جسایات آمری ا علیه ایرا  و اتبهاع ایرا هی  

الملهل تحهت    که این  وع اقدام رولت ر  حقوق بین  اه ا  جدیدی تلقی کسسد  حال این

قابل توجیه بور  و قا و  مذکو  تستا رولت  ا ر  مقابل مجلهس ملهزم بهه    « اقدام متقابل»

توا هد   از ررفی، سازما  ملل متحد و ا کا  آ  با تا یل جل ه، مهی  کسد  پاسخگویی می

  مساسبی برای جلوگیری از سوءاستفار  از اختیا ات رولتی به بتا ه اخذ غرامت و  اه ا

 ها اتخاذ کسد  منار   اموال سایر رولت

چسیسهی ر    از سوی ریگر، رولت ایرا   یز برای جلهوگیری از عواقهن  هاگوا  ایهن    

آیسد ،   بت به اصال  و ا تقاء ساختا  با ک مرکزی بهه عسهوا  یهک  تهار م هتقل بها       

 گذا ی ر  کاو های متخاصم  ا پایا  بخاد  شخنیت حقوقی م تقل اقدام و سرمایه

 

 منابع

 الف. فارسی

ههای حهل و فنهل اختالفهات ایهرا  و       شیو ( »1937) رضایگل، عل امیسی، اعظم؛ ابراهیم

ههای   آمری ا  اشی از اح ام صار   بر اساس قوا ین منو یت رو رولت ر  رارگها  

، 1شهما     ،7رو    ،الملدل  نیبد  اسدت ینامه ایراندی س  پژوهش ،«راخلی رو کاو 

  42 -1صص 

 قد عمل رر ( »1939، الساز )ییخو میو  ح یعل دیحبیبی مجسد ، محمد؛ ح یسی آزار، س

الملهل   ها ر  آییسه حقوق بین متحد  آمری ا ر   قا منو یت قیایی رولت االتیا

، 71شهما    ، المللدی  حقوقی بین م له ،«رارگ تری  المللی بین  ریوا  4014و  أی 
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    31 -11صص 

سهازما    4007ژا ویهه   11کسوا  هیو    به   بت مالحظاتی( »الف1987) نیخزاعی، ح 

دو فصدلنامه حقدوقی    ،«اموالاها   و ها رولت قیائی به منو یت  اجع ملل متحد

  274 -291صص  ،97شما   ، المللی بین

المللهی ر    و سهازما  م هتقل بهین   منو یت اجرایی رولهت  ( » 1987) نیخزاعی، ح 

، 92شما   ، المللی م له حقوقی بین ،«یک  أی راو ی( رمقابل آ اء راو ی )تف ی

  94 -3صص 

منو یت قیایی رولهت خها جی   ( »1934) و هم ا ا  آباری، محمدح ین قوام  میا ی

یت رارگ تری ر  قییه منو   المللی بین  های ملی با عسایت به  أی ریوا  ر  رارگا 

 -17صهص  ، 28، شهما     90رو  ، المللدی  حقوقی بدین   م له ،«صالحیتی رولت

100  

هها:  أی   ح  رارخواهی و منو یت قیایی رولهت ( »1932) نیح  دیمیدا ی، س سارات

هدای   فصدلنامه دیددگاه   ،«رارگ تری ر  اختال  آلمها  و ایتالیها    المللی بین  ریوا 

    178-147 صص ،13شما    ، 40رو    ،حقوق قضایی

«  هها )بخه  اول(   هها و امهوال آ    های قیایی رولهت  منو یت( »1981) میسترابی، عظ

  71 -28، صص 79شما   ، نشریه قضاوت

المللهی و   بهین  یقهرا رار  ریغ قرا راری و  وحدت م ئولیت( »1919جمال ) دیسیفی، س

، صهص  12و  19شهما     ،م له تحقیقات حقدوقی ، «آثا  آ  ر  حقوق معاههدات 

131- 410  

( و قابلیهت اسهتسار بهه آ  ر     1377اعتبها  عتد امهه مهورت )   ( »1930شتبازی، آ ام  )

، شهما    48رو    ،المللدی  م له حقوقی بین، «متحد  آمری ا االتی وابط ایرا  و ا

  14 -77، صص 22

 اقهدامات  آو  الهزام  ریه غ یا آو  الزام ماهیت( »1934رار س، پیما  ) ؛نیح  دیصفایی، س

http://jlviews.ir/browse.php?mag_id=14&slc_lang=fa&sid=1
http://jlviews.ir/browse.php?mag_id=14&slc_lang=fa&sid=1
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، حقدوقی  فصدلنامه مطالعدات   ،«المللی رارگ تری ریوا  بین توسط صار   تأمیسی

  110-121، صص 9شما    ،7رو   

هاهتم،    و  چها  سهی   ،عمدومی الملدل   حقوق بین( 1988بیگدلی، محمد ضا )  ضیایی

 تترا : ا تاا ات گس  را   

رارگ ههتری ر  قیههیه   المللههی بههین  پیامههدهای  أی ریههوا »( 1939عبههداللتی، مح ههن )

ر   ،«های صالحیتی رولت بر  قها منهو یت ایهرا  ر  محهاکم آمری ها      منو یت

اههدایی بهه   ) 21الملدل در قدرن   المللی و حقوق بین جامعه بین مجموعه مقهاالت 

، چها  روم،  ی(، بهه اهتمهام سیدقاسهم زمها ی    گدلیب ییایستار رکتر محمد ضا ضا

 تترا : شتر را   

گزا شی از آخرین تحوالت  قها  ( »1981) یمحالت یریعبداللتی، مح ن و زوبین  ن

الملدل و   سالنامه ایرانی حقوق بدین  ،«های ایاالت متحد  منو یت ایرا  ر  رارگا 

  4 -1، صص 9شما    کاو ، ی، تترا :  وز امه  سمتطبیقی

 حقدوق  در دولدت  قضدایی  مصدونیت  (1984شهافع )  میرشهتبیز  و مح هن  عبداللتی،

 جمتو ی   یاست ا تاا ات تترا : ،الملل بین

مطالعه ای ر  اصول حقوق بین الملهل )بر سهی رو اصهل    ( »1911) علی کمای تا ی، کرم

 ،م لده حقدوقی دادگسدتری   ، («هها  تعیین سر وشت ملل و اصل منو یت رولهت 

    170 -191، صص 9شما   

هها و   کسوا  یو  ملل متحد ر با   منو یت قیهایی رولهت  ( »1987) یعل دیموسوی، س

  839 -819، صص2، شما   40رو    ،فصلنامه سیاست خارجی ،«ها اموال آ 

 1377عتد امهه مهورت    یریاسهتسار پهذ  ( »1937) یریح ن و صارق پ دیمیرفخرائی، س

، 3رو    ،الملدل  فصلنامه مطالعات روابط بین ،«های غر  علیه ایرا  ر با   تحریم

  141 -39، صص92شما   

منو یت قیایی رولت و  قها حقهوق باهر ر  پرتهو عمل هرر      ( »1930) ی وا ی، عل

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/328896/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/328896/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/328896/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7
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