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  مقدمه

الملل عرفـی،   به موجب قواعد حقوق بین

هاي خـارجی در برابـر محـاکم داخلـی      دولت

کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. دیگر 

 پـیش  قـرن  دو حدود از نیز متحده ایاالت در

 .اسـت  شده شناخته رسمیت به مصونیت این

ــانی از واقـــع، در ــه زمـ اســـکونر  قضـــیه کـ

 متحـده  ایـاالت  در 1812 سال در )1(اکسچنج

 اعمـال  از عموماً کشور این محاکم شد، مطرح

ــر صــالحیت ــت ب  امتنــاع خــارجی هــاي دول

عنـوان   قضـیه ایـن  از آنجایی که در  .اند کرده

 از بـاب هاي خـارجی   مصونیت دولت«شد که 

ــت  ــف و نزاک ــده    1لط ــاالت متح ــوي ای از س

محـدودیت   الزام یا است و هیچپذیرفته شده 

قــانون اساســی بــراي اعطــا یــا عــدم اعطــاي 

ــداردمصــونیت   ,Bankas .2005)»وجــود ن

p.399) ، اعمــال هنگــاممحــاکم فــدرال بــه 

هـاي   هاي خارجی، دیـدگاه  دولتصالحیت بر 

را در اعطا یا عـدم اعطـاي    وزارت امور خارجه

ــونیت  ــل  مصـ ــابق آن عمـ ــتعالم و مطـ اسـ

  ند. کرد می

از تعـارض بـین   دکترین مصونیت دولت 

هـا و اصـل صـالحیت     دو اصل برابـري دولـت  

 أپدید آمد. دو دیدگاه عمـده، منشـ   سرزمینی

کند. مطـابق   حقوقی این دکترین را تبیین می

                                       
1. Grace and Comity 

به مثابه یـک   ها مصونیت دولت ،با دیدگاه اول

ــت   ــادین اس ــق بنی ــري  ح ــل براب ــه از اص ک

موجـب  شـود. بـه    ها ناشی می حاکمیت دولت

ــه هــا دیــدگاه دوم، مصــونیت دولــت  بــه مثاب

صــل گیــري و ایجــاد یــک اســتثنا بــر ا شــکل

؛ یعنـی  صالحیت سرزمینی دولت مطرح است

وقتی کشور مقر دادگاه، حق اعمال صالحیت 

قضایی خود را بـه عنـوان نزاکـت بـه منظـور      

کشورها به حالت تعلیق  تسهیل روابط با سایر

ــی ــا   آورد، در وا در م ــت خ ــه دول ــع ب رجی ق

کند. مطابق با این دیـدگاه،   مصونیت اعطا می

مصونیت دولـت ناشـی از یـک حـق بنیـادین      

نیست، بلکه بیشـتر بـه عنـوان اسـتثنایی بـر      

 یـک  و نیـز اصل صالحیت سـرزمینی دولـت   

 بـه هـا   تمایل دولتمبