مطالعات حقوق تطبیقی
دورۀ  ،7شمارۀ 2
پاییز و زمستان 9315
صفحات  169تا 119

بررسي تطبيقي قوانين مصونيت دولتي جمهوري اسالمي ايران
با اياالت متحدۀ امريكا با توجه به دستبرد  2ميليارد دالري
اياالت متحده بر اموال ايران
عباس تديني

استاديار بخش حقوق بينالملل دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز
(فاکس)Email: tadayoni@shirazu.ac.ir ،17936277392 :
سيد مصطفي كازروني*

كارشناس ارشد حقوق بينالملل و مدرس بخش الهيات و علوم اسالمي دانشگاه پيام نور شيراز

چكيده

(تاريخ دريافت - 9911/20/91 :تاريخ پذيرش)9911/20/91 :

مصونیت دولت ازجمله مباحث مهم حقوق بینالملل معاصر تلقی می شود .در گذرر زمذان ،ایذن
نهاد با توجه به تحوالت حقوقی بین المللی دچار دگرگونی شده و طی چند دهۀ اخیر به کذانون
توجه محافذل دانگذهاهی و محذاکم داخلذی و بذینالمللذی تبذدیل شذده ا ذت .در ایذن مقالذه،
نویسندگان در پی پا خ به پر شهاي چندي هستند؛ ازجمله اینكه اصوالً چذه وجذوه تگذابه و
تفاوتی در زمینۀ قوانین مصونیتی دولتهاي جمهوري ا ذممی ایذران و ایذاالت متحذدۀ امریكذا
وجود دارد؟ و دیهر اینكه د تبرد اخیر  2میلیارد دالري امذوا ایذران از ذوي ایذاالت متحذدۀ
امریكا در این را تا چهونه قابل توجیه ا ت؟ نتیجه پژوهش حاضر به این صورت ا ت که چند
تفاوت اصلی میان قوانین مصونیتی جمهوري ا ذممی ایذران و ایذاالت متحذده وجذود دارد کذه
عبارتاند از :تفاوت محدودۀ حمایتی از اشخاص مگمو ؛ تفاوت منگأ قانونگراري مصذونیت در
جمهوري ا ممی ایران و ایاالت متحدۀ امریكا؛ امكان توقیف اموا دولت محكومعلیه در خذار
از قلمرو صمحیتی در قوانین مصونیت ایران و ایاالت متحده؛ میزان تأثیر حضور قوۀ مجریذه در
دعاوي علیه دولتهاي خارجی در هریك از محاکم قضایی دولتهاي ایذران و ایذاالت متحذده؛ و
تأثیر حضور دولت خوانده در روند ر یدگی در دادگاه .همچنین د تبرد امذوا ایذران از ذوي
دولت ایاالت متحدۀ امریكا مغایر با تعهدات بینالمللی این کگور بر ا اس منگور ملذل متحذد و
قواعد عرف بینالمللی و عهدنامۀ مودت میان دولتهاي ایران و ایاالت متحده میباشد.

واژگان كليدي

قانون صمحیت دادگستري جمهوري ا ذممی ایذران بذراي ر ذیدگی بذه دعذاوي مذدنی علیذه
دولتهاي خارجی ،قانون مصونیت دولتهاي خارجی امریكا ،مصونیت دولت.
* تلفن،11977213757 :

Email: mostafakazeroni@yahoo.com

264

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،4پاییز و زمستان 9315

مقدمه
ایاالت متحدۀ امریكا نخسذتین کگذوري بذود کذه در ذا 9152م بذا صذدور اعممیذۀ «تیذت»
( )Tateاعذذمن کذذرد کذذه اگرچذذه یا ذذت دولذذت ایذذاالت متحذذده بذذهر ذذمیت شذذناختن
مصونیت حاکمیت دولتهذا در اعمذا حاکمیذت مذیباشذد ،امذا انجذام اعمذا تصذديگذري را
نمذذیتذذوان مگذذمو اصذذل مصذذونیت حاکمیذذت دانسذذت (کمایسذذتانی ،9379 ،ص .)915قذذانون
مصذذونیت دولذذتهذذاي خذذارجی مصذذو 9176م بذذراي یكسذذان ذذازي الهذذوي برخذذورد بذذا
مصونیت دولتها و غیر یا ی نمودن تصذمیمات محذاکم قضذایی فذدرا و ایذالتی بذهتصذوی
ر ذذید .ایذذن قذذانون در ذذا 9116م اصذذمش شذذد و بذذهموجذذ ،ن ،محذذاکم ایذذاالت متحذذده
صذذمحیت ر ذذیدگی بذذه چهذذار جنای ذتا قتذذل غیرقانونی،گروگذذانگیذذري و هواپیماربذذایی و یذذا
تدارك مذالی ایذن جذرارم را یافتنذد؛ بذاایذنحذا  ،ارتكذا ایذن چهذار جنایذت ،تنهذا از ذوي
دولتهایی موجذ نقذم مصذونیت ،نهذا در محذاکم قضذایی ایذاالت متحذده مذیشذد کذه در
هنهام و پس از انجام ایذن فعذل یذا تذرك ایذنگونذه فعذلهذا در فهر ذت ادعذایی دولذتهذاي
حذذامی تروریسذذم وزارت خارجذذۀ ایذذاالت متحذذده قذذرار گرفتذذه بودنذذد (کدخذذدایی،9371 ،
ص.)96
درمقابل. ،ا.ایران نیز با وضع قوانینی ازجمله قذانون صذمحیت محذاکم جمهذوري ا ذممی
ایران براي ر یدگی بذه برخذی دعذاوي مذدنی دولذتهذاي خذارجی مصذو ، 97بذان  9377و
اصمحیۀ 9371ش ،ن و نیز قانون صمحیت دادگستري جمهوري ا ممی ایران براي ر ذیدگی
به دعاوي مدنی علیه دولتهاي خارجی مصو 9311ش به عرصۀ تدوین و تو عۀ نظم حقذوقی
در حوزۀ مصونیت دولتها ورود پیدا کرده ا ت.
این مقاله در  7بخش ،شامل مقدمه ،قوانین ایذران در بذا مصذونیت دولذتهذاي خذارجی،
قانون صمحیت دادگستري براي ر یدگی به دعاوي مذدنی علیذه دولذتهذاي خذارجی مصذو
 9311ش ،قوانین ایاالت متحذدۀ امریكذا راجذع بذه مصذونیت ،مذوارد مگذابه و متفذاوت قذوانین
مصونیتی ایرا ن و ایاالت متحده ،تأثیر حضور قوۀ مجریه در دعاوي علیه دولتهذاي خذارجی در
محاکم دو کگور ایران و امریكا ،د تبرد اخیذر  2میلیذارد دالري امذوا ایذران از ذوي ایذاالت
متحدۀ امریكا و نتیجه گیري تدوین شده ا ت که نهارندگان بذه برر ذی موضذوق مقالذۀ حاضذر
خواهند پرداخت.

قوانين جمهوري اسالمي ايران در باب مصونيت دولتهاي خارجي
در بخش نخست این مقاله به بحث دربارۀ قوانین .ا.ایران در با مصونیت دولتهذاي خذارجی
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خواهیم پرداخت .قوانین ایران راجع به مصونیت دولتهذاي خذارجی خذود شذامل چنذد قذانون
میشود:
 قانون صمحیت محاکم .ا.ایران براي ر ذیدگی بذه برخذی دعذاوي مذدنی دولذت هذاي
خارجی مصو 9377ش و اصمحیۀ 9371ش ،ن.
 قانون صمحیت دادگستري .ا.ایران براي ر یدگی به دعذاوي مذدنی علیذه دولذتهذاي
خارجی مصو 9311ش.
در این بخش به بحث راجع به موضع کلذی نظذام حقذوقی .ا.ایذران نسذبت بذه مصذونیت
دولتها و قوانین مصونیت ایران خواهیم پرداخت.

 .1موضع كلي نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران نسبت به مصونيت دولتها
مصونیت دولتها در نظام حقوقی .ا.ایران به عنوان یك اصذل مهذم بذه صذورت کلذی پریرفتذه
شده ا ت .ایران با درنظذر گذرفتن ا ذتهناهاي معمذو در اصذل مصذونیت دولذتهذا ،همذواره
مخالفذذت خذذود را بذذا وضذذع ا ذذتهناهاي غیرمعمذذو نگذذان داده ا ذذت .درواقذذع. ،ا.ایذذران
همواره مخالفت خود را با ا تفادۀ ابزاري از حقوق بگذر و بذهنذوعی یا ذیکذاري دولذتهذاي
غربی در اعما قواعد ،ن اعمن کذرده ا ذت .بذه تعبیذر دیهذر ،مذیتذوان گفذت کذه از دیذدگاه
.ا.ایران «رهیافت حقوق بگر و جهانشذمو دانسذتن ،ن پیچیذده بذوده و هسذت؛ خصوصذاً از
این حیث که تحتالگعاق کگذمكش هذاي یا ذی قذرار گرفتذه ،بلكذه فراتذر از ،ن ،درعمذل از
اقبا جهانی بهعمل ،مده نسذبت بذه ایذن رونذد مطلذو  ،چذهبسذا ذو ا ذتفاده شذده و از ،ن
به عنوان پوشگی بذراي انجذام تخلفذات بهذرهبذرداري مذیشذود» (شذریفی طرازکذوهی،9377 ،
ص.)277
تا پیش از تصوی قوانین خاص مصونیت در .ا.ایران ،موضذع قذانونگذرار راجذع بذه اصذل
مصونیت به صورت کلی در اصل  22قانون ا ا ی .ا.ایران مقذرر شذده بذود کذه بذر مبنذاي ،ن
«حیهیت ،جان ،ما  ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص -ازجمله دولتها بهعنوان اشخاص حقذوقی
حقوق عمومی -از تعرض مصون ا ت مهر در مواردي که قانون تجویز نماید» .همچنین در ایذن
زمینه «قوانین نسبی موجود نیز مانند مذواد  596و  597فصذل ذوم قذانون مجذازات ا ذممی
( ابق) وجود داشتند که تنها مربوط به مقامات ر می و نه دولذتهذا و ،ن هذم در چهذارچو
معاملۀ متقابل قابل اجرا بود» (بیهدلی ،9371 ،ص.)17
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 .2قانون صالحيت محاكم جمهووري اسوالمي ايوران بوراي رسويدگي بوه برخوي
دعاوي مدني دولتهاي خارجي مصوب  11آبان  1731و اصالحيۀ 1731ش آن
 .1 .2شرايط ماهوي استناد به قانون صالحيت محواكم جمهووري اسوالمي ايوران بوراي
رسيدگي به برخي دعاوي مدني دولتهاي خارجي 1731ش
الف) ايراني بودن
مهم ترین شرط در قابلیت ا تناد به قانون مصونیت ایران ،تبعۀ ایران بودن خواهان ا ت .بهنظذر
می ر د که قانون پیشگفته از منظذر تضذمین حقذوق شذهروندي ،بذهویذژه حقذوق اقتصذادي-
اجتماعی ایرانیان ،غیرقابل ل بوده و محدود نمودن ،نها تنها بذهموجذ قذانون امكذانپذریر
ا ت؛ چرا که حقوق مندر در این قانون ،خاص ایرانیان بوده ،بیهانهان از ،ن برخوردار نیسذتند؛
اگرچه در اصمحیۀ ا 9312ش بهعنوان یك امتیاز به بیهانهذان مسذتخدم دولذت ایذران نیذز
تعمیم یافته ا ت .برر ی مگروش مراکرات مجلس نیز اینچنذین ادعذایی را اثبذات مذینمایذد؛
چراکه هدف از تصوی این قانون ،از یك و ،پا خی ا ت به قانون «داماتو» و قوانین مگذابهی
که در امریكا وجود دارد براي یك اقدام متقابل ،و از وي دیهر براي دفاق از حقوق ایرانیانی که
از وي کگورهاي متجاوز به حقوق بگر تضییع شده ا ت.
ب) وقوع خسارت
یكی دیهر از شروط ماهوي براي امكان ا تناد به قانون 9377ش ،وقوق خسارت مذیباشذد کذه
اتباق ایرانی می توانند در صورت داشتن شرط زیر نسبت به طرش دعوي از ،ن دولذت در محذاکم
قضایی جمهوري ا ممی اقدام نمایند :خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیتهاي دولذتهذاي
خارجی که مغایر با حقوق بین المللی باشد؛ ازجمله دخالت در امور داخلی کگور کذه بذه فذوت،
 ،ی هاي بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص منجر شود .بدیهی ا ت نمونذۀ یادشذده
در این ماده ،حالت تمهیلی داشته ا ت ،نه حصذري؛ بنذابراین هرگونذه اقذدام مغذایر بذا حقذوق
بینالمللی را که به فوت ، ،ی هاي بذدنی و روانذی و یذا ضذرر و زیذان مذالی بینجامذد ،شذامل
می شود .ضمن ،نكه تأکید ،ن بر ضرر و زیان مالی که میتواند هم از جنبۀ مادي و هذم معنذوي
مورد توجه قرار گیذرد ،بسذیار داراي اهمیذت ا ذت (طذاهري ،9379 ،ص .)99از ذوي دیهذر،
همچنان که در قانون یادشده تصریح شده ا ت ،این قانون حتی در خصذوص دعذاوي مگذمو
این قانون که منگأ ،ن قبل از تصوی قانون پیشگفته بوده ا ت ،عطف به ما بق میشذود کذه
مقررهاي براي حمایت از اتباق ایرانی ا ت .موارد مطرششده ،خسارات ناشی از تعهدات قراردادي
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نبوده ا ت ،بلكه الزامات غیرقراردادي یا ضمان قهري مانند دارا شدن بمجهت ،ا تیفاي امذوا
غیر ،اتمف و تسبی را بیان میدارد.
ج) اقدامات متقابل ()Countermeasures
یكی دیهر از شرایط ماهوي براي ا تناد به قانون 9377ش را باید شرط رفتذار متقابذل دانسذت.
البته در اصمحیۀ ا 9371ش ،این عبارت به عمذل متقابذل (  )Counteractionتغییذر یافتذه
ا ت .معناي رفتار متقابل از نظر حقوق داخلی ایران چیست؟ از لحذا حقذوق داخلذی معنذاي
رفتار متقابل مگخص نگده ا ت .اگرچه بهنظر میر د که از لحا بینالمللذی ،رفتذار متقابذل
به طور عمده در ایۀ نبود یك قذوۀ اجرایذی مذ ثر در ذطح جامعذۀ بذینالمللذی ،یذك مسذ لۀ
صمحدیدي و مبتنی بر برر ی تمامی جوان امر از وي یك دولت باشد ،بااینحا باید گفذت
که نمی تواند از حیطۀ حقوق و تعهدات یك کگور فراتر رود .اصوالً حقوق بذینالملذل بذهعنذوان
مجموعه اي از هنجارها ا ت که به تنظیم رفتار متقابل دولتها بذهعنذوان تابعذان فعذا حقذوق
بینالملل می پردازد .معیارهاي رفتار متقابذل بذر ا ذاس حقذوق و تعهذدات دولذتهذا مگذخص
میشوند ( .)Boas, 2012, p.10بنابراین ،یك معیار مهم براي تگخیص رفتذار متقابذل ،حقذوق و
تعهدات دولتها ا ت و دولتها نمی توانند فراتر از حقوق و تعهدات خود به انجام رفتار متقابذل
بپردازند (.)Vital, 2001, p.43

 .7شرايط شكلي براي استناد به قانون صالحيت محاكم جمهوري اسوالمي ايوران
براي رسيدگي به برخي دعاوي مدني دولتهاي خارجي
شرایط شكلی براي ا تناد به قانون صمحیت محاکم .ا.ایران براي ر یدگی به برخذی دعذاوي
مدنی دولتهاي خارجی در کنار شرایط ماهوي مهم می،ید .در خصوص شذرایط شذكلی عمذدتاً
باید به ،ییننامۀ قانون 9371ش توجه نمود .با توجه به مادۀ ، 5ییننامۀ اجرایی قذانون یادشذده
که تگریفات ،طرش دعوا ،ر یدگی صدور حكم و اجراي ،ن را مطابق قانون ،یین دادر ی مذدنی
و ایر قوانین و مقررات جمهوري ا ممی میداند ،باید قانون ،یین دادر ی مذدنی را در چنذین
دادگاه هایی حاکم دانست .صذمحیت ر ذیدگی بذه دعذاوي مگذمو قذانون صذمحیت محذاکم
.ا.ایران براي ر یدگی به برخی دعاوي مدنی دولتهاي خارجی در صمحیت انحصاري دادگذاه
عمومی تهران ا ت که عموماً در تاریخ این قانون ،شعبۀ ذوم دادگذاه عمذومی تهذران بذه ایذن
دعاوي ر یدگی مینمود (طاهري ،9379،ص .)92افذزون بذر شذرایط عمذومی شذكلی ،شذرایط
اختصاصی شكلی نیز براي طرش دعذوا و ر ذیدگی دادگذاه ایرانذی در دعذاوي علیذه دولذتهذاي
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خارجی داراي اهمیت ا ت؛ ازجمله اینكه همانگونه که دولت امریكا در اعتراض به رأي قاضذی
ایلینوي در قضیۀ «روبن در برابر .ا.ایران» اعمن نمود که خواهان ملزم بوده ا ت تا مسذ ولیت
اثبات اینكه یكی از ا تهناهاي قانونی بر مصونیت دولت ها صرف نظر از حضور دولت خارجی در
محكمۀ قضایی را برعهده بهیرد ،این امر در خصوص خواهان ایرانی نیز صدق میکنذد .بنذابراین
در زمینۀ ا تهناهاي وارد بر قانون مصونیت دولتهاي خارجی این وظیفۀ خواهان ایرانذی ا ذت
که بار اثبات دعوي را برعهده بهیرد .همچنین ،همانگونه که در مواد  2و ، 1یذیننامذۀ اجرایذی
قانون صمحیت دادگستري .ا.ایران براي ر یدگی به دعاوي مدنی علیذه دولذتهذاي خذارجی
مقرر شده ا ت ،دو وظیفۀ مهم بر عهدۀ وزارت امور خارجذۀ .ا.ایذران گذرارده شذده ا ذت کذه
میتواند در روند شكلی ر یدگی به این قضایا مهم باشد:
 فهر ت کگورهایی را که مصونیت دولت .ا.ایران یا مقامات ر می ،ن را نقم نموده یا
در اجراي احكام ناقم این مصونیت ها مساعدت کرده اند یا در ،ینده مبذادرت بذه نقذم
،ن مینمایند و یا در اجراي ،ن مساعدت میکنند ،اعمم کند.
 فهر ت دولت هاي حامی اشخاص یا گروه هاي تروریستی را اعمم کند .بدیهی ا ت کذه
دادگاه ایرانی می بایست بر مبناي فهر تی که وزارت امذور خارجذه مگذخص مذی کنذد،
مبادرت به ر یدگی نماید؛ بنذابراین اگذر دولذت خوانذده در هذی یذك از فهر ذتهذاي
اراره شده از وي وزارت امور خارجه نباشد ،دادگاه ایرانی مكلف به صدور قرار امتنذاق از
ر یدگی خواهد بود

قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران بوراي رسويدگي بوه
دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب1711ش
قانون ا 9311ش ،9جدیدترین قانون جامع و خاص در با مصذونیت دولذتهذا در .ا.ایذران
ا ت که علت تصوی ،ن «با توجه به قوانین جدید برخی دولتها نظیر دولت ایاالت متحده که
با قانون بودجۀ دفاق ملی ا  2117و با ذکر ا تهنایات مصذونیت دولذتهذاي خذارجی ،دایذرۀ
مصونیت از ر یدگی قضایی و اجراي حكم علیه دولت هاي خارجی را بسیار محدود کرده ا ذت
و لزوم اصمش قوانین مربوطه در ایران جهت پیهیري حقوق تضییع شذدۀ کگذور و اتبذاق ایرانذی
تو ط دولت امریكا و برخی دولتهاي همسو با یا تهاي ،ن قدرت» 2بیان شده ا ت.
 .9از این به بعد براي اختصار عنوان به جاي قانون صمحیت دادگستري .ا.ایران براي ر ذیدگی بذه دعذاوي مذدنی
علیه دولتهاي خارجی مصو 9311ش از قانون ا 9311ش نام برده خواهد شد.
 .2ر.ك .صحبت هاي ،قاي فمحتپیگه ،نمایندۀ ا ذمم ،بذاد غذر در مجلذس شذوراي ا ذممی در چهارشذنبه او
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با توجه به ملغی شدن قانون ا 9377ش ،ا تهناهاي قانون مصونیت ایران اکنون مطذابق
قانون ا 9311ش میباشد .در این را تا میتوان دو ا تهناي عمدۀ تروریسم و شذبه جذرم را
مطرش نمود .یكی از نكات مهم در قانون ا 9311ش ،توجه به موارد نداشتن مصونیت امذوا
دولتی بیهانه ا ت .بر این ا اس ،عدم مصونیت اموا دولتی در ه مورد ا ت:
 عوایدي که از اجاره ،رهن ،فروش اموا دولت خارجی حاصل میشود .این بند را باید در
را تاي عمل متقابل توصیف نمود ،چراکه براي نمونه ،برابر مادۀ  23کنوانسیون 9169م
روابط دیپلماتیك ،مأموران دیپلماتیك دولذت فر ذتنده در کگذور میزبذان از پرداخذت
مالیاتهاي ملی ،محلی و داخلی معاف هستند؛ مهر درصورتی کذه برابذر قذوانین کگذور
پریرنده ،پرداخت مالیاتها و عوارض برعهدۀ شخصی باشد که با کگور پریرنذده معاملذه
می کند .دولت فر تنده و رریس مأموریت بابت اماکنی کذه در مالكیذت یذا اجذارۀ خذود
دارد ،از پرداخت هر نوق مالیات و عوارض ملی منطقه اي یا شذهري معذاف خواهذد بذود؛
مهر اینكه دریافت این مالیتها یا عوارض در برابر خدمات خاص انجام شده باشد.
 اموا دولت خارجی که به قصد فرار از اعما این قانون به غیر منتقل گردد.
 اموا مصونیت یافته بر ا اس مقررات بین المللذی کذه در دولذت خذارجی مگذمو ایذن
قانون ،موضوق اقدامات اجرایی گردد .در اینكه دامنۀ اموا مصونیت یافتذۀ دولذت هذا بذر
ا اس مقررات بینالمللی چهونه تعریف میشود ،اتفاق نظذر وجذود نذدارد؛ بذاایذنحذا ،
میتوان تگریح این اموا را در مادۀ  29قذانون کنوانسذیون بذینالمللذی مصذونیتهذاي
قضایی دولت ها و اموا ،ن ها مگاهده کرد که افزون بر امذوا مذورد ا ذتفادۀ مأموریذت
دیپلماتیك یا مناص کنسولی و مأموریت هذاي ویذژه ،امذوالی را کذه از ماهیذت نظذامی
برخوردارند ،اموا بانك مرکزي یا دیهر مرجع مالی دولت ،اموالی که بخگذی از میذرا
فرهنهی یك دولت یا بخگی از بایهانی ،ن دولت به شمار می رونذد و بذهفذروش گراشذته
نگده و اموالی که بخگی از نمایگهاه اشیاي علمی ،فرهنهی یا تاریخی را تگكیل داده و
به فروش گراشته نگده باشد یا قصدي در این زمینه وجود نداشته باشد ،شامل می شود.
اگرچه بند  3مادۀ  1قانون  9311ایران ممكن ا ت در اجرا با تردید روبذرو باشذد ،ولذی
در چارچو اصل عمل متقابل قابل توجیه ا ت کذه مصذداق بذارز ،ن مذی توانذد امذوا
دیپلماتیك و کنسولی باشد که در ا ناد بین المللذی همچذون کنوانسذیونهذاي 9169م
مأموریت دیپلماتیك ،و 9163م روابط کنسولی نیز تأکید شده ا ت؛ ازجملذه اینكذه در
مادۀ  17کنوانسیون 9169م ،ضذمن ممنذوق نمذودن تبعذیم در اجذراي مقذررات ایذن
اردیبهگت  ،9371قابل د ترس در وبهاه:
)http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=278&newsview=4230,p1(last visit 13/10/2014
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کنوانسیون ،نسبت به یك کگور معین در بند یك مادۀ یادشده مقذرر مذی دارد« :اینكذه
کگور پریرنده ،یكی از مقررات این قرارداد را به علذت ،نكذه در خذاك کگذور فر ذتنده
نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قارل شده اند ،به طور محذدود اجذرا کنذد».
بنابراین ،توقیف اموا مصونیت یافتۀ دیپلماتیك و کنسولی بر ا اس اصل اقذدام متقابذل
در ایران ،عموه بر مادۀ قانون صمحیت دادگستري .ا.ایران بذراي ر ذیدگی بذه برخذی
دعاوي مدنی علیه دولت هاي خارجی در ا ذناد بذین المللذی نیذز تصذریح شذده ا ذت و
تضییق کنندۀ مادۀ  29قانون کنوانسیون بین المللی مصونیت قضذایی دولذت هذا و امذوا
،نها با نام «د تههاي خاصی از اموا » ا ت.

 .1شبه جرم
نخستین ا تهناي وارد بر اصل مصونیت دولتها را بر طبق قانون 9311ش ،میتوان وقوق شذبه
جرم دانست .در این باره بند  9مادۀ  9مقرر میدارد« :خسارت ناشی از هرگونه اقذدام و فعالیذت
دولت هاي خارجی در داخل یا خار از ایران که مغایر با حقوق بینالملل ا ت و منجر به فذوت
یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص میگردد» .درواقع ،شذبه جذرم یذا خطذاي
مدنی را باید اعما نامگروعی دانست که شخص در اثر بیاحتیاطی یذا بذیمبذاالتی مرتكذ ،ن
شده ا ت.
اگرچه در با وقوق شبه جرم بهعنوان یكی از ا تهناهاي حذاکم بذر مصذونیت دولذتهذا در
قوانین ایران ابهام وجود دارد ،اما می توان با توجه به رویذۀ قضذایی داخلذی و بذینالمللذی ذایر
کگورها ،حدودي از ،ن را بیان نمود؛ ازجمله با توجه به رأي دیوان عالی یونان در «ادارۀ ویوتیذا
در برابر جمهوري فدرا ،لمان» 9در ا 2111م که در ،ن ،ضمن تلقی شبه جرم بهعنوان یك
قاعدۀ عرفی بینالمللی ،امكان وقوق ،ن در هنهام درگیريهاي مسلحانه را غیذرممكن مذیدانذد،
باید یكی از شرایط شبه جرم را بهعنوان نقم مصونیت دولتها ،عدم وقوق ،ن در هنهذام وقذوق
درگیريهاي مسذلحانه دانسذت ( .)Kloth, 2010, p.82ایذن موضذع در رأي دیذوان بذینالمللذی
دادگستري در قضیۀ «،لمان در برابر ایتالیا» نیز تكرار شده ا ت که دیوان نتیجه گرفت که یك
دولت در اقدامات قضایی براي ادعاي شبه جرمهایی که از وي نیروهاي مسذلح و ذایر ارکذان
،ن کگور در جریان یك درگیري مسلحانه در قلمذرو دولذت دیهذر را داده ا ذت ،از مصذونیت
برخوردار خواهد بود.

1. Prefecture of Voiotia Vs Federal Republic of Germany, Case No.137/1997.
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 .2اعمال تروريستي
دومذذین مذذوردي کذذه در قذذانون ذذا 9311م در بذذا ا ذذتهناهاي وارد بذذر قذذانون مصذذونیت
دولتهاي خارجی ،مده ا ت ،اعما تروریستی ا ت .در این مورد در بنذد مذادۀ یذك قذانون
در با موارد مگمو این قانون ،مده ا ذت« :خسذارات ناشذی از اقذدام و یذا فعالیذت اشذخاص
یا گروههاي وحگتافكن (تروریستی) در داخل یا خار از ایذران کذه دولذتهذاي خذارجی ،نهذا
را تگویق یذا از ،نهذا حمایذت مذینماینذد و یذا اجذازۀ اقامذت یذا تذردد و یذا فعالیذت در قلمذرو
حاکمیت خود را به ،نها می دهند و اقدامات مرکور منجر به فوت یا صدمات بذدنی یذا روانذی یذا
ضرر و زیان مالی میشود» .بااینحا بهنظر می ر د نوعی تقسیم وظایف میان وزارت اطمعذات
و وزارت امور خارجه در این خصوص صورت گرفته ا ت؛ بهگونهاي که بر مبناي تبصرۀ مذادۀ 9
قانون ،فهر ت اشخاص یا گذروههذاي وحگذت افكذن (تروریسذتی) از ذوي وزارت اطمعذات ،و
فهر ت دولتهاي حامی این اشخاص یا گروههاي وحگتافكن (تروریستی) بذر مبنذاي بنذد
مادۀ ، 9یین نامۀ اجرایی این قانون از طرف وزارت امذور خارجذه تهیذه و بذه قذوۀ قضذاریه اعذمم
میشود.
در خصوص م فهوم تروریسم ،تاکنون لوایحی به مجلس شذوراي ا ذممی ارارذه شذده ا ذت.
نخستین الیحۀ ،ن ،الیحهاي با عنوان «مبارزه با تروریسم» ا ذت کذه از طذرف دولذت در ذا
 9372ش به مجلس تقدیم ،و در ،ن براي اولین بار جرم تروریستی تعریف شده ا ت که بر پایۀ
،ن ،تهدید به ارتكا جذرارم و اقذدامات خگذونت،میذز از راه بذه وحگذت افكنذدن مذردم بذراي
تأثیرگراري بر خطمگی تصمیمها و اقدامات .ا.ایران ،ایر کگورها و ازمانهاي بذینالمللذی،
جرم تروریستی شمرده می شد .بر ا اس این الیحه مقرر شذده بذود کذه کمیتذهاي مو ذوم بذه
کمیتۀ ملی ضدتروریسم متگكل از د تهاههاي مختلف دولتی تگكیل شود تا به مقابلۀ م ثر بذا
تروریسم پرداخته شود؛ بااین حا  ،این الیحه تا تاریخ نهارش مقاله ،در مجلس شذوراي ا ذممی
مسكوت مانده ا ت .9اقدام دوم از طرف دولت براي تقنین مبارزۀ .ا.ایران در مقابله با تروریسم
و یك تعریف جامعتر از تروریسم و شرایط وقوق ،ن در ا 9371ش با عنوان الیحۀ مبذارزه بذا
تأمین مالی تروریسم از وي دولت تقدیم مجلس شد و در  21تیر  9371یذك فوریذت ،ن نیذز
در مجلس شوراي ا ممی تأیید گردید .این الیحه درنهایت در ا 9311ش به تصوی ر ذید
و در کنار کنوانسیونهاي ازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم که .ا.ایذران بذه ،ن پیو ذته
ا ت ،می توان قوانین داخلی منا بی را در زمینۀ تبیین مواضع .ا.ایران در مقابله بذا تروریسذم
یافت .بدیهی ا ت که تصوی هر دو الیحۀ دولت در با تروریسم در مجلذس شذوراي ا ذممی
)1. http://hvm.ir/print.asp?id=35077,p3.( last visit 11/10/2014
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توانسته ا ت هم بزرگی در نقم مصذونیت دولذتهذاي حذامی تروریسذم در محذاکم قضذایی
.ا.ایران و احقاق حق خواهان ایرانی داشته باشد.

قوانين امريكا در خصوص مصونيت دولت
با توجه به موضوق مقالۀ حاضر ،یكی از قوانین دیهري که در این مقاله در صدد پرداختن بذه ،ن
هستیم ،قوانین دولت امریكا در خصوص مصونیت دولتها ا ت .موضذع قذانون ایذاالت متحذده
امریكا راجع به مصونیت دولتها ،اولین بار در قضیۀ «ا كونر اکسچن علیه مك فادن» در ا
9792م بر مبناي لطف و نزاکت از وي کگور و نه بهعنوان یك حذق بنیذادین بذه دولذتهذاي
خارجی اعطا گردید .از ،ن زمان، ،راي محاکم امریكا در خصذوص قضذایاي یادشذده مربذوط بذه
مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده ا ت (حبیذ زاده و تاجذانی،
 ،9319ص .)251اولین ند ایاالت متحده راجع به مصونیت دولت خارجی به نامۀ تیت ( Tate
 )Letterدر 9152م باز میگردد (.)Fox and Webb, 2013, p.145
 .1قانون مصونيت دولتهاي خارجي در قوانين اياالت متحده ( 1976 Foreign
.)State Immunity Act
قانون ا 9176م مصونیت دولتهاي خارجی ،یك نوق تحو عمده در زمینذۀ موضذع قذوانین
امریكا در قبا مصونیت دولتهاي خارجی شمرده میشذود؛ چراکذه همذانگونذه کذه در قضذیۀ
«ورلیندن در مقابل بانك مرکزي نیجریه» تأکید شده ا ت ،هدف اصلی از تصذوی ایذن قذانون
رها کردن محاکم قضایی امریكا از قید و بند فگارهاي دیپلماتیك از وي مقامذات وزارت امذور
خارجۀ ایاالت متحده ،شفافیت بخگی بذه معیارهذاي قذانونی حذاکم در حذوزۀ یادشذده و اتخذاذ
تصمیماتی که مبتنی بر دالیل حقوقی باشد و تحت شرایطی عملذی شذود کذه فراینذد مقتضذی
دادر ی را تضمین نماید .9این قانون نیز ه ا ذتهناي عمذده بذر مصذونیت قذرار مذیدهذد کذه
عبارتاند از :نخست ،انجام فعالیت هاي تجاري در ایاالت متحده یا فعالیتهذاي تجذاري کذه بذه
صورت مستقیم بر منافع ایذاالت متحذده تذأثیر بهذرارد؛ دوم ،شذبه جذرم؛ و ذوم ،اعمذالی کذه
دولذذتهذذاي خذذارجی بذذه صذذورت صذذریح یذذا ضذذمنی از مصذذونیت خذذود کذذه در زمینذذۀ وجذذود
موافقتنامههاي داوري بینالمللی روي میدهد ،انصراف میدهند.
در ادامه به ا تهناهاي مصونیت دولت هاي خارجی امریكذا بذر ا ذاس قذانون ذا 9176م
خواهیم پرداخت که نخستین موضوق ،ن ،فعالیتهاي تجاري ا ذت .در شذق یذك بنذد  2مذادۀ
1. Verlinden v. Central Bank of Nigeria, 461 U.S. 480, 488
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 9615قانون مصونیتهاي دولتهاي خارجی ،ه وضعیت در خصوص نقم مصونیت دولتهاي
خارجی در قبا فعالیتهاي تجاري مقرر شده ا ت:
 نخستین شرط مربوط به موقعیت ا ت؛ یعنی فعالیت تجذاري دولذت خذارجی بایذد در
قلمرو ایاالت متحده صورت گرفته باشد.
 دومی ،عملی را دربر می گیرد که در ایاالت متحده انجذام شذده ا ذت ،امذا بذا فعالیذت
تجاري دولت خارجی در کگور ثالث ارتباط دارد.
ومی ،شامل وضعیتی ا ت که در ،ن فعالیت تجاري یك دولت خارجی تأثیر مستقیم

یا غیرمستقیم در ایاالت متحده امریكا داشته باشد ( .)Bankas, 2005, p.81باایذنحذا ،
قراردادهاي اشتغا از تعریف مبادالت تجذاري مسذتهنا شذده ،در ایذن زمینذه مصذونیت
دولتها را بهر میت نمیشنا د ( .)Crawford, 2012, p.497با توجه بذه رویذۀ قضذایی
ایاالت متحده باید بر نقم مصونیت دولت هاي خذارجی در قبذا فعالیذت هذاي تجذاري
،ن ها قارل به دو نوق محدودیت شد .او ،نكه همان گونه که ارزیابی قضایاي «جمهذوري
،رژانتین در برابر ولتور (9112م) و عربستان عودي در برابر نلسذون (9113م)» نگذان
می دهد ،این فعالیت تجاري باید از نوعی باشد که اشخاص خصوصی نیز توان فعالیت در
،ن را داشته باشند؛ بنابراین اگر فعالیت هاي تجاري از نوعی باشد که ماهیتاً دولتی تلقی
شود و نه خصوصی ،ا تهناي نقم مصونیت دولتهذا اعمذا نمذیشذود .ا ذتهناي دوم،
توجه به ماهیت اعما تجاري ا ت؛ به این معنذا کذه همذانگونذه کذه قذانون 9176م و
قضایاي ،رژانتین در برابر ولتور (9112م) ،و عربستان عودي در برابر نلسون (9113م)
نگان می دهد ،قضات امریكایی باید با خودداري از پریرش دعاوي خلف صدق راجذع بذه
فعالیت هاي تجاري دولت ها ،صرفاً به طبیعت ،ن اعما توجه کنند .این عامل بذه خذوبی
در رأي صادره دادگاه بخش در قضیۀ «مك کیسون کورپ در مقابل .ا.ایران» در ذا
2111م راجع به مصادرۀ اموا ایذن شذرکت از ذوي دولذت ایذران در ابتذداي انقذم
ا ممی در ا 9357ش9171 /م تو عه داده شده ا ت که دادگذاه حكذم داد کذه بذا
توجه به موافقت نامۀ مودت میان دولت هاي ایران و ایذاالت متحذده (9155م) ،خواهذان
باید یك دلیل قانونی براي اقدام دولت ایران به ه وجذه قذانون داخلذی ایذران ،حقذوق
عرفی بین المللی و قانون ایاالت متحده اقامه نماید .بنابراین ،به نظر می ر د کذه در بذا
تعیین ماهیت یك فعالیت تجاري و ا تناد به قانون مصونیت دولت هاي خارجی باید هر
ۀ این معیارها ،یعنی قانون تجارت دولت خارجی و ایر قوانین مرتبط بذا ،ن در بذا
فعالیت هاي تجاري ،قانون ایاالت متحده در این باره و حقوق عرفی بین المللی بایذد مذد
نظر قرار گیرد.
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ذذومین مذذورد از ا ذذتهناهاي مصذذونیت دولذذتهذذاي خذذارجی بذذا توجذذه بذذه قذذانون 9176م
امریكذذا ،وقذذوق شذذبه جذذرم ا ذذت .در همذذین خصذذوص ،خسذذارات تنبیهذذی در قبذذا اعمذذا
دولتهذاي خذارجی قذرار داده شذده ا ذت و معمذو تذرین مذورد ا ذتناد بذه نقذم مصذونیت
دو خارجی نیز شمرده می شود .موضع قانون مصونیت دولتهاي خارجی در قبذا شذبه جذرم
در بنذذد  5مذذادۀ  9615قذذانون مصذذونیت دولذذتهذذاي خذذارجی مقذذرر شذذده ا ذذت .قصذذد اولیذذۀ
کنهرۀ امریكا از اعما چنین ا تهنایی بر قانون مصونیت دولذتهذاي خذارجی ،عذدم مصذونیت
دولت ها در قبا حواد ترافیكی و ایر شبه جرمهذایی بذوده ا ذت کذه در قلمذرو صذمحیتی
ایاالت متحده را میدهد ،چه در حیطۀ وظایف ر می یك نمایندۀ دولت انجام گیرد و چذه نذه
() Newton, 2010, p.103؛ به همین دلیذل ،محذدودۀ اعمذا ،ن گسذترده نیسذت .قذانون ذا
9176م برا ي نقم مصونیت دولت به ب شبه جرم ،دو مذمك را معذین کذرده بذود :نخسذت
اینكه مأمور ،عامل یا وا طۀ دولت خارجی باشد .براي این امر ،قذانون یادشذده (بنذد الذف مذادۀ
 ) 9613ه ممك را براي تگخیص عاملیت یا وا طه بذودن مذأموران ر ذمی مگذخص نمذوده
ا ت:
 موجودیتی که داراي شخصیت حقوقی مستقل باشد؛ خواه شرکتی یا غیر ،ن.
 یك نهاد دولت خارجی یا زیرمجموعۀ یا ی داراي اکهریتذی از ذهم یذا ذایر منذافع
مالكیتی که تحت مالكیت یك دولت یا زیرمحموعۀ یا ی ،ن باشد.
 تبعۀ یكی از ایالت هاي کگور امریكا ،ن چنان که در بنذدهاي  cو  eمذادۀ  9332قذانون
مصونیت دولتهاي خارجی معین شده ا ت ،نباشد.
دومین ممك همانگونه کذه در قضذیۀ « ذامانتار در برابذر یو ذف» مگذخص شذده ا ذت،
درصورتی که یك مقام ر می در حیطۀ مقام یا مس ولیتش مرتك اعمالی گردد که بذه  ،ذی
یا مرگ شخصی یا خسارت به اموا منجر شود ،در ،ن صورت این قذانون مصذونیت دولذتهذاي
خارجی ا ت که اجرا میشود .اما درصورتی که خار از حیطۀ وظایفش به این اعمذا مبذادرت
ورزد ،تابع کامنال ،مانند قانون شبه جرمِ بیهانهان و قانون حفاظت از قربانیذانِ شذكنجه خواهذد
بود ( .)Wuerth, 2011, p.915نمونۀ بذارز چنذین رویكذردي را مذیتذوان در قضذیۀ « فردینانذد
مارکوس»  9که متهم به جرارم شكنجه ،اعدام و ناپدید ازي اجبذاري بذود و قضذیۀ «کمیذن در
مقابل کانكو»  2دید (.)Goldsmith and Goodman, 2014, p.111
بااینحا در این مورد نیز قانون یادشده ه ا تهنا را بر شبه جرم وضع نموده ا ت:
 هرگونه ادعایی کذه مبتنذی بذر اعمذا یذا اجذرا یذا عذدم اعمذا یذا اجذراي عملكذردي
)1. In re Estate of Ferdinand Marcos, Human Right Litigation,25 F.3d 1467,1472(9th Cir.1994
)2. Kline v Kaneko,685 F.Supp.386,289(S.D.N.Y.1988
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صمحدیدي باشد؛ صرف نظر از اینكه این عملكرد مورد و ا تفاده قرار گرفته ا ت یذا
نه.
 هرگونه ادعایی که ناشی از تعقی عنذاد ورزانذه ،ذو ا ذتفاده از فراینذد قضذایی ،افتذرا،
تهمت ،قل واقعیت ،فری یا تداخل با حقوق قراردادي باشد .در خصوص ا ذتهناي دوم
نیز میان محاکم داخلی امریكا موضع واحدي وجود ندارد؛ با ایذن حذا در بیگذتر مواقذع
مانند قضیۀ «کبیري در مقابل دولت جمهوري غنا» 9براي تعیین مصادیق ،ن بذه قذانون
شبه جرم فدرا ایاالت متحده توجه می شود .نكتۀ قابل توجه دیهذر در حقذوق امریكذا،
تگتت رویه میان ایاالت مختلف امریكا ا ت؛ به گونه اي کذه در ایالذت واشذنهتن صذدور
حكم به پرداخت خسارت تنبیهی ممنوق ا ت و در کالیفرنیا صدور این ،را بسیار شذایع
ا ت (عبداللهی ،9373 ،ص ،)11درحالی که در برخی دیهر ماننذد کالیفرنیذا و تهذزاس
خسارت تنبیهی بر ا اس قانون مگخص میشود .این قوانین اغل ناظر بر صنعت بیمذه
ا ت؛ درحالی که در بیگتر ایاالت امریكا این گونه نیست و حكم بذه پرداخذت خسذارت
تنبیهی به صورت موردي صادر میشود..
ومین ا تهنا در خصوص وجود موافقتنامۀ داوري بینالمللی ا ت .همانطور که میدانیم
داوري همواره ابزاري براي ایجاد تعاد قضایی میان منذافع متعذارض و خوا ذتهذاي متفذاوت
اشخاص خصوصی تلقی میشده ا ت .در ر یدن بذه ایذن هذدف ،داور نذاگزیر ا ذت صذرفاً بذه
خوا ت مگترك طرفین توجه نمذوده ،مسذیري را کذه ،نهذا تر ذیم کذردهانذد ،دنبذا نمایذد
(طباطبایینژاد ،9311 ،ص .)277داور قاضیاي ا ت که طرفین دعوي به موج قرارداد وظیفذه
اي قضایی را به وي واگرار مینمایند؛ بنابراین ،بحث بر ر یك قاضی قراردادي ا ت .به عبارت
دیهر ،همواره یك رابطۀ قراردادي میان داور و طرفین دعوي ،حتی درصورتی که داور را دادگذاه
به دلیل عدم توافق طرفین انتخا کند ،وجود دارد (تقیپور ،9313 ،ص .)61بذر مبنذاي بخذش
 9615قانون مصونیت دولتهاي خارجی 9176م ،یكی از موارد صریح نقم مصونیت یك دولت
در محاکم قضایی ایاالت متحده ،اجراي یذك موافقذتنامذۀ داوري در ایذاالت متحذده ا ذت یذا
موافقتنامهاي که تابع یك معاهده باشد ،مانند کنوانسیون نیویذورك ( Chernick et al ,2012,
 .)p.112در این خصوص تاکنون دعاوي چندي در محاکم امریكا اقامه شده ا ت که ازجمله می
توان به قضایاي «لیامكو و ایپیترید» راجع به قبو شذرط داوري اشذاره کذرد (خزاعذی،9375 ،
ص)21-31؛ بااینحا در این زمینه ،قانون مصونیتهاي خارجی قارل به وجود دو شذرط شذده
ا ت تا ،نكه مصونیت دولت خارجی به دلیل وجود موافقتنامۀ داوري نقم شود؛ نخست اینكذه
موافقتنامۀ داوري یادشده تصریح داشته باشد که محل حل و فصل اختمفذات طذرفین ،ایذاالت
)1. Cabiri v. Gov’t of the Republic of Ghana, 165 F.3d 193, 200 n.4 (2d Cir. 1999
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متحده باشد یا اینكه ،ن دولت خارجی با انصراف از مصونیت قضایی خود ،اعمن کرده باشد کذه
این محل ایاالت متحدۀ امریكا ا ت (.)Chamlongrasdr,2007, p.109
 .2قانون ضدتروريسم و مرگ مؤثر جزايي سال 1111م (The Antiterrorism
)")and Effective Death Penalty Act of 1996("AEDPA
اگرچه وقایع  99پتامبر  ،2119به شدت جهان را از خطذر تروریسذم بذین المللذی علیذه اتبذاق
امریكایی ،گاه نمود ،اما تروریسم یك مس لۀ جدید براي یا تمداران امریكذایی نبذود؛ چراکذه
د ت کم از یك دهه پیش از ،ن با تصوی قذانون ضدتروریسذم و مذرگ مذ ثر جزایذی 9116م،
بحثهاي فراگیري راجع به محدودیتها و ا ذتهناهاي نقذم مصذونیت دولذت خذارجی حذامی
تروریسم در امریكا بهوجود ،مذده بذود ( .)Kim, 2004, p.513بذا پایذان جنذر ذرد و افذزایش
حممت تروریستی علیه منافع ایاالت متحده در اقصا نقاط جهان ،محذاکم ایذن کگذور بارهذا بذا
ا تناد به مقررۀ موجود در قانون مصونیت ،حكم به فقدان صمحیت در دعاوياي دادنذد کذه در
،ن ها خواهان امریكایی خوا تار جبران خسارت مالی از دولت خارجی براي شبه جرمهایی بذود
که در خار از ایاالت متحده را داده بود (عبداللهی ،9312 ،ص .)615ایاالت متحذده در ذا
9116م با اصمش قانون مصونیتهاي دولتهاي خذارجی ،محذاکم داخلذی ایذن کگذور را صذالح
دانست تا بهوا طۀ حمایت .ا.ایران از گروههاي جهادي حز اهلل و حماس (لبنانی و فلسطینی)
به دعاوي خواهان امریكایی در این با ر یدگی نماید .همچنین ،با تصوی شق  7بند  9مذادۀ
 ،9615بخش جدیدي به قانون مصونیت ایاالت متحدۀ امریكا افزوده شذد کذه بذهموجذ ،ن در
مواردي دولتذی جذز دولذتهذاي حذامی تروریسذم شذناخته مذی شذود کذه در شذكنجه ،قتذل
غیرقانونی،گروگان گیري و هواپیماربایی و یا تدارك مالی و منذابع ایذن مذوارد مگذارکت داشذته
باشد؛ حتی اگر این جرارم در خار از خاك ایاالت متحده ارتكا یافته باشد و نیز این دو شرط
را دارا باشد:
 نخست اینكه از وي یك مقام یا کارمند یا کارگزار دولتی در حیطۀ وظایف محولذه بذه
او ارتكا یافته باشد.
 دوم ،نكه دولت خوانده در زمان وقوق یكی از جرارم پیشگفته و پذس از ،ن در فهر ذت
دولتهاي حامی تروریسم قرار گرفته باشد .دولذتهذاي حذامی تروریسذم ( designated
) )State sponsors of terrorism (DSSTبر مبنذاي بنذد  7بخذش  ،9615دولذتهذایی
هستند که بهموج قانون ادارۀ صادرات ذا 9171م یذا قذانون کمذكهذاي خذارجی
9169م جز دولتهاي حامی تروریسم شمرده میشوند.
 وم اینكه خواهان دعوا یا قربانی نیز میبایسذت در زمذان وقذوق خسذارت بذه او ،تبعذۀ
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ایاالت متحده بوده و درخوا ت خسارتهاي مالی ناشی از فوت یا  ،ی بدنی ناشذی از
چهار جرم پیشگفته باشد.
در مواردي که عمل ادعایی در قلمرو کگور خواندۀ دعوا را داده باشد ،بایذد فرصذت داوري
دعوا به ،ن دولت داده شود .قانون ا 9116م (البته پیش از ذا 2117م) یذكبذار در ذا
9117م اصمش شد که به اصمحیۀ فمتو معروف ا ت که در بخش بعدي برر ی خواهد شد.
در پایان باید گفت که این قانون به دادگذاههذا امكذان صذدور رأي بذه خسذارات ترمیمذی و
تنبیهی را میداد (خلف رضایی ،9312 ،ص .)951همچنین ،این خسارت افزون بر جنبۀ مذادي،
جنبۀ معنوي نیز دارد .بنابراین ،تفاوت عمده میان این قانون با قانون 9176م را افذزون بذر ورود
تروریسم ،می توان امكان تعقی و محاکمۀ نامگروق فرا رزمینی شبه جذرم هذاي ادعذایی علیذه
اتباق ایاالت متحده دانست و این امر به یك بدعت در این حوزه بد شد؛ چراکه تا پذیش از ،ن،
ر یدگی محاکم قضایی داخلی کگورها صرفاً در خصوص شبه جرمهایی صورت میپریرفت کذه
در قلمرو صمحیتی ،نها را میداد.

 .7اصالحيۀ فالتو 1113م
با توجه به اینكه قانون ا 9116م ،نقم مصونیتهاي دولتهاي خذارجی حذامی تروریسذم را
که در چهار جرمِ شكنجه ،قتل غیرقانونی،گروگانگیري و هواپیماربایی و یا تدارك مالی و منذابع
این موارد مگارکت داشتند ،مقرر نموده بود ،بااینحا  ،خواهان امریكایی این قضذایا حذداقل در
مورد ه دولت .ا.ایران ،عراق و کره شمالی باوجود تمش کنهرۀ امریكا براي ،زاد ذازي امذوا
مسدود شده در امریكا براي در د ترس قرار دادن ،نها در قبا این احكام ،با مگكمت عمدهاي
روبرو شده بود .بنابراین ،پنج ماه پس از تصوی قذانون 9116م،کنهذره دوبذاره قذانون مصذونیت
دولتهاي خارجی را راجذع بذه شذرط مسذ ولیت مذدنی دولذتهذاي حذامی تروریسذم ( Civil
 ) Liability for Acts of State Sponsored Terrorismتغییر داد که عموماً از ،ن بذهعنذوان
اصمحیۀ فمتو ( ) the Flatow Amendmentیاد مذیشذود .اصذمحیۀ فمتذو پذس از ،ن صذورت
گرفت که ،لیسا فمتو ،دانگجوي دانگهاه برندیس ،در یك بم گراري در نوار غزه که به ادعذاي
ایاالت متحدۀ امریكا تروریستی بود،کگته شد .پدر ،لیسا ،ا تفان فمتو ،با رایزنیهاي متعذدد بذا
کنهرۀ ایاالت متحده موفق به تصوی قانونی شد که بر مبناي ،ن خسارت تنبیهی مقرر میشد؛
عنصري که طبق قانون 9116م براي خواهان امریكایی غیرقابل د ترس بود.
بهموج این قانون «یك مقام ر می،کارمند یا عامل یك دولت خارجی که بهعنوان دولذت
حامی تروریسم شناخته میشود ،درصورتی که در حیطۀ وظایف خود عمل نماید ،بایذد در برابذر
یك تبعۀ امریكایی یا نمایندۀ قانونی وي به خاطر ورود  ،ی جانی یا فوتی کذه ناشذی از عمذل
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،ن مقام ر می،کارمند یا عامل دولت خارجی بوده مس و تلقذی شذود و درصذورتی کذه عمذل
انجامشده تحت بند  7مادۀ  9615قانون مصونیتهاي خارجی قرار بهیذرد ،دادگذاههذاي ایذاالت
متحده میتوانند براي خسارات پولی شامل خسارتهذاي اقتصذادي ،غرامذت ،خسذارت مذادي و
معنوي و خسارات تنبیهی تصمیمگیري نمایند» .بااینحا  ،پس از تصوی ایذن قذانون بذاز هذم
تگتت ،را میان محاکم قضایی ایاالت متحده ادامه داشت؛ بهگونه اي که برخی به نقم مصونیت
دولتهاي خارجی و برخی نیز صرفاً به نقم مصونیت مقامات ر می دولتها معتقد بودند.
در این فاصله تا تصوی قانون ا 2117م ،اصمحاتی دیهذر نیذز در ذایر قذوانین امریكذا
راجع به مصونیت دولتهاي خارجی صورت پریرفت .براي نمونه تا پذیش از ذا 9111م تنهذا
امكان مصادرۀ اموا مسدودشدۀ دولتهاي حامی تروریسم براي خواهان امریكایی زیاندیذده از
اقدامات چنین دولتهایی فراهم بود؛ بااینحا در ا 9111م ،کنهذره بذا اصذمش بخذش 997
قذانون خزانذهداري و تملیكذات عمذومی دولتذی ( the Treasury and General Government
 ،)Appropriations Act for Fiscal Year 1999مقرر نمود که خواهان امریكذایی زیذاندیذده از
فعل یا ترك فعل دولتهاي حامی تروریسم میتواند در صورت تصمیم محذاکم قضذایی امریكذا،
افزون بر اموا مسدودشدۀ دولذتهذاي خذارجی ،بذه امذوا دیپلماتیذك و کنسذولی ،نهذا نیذز
د تر ی داشته باشد .بااین حا  ،این حق براي رریس جمهوري ایاالت متحده محفو ا ذت تذا
بتواند به دالیل مرتبط با امنیت ملی از اجراي احكام محاکم قضایی ایذاالت متحذده مبتنذی بذر
بخذش  997قذانون پذیشگفتذه جلذوگیري بذهعمذل ،ورد ( .)Elsea, 2005, p.3بذه دنبذا ایذن
امر،کنهرۀ امریكا در ا 2111م دوباره به یك اصمش دیهر در با نحذوۀ پرداخذت غرامذت بذه
قربانیان ناشی از اعما دولتهاي خارجی -و نه لزوماً دولذتهذاي حذامی تروریسذم -پرداخذت؛
بهگونهاي که با اصمش بخش  2112قانون حمایت از قربانیذان قاچذاق و خگذونت مصذو ذا
2111م ( )،)The Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 (VTVPA
وزیر خزانهداري ا یاالت متحده را ملزم نمود تا در یك مورد دعوا بر علیه کوبا ،د تور ،زاد ذازي
بخگی از داراییهاي بلوکه شدۀ ،ن کگور را بدهد .کنهرۀ امریكا پس بر مبناي این قانون ،وزیر
خزانه داري امریكا را ملزم نمود تا از محل داراییهاي عمومی ایاالت متحده ،خسارت ده دعذواي
خاص بر ع لیه جمهوري ا ممی ایذران را بپذردازد و ذپس الذزام داشذته باشذد تذا ایذران را بذه
بازپرداخت ،ن مبالغ به خود وادار نماید .بر مبناي بخش  2112قانون یادشده ،همچنین خواهان
میتوانست میزانی برابر با  991درصد خسارتهاي خود را دریافت کند و ملزم باشذد تذا از حذق
خود براي اجراي احكامگان در دادگاه اعراض نماید و نیز خواهان میتوانست میزانی برابذر 911
درصد خسارت هاي خود دریافت دارد که در ایذن وضذعیت خواهذان دعذوا مذیتوانسذت اجذراي
خسارات تنبیهی را تعقی نماید؛ مگروط بر اینكه خوا تار مصادرۀ برخی از امذوا دولذتهذاي
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حامی تروریسم ازجمله داراییهاي ضبط شده و اموا دیپلماتیك نگود .بدون شك ایذن قذوانین
مخالف با تعهدات بین المللی ایاالت متحده به ویژه در خصوص اجراي باحسذننیذت معاهذدات و
حتی قطعنامههاي شوراي امنیت ا ت و مس ولیت بینالمللی ،ن دولت را در پی خواهد داشذت.
حتی ا تهناي مسارل مالی بهعنوان مبنایی که بتوان به نقم مصونیت دولذتهذاي خذارجی در
محاکم قضایی داخلی پرداخت ،بهصراحت از وي کمیسیون حقوق بینالملل در جریان تصوی
طرش نهایی کنوانسیون بینالمللی مصونیت قضایی دولتها و اموا ،نها رد شد تا جایی کذه در
جریان مراکرات کمیسیون ،مده ا ت« :مصونیت دولت به جذز در مذواردي کذه بذین دو دولذت
توافق حاصل شده باشد ،نمیتواند بر مبناي قانون دولت مقر دادگاهی -در نزد دادگاه ،ن دولذت
در فرایندي که مرتبط با تعهدات مالی ا ت -که ذيصمش شناخته شده ا ت ،مورد ا تناد قرار
گیرد» ( .)O’Keefe et al, 2013, p.163کمیسیون ،حتی مسارل مالی ازجمله پرداخت غرامت را
در فرض وجود امنیت ملی ،ناقم مصونیت یك دولت خارجی در محذاکم داخلذی کگذور دیهذر
نمیداند (.)Ibid, p.164
 .4قانون بيمۀ ريسكهاي تروريسوتي 2112م ( Terrorism Risk Insurance

 )Act of 2002و بازنگريهاي پس از آن
با توجه به اینكه تصوی اصمحیۀ فمتو نیز نتوانست موجبذات تگذفی خذاطر قربانیذان حمذمت
تروریستی را فراهم ،ورد ،کنهره در ا 2112م با تصوی قانون بیمۀ ریسك هذاي تروریسذتی،
ضمن محدود کردن امكان اعراض رریس جمهوري ایاالت متحذده از مخالفذت بذا اجذراي احكذام
محاکم قضایی علیه دولت هاي خارجی ،دارایی هاي مسدود شدۀ بیگذتري را در اختیذار قربانیذان
حممت تروریستی دولتهاي بهاصذطمش حذامی تروریسذم قذرار داد .قذانون بیمذۀ ریسذكهذاي
تروریستی 2112م ،یكی از پیامدهاي دیهر قانونی واقعۀ حملۀ تروریستی 2119م بذه بذر هذاي
تجارت جهانی نیویورك بوده ا ت .کمی پس از وقوق این فاجعه ،بیمهگران در ایاالت متحده بذا
ابراز نهرانی از ،یندۀ عملیات تروریستی در ایاالت متحده ،از فقدان د تر یپریري بیمۀ امذوا
در مقابل عملیات تروریستی به شدت انتقاد کردند و از دولت امریكا خوا تار تحت پوشذش قذرار
گرفتن بیمۀ اموا و کس و کارها شدند .ازجمله ،دفتر حسابر ی دولت ایاالت متحده در ذا
2112م گزارش داد که شرکت هذاي فعذا در حذوزۀ ذاختمان و امذمك مذدعی شذدهانذد کذه
د تر ذی نداشذتن بذه پوشذش بیمذۀ تروریسذذم ،ذرمایهگذراران و بانذكهذاي وامدهنذذده را از
رمایهگراري و اعطاي وام در چندین پروژه به دلیل نهرانیهاي تروریستی بازداشته ا ت ( U.S
 .)House of Representative Committee of Financial Services, 2007, p.149در واکنش به
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چنین نهرانیهایی بود که قانون بیمۀ ریسكهاي تروریستی 2112م از وي کنهذره تصذوی و
در  26نوامبر  2112از وي جور دبلیو بوش ،رریسجمهور وقذت امریكذا ،امضذا گردیذد .ایذن
قانون دربردارندۀ اقدامات موقت براي افزایش د تر ی به پوشذش ریسذك اقذدامات تروریسذتی
میباشد .درواقع ،می توان قانون یادشده را یك نوق تگریك ریسك و خطر میان صذنعت بیمذه و
دولت فدرا دانست .بااین حا  ،در اینكه این قانون بتواند پوششهاي بلندمدت ریسك اقذدامات
تروریستی را تحت شمو قذرار دهذد ،تردیذدهاي ا ا ذی وجذود دارد .ایذن قذانون تنهذا گذروه
مگخصی از خسارتهاي تروریستی را دربر میگیرد.
هنهامی یك اقدام تروریستی از وي وزیر خزانهداري ایذاالت متحذده تأییذد مذیشذود کذه
دربردارندۀ شرایط زیر باشد:
 باید اقدامی خگونت ،میز یا اقدامی باشد که براي حیات بگري ،اموا یا زیر اخت هذاي
ایاالت متحده خطرناك باشد.
 باید در قلمروِ ایاالت متحده به خسارت منجر شده ،یا علیه مأموریت هاي دولذت ایذاالت
متحده در خار انجام یافته باشد.
 باید از جان فردي انجام شده باشد که از وي یك شخص خارجی یذا بذه نفذع دولذت
خارجی به عنوان بخگی از یك تمش به منظور وادار کردن جمعیذت غیرنظذامی ایذاالت
متحده یا تحت تأثیر قرار دادن یا ت یا رفتار دولت ایاالت متحده از طریق تو ل بذه
اقدامات قهري ارتكا یافته باشد.
 باید خسارت به اموا و تلفات بیش از  5میلیون دالر باشد.
بنابراین ،خسارات تروریستی کمتر ا ز ایذن مقذدار تحذت شذمو قذانون بیمذۀ ریسذكهذاي
تروریستی قرار نخواهند گرفت .همچنین شایان توجذه ا ذت کذه خطذر ذمشهذاي شذیمیایی،
بیولوژیكی و رادیولوژیكی از شمو این قانون مستهنا ا ت .هر اقدام تروریستی که واجد شرایط
پیشگفته باشد ،اما در جریان یك درگیري مسلحانۀ اعمنشده ارتكا یابد ،نمیتواند بذهعنذوان
یك اقدام تروریستی بر مبناي قانون اخیر قرار گیرد؛ به جز در خصوص ادعاهاي پرداخت غرامت
کذارگران ( , Federal Emergency Management U. s. Department of Homeland Security
.)Agency, 2013, p.12
قانون بیمۀ ریسك هاي تروریستی2112م به و یلۀ قانون گسترش بیمۀ ریسذك تروریسذتی
در ذا 2115م () )The Terrorism Risk Insurance Extension Act( Extension Actملغذا
گردید .قانون تازهتصوی براي اعطاي خسارتهاي اعما تروریسذتی محذدودیتهذاي بیگذتري
قرار میداد؛ بهگونهاي که خسارات تروریستی میبایست از  911میلیذون دالر در ذا 2117م
بیگتر باشد تا مگمو این قانون شود .همچنین،کسورات بیمۀ بیمهگران افزایش یافتذه و ذهم
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خسارات تروریستی قابل پرداخت دولت ایاالت متحده کم شده ا ت (
 .)2011, p.57این قانون نیز در ا هاي بعدي جایهزین قانون مجوز مجدد برنامۀ بیمۀ ریسذك
تروریستی شد ( )The Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Actکه در 39
د امبر  2191مدت اعتبارش پایان مییافذت .جدیذدترین قذانون در حذوزۀ بیمذۀ ریسذكهذاي
تروریستی ،قانون مجوز مجدد برنامۀ بیمۀ ریسك تروریستی 2195م ا ت که از ذوي مجلذس
نمایندگان امریكا تصوی شد و مدت اجذراي قذانون بیمذه ریسذكهذاي تروریسذتی را تذا ذا
2121م تمدید کرد.
Arnholz and Gainor ,

 .5قانون مجوز دفواع ملوي بوراي سوال موالي 2111م ( the National Defense
)Authorization Act for Fiscal Year 2008
با تصوی و امضاي قانون مجوز دفاق ملی ا 2117م ،قربانیان حممت تروریسم حمایتشذده
از وي دولتها فرصت بیگتري یافتند تا به نحو گستردهتذري بذه دریافذت غرامذت بابذت ایذن
حممت بپردازند .یكی از مگكمت تصوی این قانون ،دشواري د تر ی بذه امذوا دولذتهذاي
مظنون به اعما تروریستی بود .ازاینرو ،کنهره در ا 2117م با افزودن الحاقیهاي بذه قذانون
ا 9116م با عنوان قانون مجوز دفاق ملی ( the National Defense Authorization Act for
 ،)FY2008به تسهیل روند اجراي نقم مصذونیت دولذتهذاي حذامی تروریسذم کمذك کذرد و
همچنین به رریس جمهور اختیار اعراض از این مقرره را براي عراق داد .در پی ،ن ،کنهره الیحۀ
اس 9 3371.را دربارۀ لیبی تصوی کرد که بهموج ،ن درصذورتی کذه لیبذی بذا معلذق شذدن
دعاوي علیه ،ن از وي ایاالت متحده با پرداخت غرامت بذه قربانیذان فاجعذۀ الکربذی موافقذت
نماید ،از این قانون مستهنا میشود (.)Elsea, 2008, p.1
هدف از تصوی این قانون ،کمك به اعضاي خانوادۀ قربانیان بم گذراريِ ذا 9173م در
محل ا تقرار نیروهاي دریایی ایاالت متحده در بیروت اعذمن شذد کذه بذه کگذته شذدن 219
نیروي امریكایی منجر گردید که براي خدمت در مأموریت حفظ صلح به لبنان اعزام شده بودند.
یك رویكرد متمایز مهم در قانون ا 2117م نسبت بذه قذوانین پیگذین ،اصذلا قذرار گذرفتن
تروریسم و مستهنا شدن مصونیت ا ت؛ چراکه در قوانین پیگین با محدود نمودن تروریسم بذه
چهار جنایت ،عممً این تروریسم بود که مستهنا شده بود که از این لحا تو عۀ قابلممحظهاي
شمرده میشود .بر پایۀ این قانون ،دولتی حامی تروریسم بهحسا می،ید که ایذن دو ویژگذی را
دارا باشد:
1. S. 3370
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 در زمانی که عمل تروریستی را میدهد یا نتیجۀ این چنین اقدامی مگخص مذیشذود،
بهعنوان یك دولت حامی تروریسم انتخا شده باشد.
 شش ماه پیش از ،نكه دعوا اقامه شود ،در فهر ذت دولذت هذاي حذامی تروریسذم قذرار
گرفته باشد.
با این حا  ،با توجه به نهرانیهاي موجود در زمینۀ امكان طرش دعاوي متعدد علیذه عذراق بذا
پریرفتهشدن این قانون ،به صورت اختصاصی در مورد عراق قارل به تفكیك شده ا ذت؛
بهنوعی که رریسجمهور امریكا میتواند تحت شرایط زیر از اختیار اعراض خود ا ذتفاده
کند:
 درصورتی که این اعراض در زمینۀ موضوعات مرتبط با امنیذت ملذی در ایذاالت متحذده
باشد.
 درصورتی که این عمل به باز ازي و تحكیم دموکرا ی در روابط ایاالت متحده با عذراق
کمك کند.
 اگر عراق به این روش که متحد معتمدي براي ایذاالت متحذده در مبذارزه بذا تروریسذم
ا ت ،ادامه دهد (.)U.S. General Services Administration, 2009, p.18
دیوان عالی ایاالت متحده تاکنون مسذتقیماً در ،راي خذود بذه تروریسذم بذهعنذوان یكذی از
موارد ا تهناي نقم مصذونیت دولذت هذا ا ذتناد نكذرده ا ذت؛ بذا ایذن حذا در ذا 2116م،
یك دادگاه بدوي ایاالت متحده ضمن ابرام بر این امذارۀ قضذایی ،مبنذی بذر اینكذه وزارت دفذاق
ایران به جاي ،نكه خود بخگی از دولذت باشذد ،یذك عامذل یذا وا ذطۀ دولذت ایذران ا ذت ،در
خصوص اینكه ،یا بر ا اس قانون بیمۀ ریسك هاي تروریسذتی 2112م ،امذوالی از دولذت ایذران
در د ترس دولت امریكا باشد یذا نذه ،تصذمیمگیذري نمذود .درواقذع ،قذانون ذا 2117م ،بذا
اصذذمش رویذذۀ قضذذایی مو ذذوم بذذه «دکتذذرین بانسذذس» ( -) Bancec Doctrineکذذه در قضذذیۀ
یتی بانك در برابر بانكو پارا ا کمر یو اکستریور دي کویا» ( First National
«فر ت نگنا
 ) City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cubaمذورد ا ذتناد قذرار گرفتذه
بود از داراییهاي دولذت هذاي خذارجی در مقابذل ضذبط یذا توقیذف از ذوي بسذتانكاران ،راي
قضایی علیه دولتها حفاظت میکرد؛ مهذر ،نكذه اثبذات مذیشذد کذه دولذت خذارجیِ خوانذده
یذذك کنتذذر روز،مذذد و دارذذم مذذدیریتی بذذر ،ن امذذوا دارد و یذذك تحذذو جدیذذد را در زمینذذۀ
اقدامات اجرایی در را تاي اجراي احكام مصونیت بذه وجذود ،ورده ا ذت .قذانون ذا 2117م
بذا اصذمش ایذن دکتذرین ،اثبذات «مالكیذت صذرف» ( )Simple Ownershipدولذت خوانذده بذر
اموا ضبطشده را کافی میدانست .بااینحا  ،این قانون نیز بذهماننذد قذوانین پیگذین هرگونذه
اقدام براي نقم مصونیت دولتهاي خارجی به دلیل اعمذا تروریسذتی را مبتنذی بذر فهر ذت
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دولتهاي حامی تروریسم وزارت امور خارجۀ ایاالت متحده ،هنهام و پذس از حملذۀ تروریسذتی
میداند.
افزون بر موضوق چالشبرانهیز تروریسم ،قانون ا 2117م نسبت به قذانون ذا 9116م
متضمن تو عههایی در ایر زمینه ها نیز بود کذه یكذی مربذوط بذه تو ذعۀ صذمحیت شخصذی
محاکم قضایی ایاالت متحده ا ت؛ بهگونهاي که شرط تابعیت در دعذاوي مربذوط بذه کارکنذان
دولت امریكا ،اعضاي نیروهاي مسلح و افرادي که طذرف قذرارداد بذا دولذت امریكذا بودنذد ،ولذی
تابعیت امریكایی نداشتند ،گسترش یافته ا ت .از وي دیهر ،کارکنان فارت امریكا در تهذران
نیز به موج این قانون صذمحیت طذرش دعذوي علیذه ایذران را پیذدا کردنذد .از نظذر موضذوعی
ر یدگی به ه فرض زیر در صمحیت محاکم ایاالت متحده قرار گرفته ا ت:
 ، ی جسمی یذا مذرگ ناشذی از شذكنجه ،قتذل غیرقذانونی ،خرابكذاري در هواپیمذا و
گروگانگیري.
 عملی که به صورت مستقیم از وي دولت خارجی یا یك عامل غیردولتی کذه حمایذت
مادي یا منابع خود را از دولت خارجی خوانده دریافت میکند ،ارتكا یافته باشد.
 فعل زیان بار با ارارۀ حمایت مادي یا منذابع از ذوي نماینذده ،مقذام یذا کارمنذد دولذت
خارجی صورت گرفته باشد و این افراد در چارچو مقذام ،کذارگزاري یذا اشذتغا خذود
اقدام کرده باشند.
 .1قانون اصالحي كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سووريه ( ’The 2012 Iran
’’)Threat Reduction and Syria Human Rights Act
براي تگریح اهمیت اصمش قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بگر وریه ،نخست باید به فرمان
اجرایی  93511باراك اوباما اشاره نمود .در یك اقدام بی ابقه علیه نظام مالی .ا.ایذران ،بذاراك
اوباما ،رریس جمهور ایاالت متحده ،فرمان اجرایی  93511را در  5فوریه  2192صادر کرد که بر
مبناي ،ن تمامی دارایی هاي بانك مرکزي .ا.ایران در ایاالت متحده یا تحت اختیار هر شذخص
امریكایی مسدود می شد .مسدود کردن دارایی هاي متعلق به بانذك مرکذزي ایذران ،راه را بذراي
در یافت غرامت خواهان امریكایی قربانی تروریسم که پیش از ،ن احكام قضایی را علیه .ا.ایذران
به صورت ظالمانه از محاکم قضایی امریكایی دریافت کرده بود ،باز کرد .خر ندي ایذن خواهذان
امریكایی در ، 91گو ت  2192به حد اعم ر ید .زمانی که اوباما با تصوی بخذش جدیذد 512
قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بگر وریه بهعنوان جدیدترین بخش تحریمهاي علیه ایذران
با عنوان «منافع در برخذی امذوا ایذران» (،) Interests in Certain Financial Assets of Iran
نقم گستردهتر مصونیت دولت ایران را رقم زد؛ بهگونهاي که برخمف گرشته که امكان توقیذف
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اموا بانك مرکزي .ا.ایران در قلمرو ایاالت متحده یا تحت اختیذار اشذخاص امریكذایی فذراهم
نبود ،هم اکنون این امكان براي قربانیان امریكایی حممت ادعایی تروریستی منتس به .ا.ایران
فراهم شد تا با طرش دعوا در محاکم قضایی امریكا و اثبذات ،ن ادعذا «بذدون حضذور نماینذدگان
دولت ایران» ،به ضبط و توقیف اموا بانك مرکزي ایذران در خذاك امریكذا بپردازنذد ( Norton
.)Moore, 2013, p.44
نخستین پرونده اي که بر ا اس این قانون به صدور رأي منجر شد ،قضذیۀ «پتر ذون علیذه
بانك مرکزي ایران» ( )Peterson V Bank Markazi Iranبود .البتذه طذرش قضذیۀ پتر ذون بذه
ا هاي پیش از صدور فرمان اجرایی  93511و اصمش قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بگذر
وریه باز می گردد؛ چراکه همچنان که در بخش مربوط به د تبرد بینالمللی  2میلیارد دالري
از اموا .ا.ایران از وي ایاالت متحده و طرش دعواي ایران علیه امریكا در دیذوان بذینالمللذی
دادگستري خواهیم گفت ،در ا 2117م تقریباً  9/1میلیارد دالر از داراییهاي بانذك مرکذزي
ایران در یكی از حسا هاي بانك یتی گروپ امریكا با رأي دادگاه فدرالی در منهتن امریكا بذه
نفع خواهان در دعواي پتر ون که ادعا داشتند که .ا.ایران حامی حذز اهلل لبنذان در حمذمت
علیه پایهاه نظامی شیخ عبداهلل در لبنان بوده ا ت که در اثر ،ن شذماري از نظامیذان امریكذایی
کگته شدند ،ضبط شذد ( .(Kittrie, 2016, p.78ایذن رأي بذزرگتذرین اقذدام در جهذت ضذبط
غیرقانونی خارجی اموا دولت ایران از زمان پیروزي انقم ا ذممی حتذی تذا بذه امذروز تلقذی
میشود .اطمعات راجع به محل داراییهاي ایران در یك حسا خذاص بانذك ذیتی گذروپ از
وي دفتر داراییهاي خذارجی وزارت خزانذهداري امریكذا (اوفذك) ))OFACدر اختیذار دادگذاه
امریكایی قرار گرفت .بااین حا  ،وزارت خزانه داري امریكذا در ،ن زمذان از اختیذار قذانونی بذراي
مسدود کردن چنین داراییهایی برخوردار نبود .بااین حذا  ،تصذوی فرمذان اجرایذی  93511و
اصمش قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بگر وریه ،موج شد که وزارت خزانهداري امریكا از
چنین اختیار قانونی براي ضبط اموا بانك مرکزي ایران در بانك یتی گروپ بهرهمند گذردد.
با توجه به اینكه نظام حقوقی ایاالت متحذده از نذوق کذامنال ا ذت و رویذۀ قضذایی در تو ذعۀ
حقوقی ،ن نقش عمدهاي ایفا میکند ،رأي در قضیۀ «پتر ون» هماینك از وي تعدادي دیهذر
از شاکیان امریكایی براي توقیف اموا بانك مرکزي .ا.ایران مورد ا تناد قرار گرفته ا ذت کذه
اقامۀ دعوي .ا.ایران در دیوان بینالملل دادگستري و طذرش ا ذتدال هذاي مذتقن مذیتوانذد از
بسیاري از این زیادهخواهیهاي غیرقانونی جلوگیري نماید.
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بررسي نقاط اختالفي قوانين مصونيت در ج.ا.ايوران و ايواالت متحودۀ
امريكا
 .1تفاوت منشأ قانونگذاري مصونيت در ايران و اياالت متحده
اولین ند ایاالت متحده راجع بذه مصذونیت دولذت خذارجی بذه «نامذۀ تیذت» در 9152م بذاز
میگردد که بر مبناي ،ن یك نظریۀ محدودکنندۀ مصونیت حاکمیتی بهر میت شذناخته شذده
ا ت که بر مبناي ،ن با تقسیمبندي بین اعما حذاکمیتی و تصذديگذري دولذت ،تنهذا اعمذا
حاکمیتی دولتها را موج مصونیت از تعقی در محاکم قضایی امریكا میداند و به این لحذا
صمحیت این محاکم را گسترش مذی دهذد .ایذن درحذالی ا ذت کذه قذوانین .ا.ایذران در بذا
مصونیت در پا خ به تحریمهاي یكجانبه و چندجانبۀ بینالمللذی وضذع شذده ا ذت .از ذوي
دیهر ،برخمف قانون صمحیت دادگستري جمهوري ا ممی براي ر ذیدگی بذه دعذاوي مذدنی
علیه دولتهاي خارجی مصو 9319ش که افزون بر دولتها بر مقامذات ر ذمی خذارجی نیذز
قابل اعما ا ت ،اینچنین وضعیتی بر قانون مصونیت دولتهاي خارجی امریكا حذاکم نیسذت.
همچنان که بر مبناي رأي دیوان عالی ایاالت متحده در  9ژورن  2191در قضذیۀ « ذامانتار در
برابر یو ف» ،قانون مصونیت دولتهاي خارجی که بر مصونیت دولذتهذاي خذارجی در ایذاالت
متحده حاکمیت دارد ،نسبت به دعاوي علیه مقامات ر می خذارجی چذه حاضذر و چذه ذابق،
اعما نمی شود؛ مهر ،نكه دولت متبوق ،ن مقامات بهعنذوان یذك طذرف عینذی ،در ایذن قضذیه
ذينفع باشد.
در کنار تفاوت منگأگراري ،ضعفهایی هم بر نحوۀ قانونگراري ایرانی بر مصونیت دولتهذا
وجود دارد؛ ازجمله ضعف هاي اصلی قانون ا 9311ش ،امكان بروز تعذارض بذا ذایر قذوانین
مرتبط ،بهویژه قانون کنوانسیون مصونیتهاي دولتهذاي خذارجی .ا.ایذران ،ا ذت .مهذمتذرین
مصداق در این با را میتوان در خصوص اعما تروریستی دانست؛ چراکه یكی از مسارل بسیار
مهم در با قانون کنوانسیون بین المللی مصونیت هاي قضایی دولت ها و اموا ،ن ها ،ایذن ا ذت
که با وجود در ا تهناي تروریسم در قذانون صذمحیت دادگسذتري جمهذوري ا ذممی بذراي
ر یدگی به دعاوي مدنی علیه دولت هذاي خذارجی 9311ش ،ایذن چنذین ا ذتهنایی در زمینذۀ
کنوانسیون یادشده پریرفته ا ت و درنتیجه در صذورت تصذوی ایذن کنوانسذیون در ،ینذده اي
نزدیك ،این شبهه بهوجود می،ید که ،یا میان تعهدات بینالمللی .ا.ایران با قذوانین داخلذی ،ن
تعارض ایجاد نمیشود.
یكی دیهر از مواردي که در قانون کنوانسیون مصونیت دولت هاي خارجی ایران مورد توجذه
قرار گرفته ،اما در قانون ا هاي  9377و 9311ش مغفو مانذده ا ذت ،بحذث خسذارتهذاي
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تنبیهی ا ت .با تصوی قانون صمحیت محاکم .ا.ایران براي ر یدگی به برخی دعذاوي مذدنی
دولت هاي خارجی ،این عبارت وارد نظذام قذانون گذراري ایذران شذده ا ذت .خسذارات تنبیهذی
خساراتی هستند که داراي ماهیت ترمیمی نبوده ،براي تنبیه و جلوگیري از رفتار قابل ذرزنش
خوانده مورد حكم قرار میگیرند .خا تهاه اصلی این خسارات ،حقوق کامنال ا ذت (عبذداللهی،
 ،9373ص .)75در حقوق ایران ،اصل بر ترمیمی بودن خسارات و اعادۀ وضع زیاندیده به حالت
ابق ا ت؛ بنابراین تنبیهی بودن خسارت به یك حالت ا تهنایی تبذدیل مذی شذود (قا ذمی و
دیهران ،9312 ،ص )969و خسارت تنبیهی از نظر داخلی ،خسارتی تبیین شده ا ت که عذموه
بر خسارت ترمیمی به دلیل وقوق عمد یا و رفتار خوانده ،به نفع خواهان رأي داده مذی شذود.
به عبارت دیهر ،جایی که رفتار خوانده ،عمدي ،خود ر ،جسورانه و یذا از روي بذدخواهی باشذد،
دادگاه مقرر می کند که او مبلغی را افزون بر خسارات ترمیمی بپردازد (همان ،ص .)962از دیهر
ویژگیهاي خسارتهاي تنبیهی ،ن ا ت که به خسارتدیده پرداخت مذی شذود و دولذت در ،ن
همی ندارد .این گونه خسارت ها جنبۀ بازدارندگی داشته ،اختیار محاکم قضذایی در تعیذین ،ن
بسیار زیاد ا ت؛ بهگونهاي که ممكن ا ت میزان این خسارات از زیذانهذاي وارده بذر فذرد نیذز
تجاوز کند (عالیپناه ،9377 ،ص.)17

 .2امكان توقيف امووال دولوت محكوومعليوه در خوارج از قلمورو صوالحيتي در
قوانين مصونيت ايران و اياالت متحده
یكی از تفاوت هاي بارز میان دو قانون مصونیت ایران و ایاالت متحذده در امكذان توقیذف امذوا
دولت محكوم علیه در خار از قلمرو صمحیتی ایاالت متحده ا ت و نمود ،ن در دعاوي متعذدد
ایاالت متحده د تکم علیه جمهوري ا ممی ایران مگهود ا ذت؛ چنذانکذه فگذارهایی بذراي
توقیف اموا دولت ایران در بلژیك و ایتالیا وجود داشته ا ت ،درحالی که در قانون ایران اصوالً
این چنین رویكردي پریرفته نگده ا ت .افزون بر این ،مذوارد دیهذري نیذز بذراي توقیذف امذوا
دولتهاي خارجی در رویۀ قضایی ایاالت متحده پریرفته شده ا ت؛ براي نمونه ،قضذیۀ «وزارت
دفاق و پگتیبانی نیروهاي مسلح ایران علیه الهی» ،یكی از مذواردي بذود کذه در ،ن بذر مبنذاي
حمایت ایران از تروریسم ،حكم به نحو خوانده داده شد.

ميزان تأثير حضور قوۀ مجريه در دعاوي عليه دولوتهواي خوارجي در
هريك از محاكم قضايي دولتهاي ايران و اياالت متحده
قطعاً یكی دیهر از تفاوتهاي عمده میان دو قانون مصونیت ایران و ایاالت متحده ،در با تذأثیر
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حضور قوۀ مجریه در دعاوي میباشد .برابر قوانین ایران میتذوان نهادهذاي مختلفذی را در بذا
پیگنهاد به قوۀ قضاریه معرفی نمود .از یك طرف ،وزارت امور خارجه و وزارت اطمعات هسذتند؛
به این معنا که وزارت امور خارجه ا امی دولتهاي مگمو عمل متقابذل و دولذتهذاي حذامی
تروریسم را منتگر می نماید ،درحالی که وزارت اطمعات فهر ت اشخاص و گروههاي تروریست
(وحگت افكن) را منتگر می کند .این در شرایطی ا ت که بر طبق قانون ا  9116و 2117م،
این وزارت خارجۀ ایاالت متحده ا ت که در زمینۀ ارارۀ گزارش به محاکم قضایی فعا ا ت که
از ،ن به وضعیت «دو ت دادگاه» ( ) Amicus Curieتعبیر مذیشذود؛ بذه ایذن معنذا کذه وزارت
خارجۀ ایاالت متحده در چنین قضایایی نه به عنوان یك طرف دعوي یا طرف ثالث که از ذوي
هرکدام از طرفین دعوي در دعواي متنازقفیه دعوتشده شرکت میجوید ،بلكه صذرفاً بذه ارارذۀ
اطمعاتی راجع به موضوق دعوي میپردازد .با این حا جایهاه قانونی حضور د تهاههاي دولتذی
ایران در قضایاي مربوط به مصونیت دولتها مگخص نگده ا ت .در قذوانین مصذونیتی ایذران و
،ییننامه هاي ،ن بدون ،نكه براي دولت (قوۀ مجریه) در دعاوي نقش م ثري قارل شذده باشذند،
صرفاً بر نقش کلیدي وزارتخانههاي اطمعات ،امور خارجه ،دفاق و پگتیبانی نیروهذاي مسذلح در
روند عمدتاً پیش از ،غاز دادر ی براي دراختیار قرار دادن فهر ت دولتهاي حامی تروریسم یذا
اطمعات مربوط به اموا دولت خارجی در ایران تأکید شده ا ت .این درحالی ا ت که با تهیذۀ
،ییننامههاي خاص از وي وزارتخانهها و تصوی قوانین ذيربط میتوان بهویذژه نقذش وزارت
امور خارجه را در جریان ر یدگی به دعاوي علیه دولتهاي خارجی بیگذتر جلذوهگذر دانسذت.
براي نمونه ،بر طبق قوانین ،اگر خواهان هنهام تقذدیم دادخوا ذت یذا پذس از ،ن ،صذدور قذرار
تأمین خوا ته را از محكمۀ ایرانی درخوا ت نماید ،بایذد اطمعذات کذافی را راجذع بذه امذوا و
دارایی دولت خوانده داشته باشد .این درحالی ا ت که با ،نكه نقش وزارت امور خارجذه ایذاالت
متحده در روند دادر ی قضایی علیه دولتها از زمان تصوی قانون مصونیت دولتهاي خذارجی
بذهشذدت تضذعیف شذده ا ذت ،بذاایذنحذا  ،همذانگونذه کذه در قضذیۀ «دالیبرتذی در مقابذل
عراق »)2111(9از وي دادگاه امریكایی تأکید گردید ،وزارت امور خارجه ایاالت متحذده «یذك
در تأثیرگراري بر احكام قضذایی در زمذانی کذه یذك دولذت خذارجی از
نقش ماهوي و متنا
مصونیت در دادگذاههذاي ایذاالت متحذده بهذرهمنذد مذیشذود ،دارد» (.)Murphy, 2003, p.79
همچنین برخمف قوانین مصونیت ایاالت متحده که به رریسجمهور تحت شرایط خاصی اختیار
جلوگیري از اجراي احكام قضایی محاکم ایاالت متحده علیه دولتهذاي خذارجی را داده ،بذراي
رریس قوۀ مجریه ایران در این موارد نقش خاصی درنظر گرفته نگده ا ت .این امر میتوانذد بذا
توجه به اینكه رریس جمهور ،رریس اجرایی روابط دولت ایران با کگذورهاي بیهانذه ا ذت و نیذز
)1. Daliberti v Iraq,97 F.Supp.2d 38,45-46(D.D.C 2000
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شوراي عالی امنیت ملی را در د ت دارد ،در موارد چندي میتوانذد موجذ خدشذه بذه روابذط
ایران در جامعۀ بینالمللی شود.

مسدود شودن  2ميليوارد دالر از دارايويهواي ج.ا.ايوران در بانوكهواي
امريكا
تازه ترین تحو در حوزۀ نقم مصونیت .ا.ایران در ایاالت متحدۀ امریكذا بذه مسذدود شذدن 2
میلیارد دالر از داراییهاي .ا.ایران در بانكهاي امریكا باز میگردد .در بانذك مرکذزي ایذران از
میان ا هاي  9377تا  ،9377بخگی از داراییهاي ارزي خود به ارزش  2میلیذارد دالر را بذه
صورت اوراق قرضۀ دالري نزد شرکت «کلیر ا تریم» ( )Clear streamکذه شذرکت امذین اوراق
ثبت شده در لوکزامبورگ بوده ،رمایهگراري کرده ا ت .این شرکت نیز اقدام به رمایهگراري
این وجوه در بانك یتی گروپ ایاالت متحدۀ امریكا نموده ا ذت .از ایذن مقذدار معذاد 9/75
میلیارد دالر در ا  9377و به دنبا تصوی قوانین و د تورالعملهاي اجرایی ذختهیرانه و
ظالمانۀ ایاالت متحده علیه ایذران در بذا ممنوعیذت انتقذا پذو بانذكهذاي ایرانذی از ذوي
بانكهذاي بذینالمللذی ازجملذه  UBSذوریس HSBC ،انهلسذتان ،و ، Commerz bankلمذان،
مسدود و پس ضبط شده ا ت .بااین حا  ،کنهرۀ ایاالت متحده با تصوی قانون کاهش تهدید
ایران و حقوق بگر وریه به صراحت بیان نمود که براي جبذران خسذارات خواهذان زیذاندیذدۀ
امریكایی از اعما ادعایی تروریستی .ا.ایران ،باید وجوه رمایهگراريشذدۀ .ا.ایذران از ذوي
شرکت کلیر ا تریم در نزد بانك یتی گروپ ایاالت متحده ،مسدود و به زیاندیدگان پرداخت
گردد .گسترش مفهوم تروریسم در این قانون و قوانین پیگین به نحوي که افذزون بذر نظامیذان
امریكایی به پیمانكاران ارتش امریكا نیز اجازه داد تا علیه دولتهاي حامی تروریسذم در محذاکم
داخلی ایاالت متحده طرش دعوي کنند ،باعث مو ع شدن بیش از حد تروریسم از یذك ا ذتهنا
به یك اصل نسبت به مصونیت دولت ها شده ا ت .این امر مخالف با قواعذد عرفذی بذینالمللذی
راجع به مصونیت دولتها بوده که در مواد  9و  5کنوانسیون بذینالمللذی مصذونیت دولذتهذا و
اموا ،نها بهعنوان یك اصل بینالمللی پریرفته شده ا ت .همچنین ازمانهذاي بذینالمللذی
نیز به این اقدام ناقم حقوق بینالملل حاکم بر مصونیت دولتهاي ایاالت متحده واکنش نگان
دادند که مهمترین ،نها صدور بیانیۀ اعتراضی جنبش عدم تعهد بود کذه در ،ن ،تذمش دولذت،
کنهره و دادگاه هاي داخلی ایاالت متحده بذراي مصذادرۀ امذوا بانذك مرکذزي ایذران را مذردود
دانسته و بر اصل مصونیت دولتها بهعنوان یكی از قواعد ،مرۀ بینالمللی تأکید کرده ا ت.
دولت ایران بی درنر پس از این د تبرد به اموا ملت ایران ،د تور تگكیل کمیتۀ ویذژهاي
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تحت نظارت وزیر امور اقتصاد و دارایی و متگكل از وزراي امور خارجه ،اطمعات ،دادگسذتري و
رریس کل بانك مرکزي ایران براي پیهیري اقدامات ضروري حقوقی و یا ی بذه منظذور رفذع
توقیف غیرقانونی  2میلیارد دالري ملت ایران را داد .در بیانیۀ صادرۀ ایذن کمیتذۀ ویذژه پذس از
پایان برر یهایش ،ضمن تأکید بر د تبرد  2میلیارد دالري «که صرفاً یك مورد خاص حقوقی
یا یا ی یا بانكی نبوده و با موضوق امنیت ملی مرتبط ا ت» ،پیگنهاد شده ا ت کذه شذوراي
عالی امنیت ملی و قوۀ قضاریه مس و پیهیري و اقدام در خصوص اموا د تبرد زده شدۀ ملت
ایران باشند .پس از این گزارش ،دولت ایران در  95ژورن  2196بذه دلیذل نقذم موافقذتنامذۀ
مودت 9155م فیمابین و این ادعا که براي دهههذاي متمذادي بذدون هذی گونذه دلیذل روشذن
بهعنوان دولت حامی تروریسم معرفی شده و بر این ا اس ،دعاوي متعذدد داخلذی علیذه ،ن در
محاکم قضایی امریكایی اقامه و به صدور احكذام قضذایی ظالمانذهاي منجذر شذده کذه درنهایذت
موجبات نقم مصونیت دولت ایران را برخمف قواعد ،مرۀ بین المللی فراهم ،ورده ا ت ،دعوایی
را نزد دفتر دیوان بینالملل دادگستري بر مبناي بند  2مذادۀ  29موافقذتنامذۀ مذودت بذهثبذت
ر اند .این ماده تاکنون مبناي صمحیتی دیوان در دو قضذیۀ بازداشذت کارکنذان دیپلماتیذك و
کنسولی ایاالت متحده در تهران در 9171م و قضیۀ كوهاي نفتی در ا 9112م بوده ا ذت
که ازاینرو ،به ا تناد .ا.ایران یك مبناي قانونی و مگروق نسبت به ارجاق به صذمحیت دیذوان
میدهد .بااینحا  ،مگكل عمده اي که در این ا تناد وجود دارد، ،ن ا ت که صذرفاً در صذورت
اختمف در تفسیر و اجراي عهدنامۀ مودت ا ت که دیوان بینالمللذی دادگسذتري از صذمحیت
اجباري برخوردار خواهد بود و نه در موارد نقم ،ن .بنذابراین ،بذر ا ذاس اصذل تفسذیر مضذیق
بایستی تا،نجا که امكان پریر ا ت ،دامنۀ شمو موارد نقم بذراي ارجذاق بذه دیذوان را محذدود
نمود .در این دادخوا ت ،اعمن شده ا ت که تا زمذان طذرش ایذن دادخوا ذت ،ایذاالت متحذدۀ
امریكا با ادعاي واهی حمایت ایران از تروریسم ،مبلغذی بذالغ بذر  56میلیذارد دالر بذه .ا.ایذران
خسارت وارد ،ورده ا ت.
البته از منظر داخلی ،بر مبناي قانون ا ا ی .ا.ایران که طرش دعاوي بذینالمللذی از ذوي
دولت ایران علیه ایر دولتها باید به تصوی مجلس شوراي ا ممی بر د ،مجلذس د ذت بذه
ابتكار مهمی زد و در این زمینه «قانون الزام دولت به پیهیري جبران خسارت ناشی از اقذدامات
و جنایات امریكا علیه ایران و اتباق ایرانی» مصو  27اردیبهگت  9315را بهتصوی ر اند کذه
به تأیید شوراي نههبان قانون ا ا ی هم ر ید .در این قانون برابر مادۀ « :2دولت موظف ا ذت
در مواردي که ایاالت متحده تعهدات خود در قبا جمهوري ا ممی ایذران ،بذهویذژه در حذوزۀ
مصونیت دولت و اموا متعلق به دولت و مقامات جمهوري ا ممی ایران را نقم مذینمایذد ،در
را تاي اقدام متقابل،کلیۀ اقدامات ازجمله اقدامات حقوقی مقتضی را بهعمل ،ورد» .نكتهاي کذه
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در این قانون در پیهیري اقدامات حقوقی شایان توجه ا ت ،تمرکز بر اقدامات متقابل میباشذد؛
بهطوري که هر اقدام دولت .ا.ایران باید «در چارچو واکنش به نقم تعهد داخلذی ،ن دولذت
بوده ،محدود به حدود اقدامات متقابل بر ا اس حقوق بینالملل باشد» .از وي دیهذر ،ا ذتناد
به عهدنامۀ مودت در دادخوا ت صورتگرفته به نظر جال میر د ،زیراکه ند یادشده هم در
رأي دیوان بین الملل دادگستري در قضیۀ کارکنان دیپلماتیك و کنسولی امریكا در تهران و هذم
در رأي كوهاي نفتی بهعنوان یك ند الزماالجرا پریرفته شده ا ت.

نتيجه
نتیجۀ پژوهش حاضر به این صذورت ا ذت کذه تفذاوتهذاي عمذدهاي میذان قذوانین مصذونیت
دولت هاي جمهوري ا ممی ایران و ایاالت متحذده وجذود دارد .ایذن تفذاوتهذا در زمینذههذاي
مختلف همچون تفاوت در نقش نهادهاي گزارشدهنده به محاکم قضذایی ،تذأثیر حضذور دولذت
خوانده در روند ر یدگی در دادگاه ،امكان توقیف اموا دولت محكذومعلیذه در خذار از قلمذرو
صمحیتی در قوانین مصونیت ایران و ایاالت متحده ،نبود رویۀ قضایی منا ذ در بذا قذوانین
مصونیت ایران ،تفاوت محدودۀ حمایتی از اشخاص مگمو و نیز نقذش قذوۀ مجریذه در جریذان
ر یدگی هاي قضایی ،شكار ا ت .در خصوص تأثیر تحوالت بین المللی معاصر بر قواعد مصونیت
ایران و ایاالت متحده ،در دو بخش قانونی و قضایی میتوان این بحث را مطرش نمود .با توجه بذه
عضویت نداشتن ایاالت متحده در این کنوانسیون و عضذویت جمهذوري ا ذممی ایذران در ،ن،
تأثیر این کنوانسیون بر قوانین مصونیتی ایران بسیار جال توجذه مذینمایذد .ایذن توجذه از ،ن
رو ت که در قانون صمحیت دادگست ري جمهذوري ا ذممی ایذران بذراي ر ذیدگی بذه برخذی
دعاوي مدنی مصو  9377و اصمحیۀ 9371ش ،ن و همچنذین قذانون صذمحیت دادگسذتري
جمهوري ا ممی ایران براي ر یدگی به دعذاوي مذدنی 9319ش و ،یذیننامذههذاي ،ن بذه دو
موضوق فعالیتهاي تجاري و موافقتنامههاي داوري بینالمللی بذهعنذوان دو ا ذتهنا بذر قواعذد
مصونیتی دولتها توجه نگده ا ت .این درحالی ا ت که در این کنوانسیون بذه تفصذیل بذه ،ن
پرداخته شده ا ت و این امر می تواند در زمینۀ تو عۀ قواعد مصونیتی دولتی ایران بسیار مذ ثر
باشد؛ چراکه از یك طرف در قوانین  9371 ،9377و 9319ش به بحث تروریسذم و شذبه جذرم
پرداخته شده و از وي دیهر در قانون ا 9319ش ،موافقذتنامذههذاي داوري بذینالمللذی و
فعالیتهاي تجاري برر ی شده ا ت که میتواند در کنار هم مكمل خوبی براي ایجاد و تو ذعۀ
یك رژیم بینالمللی مصونیت دولتها در ایران باشد.
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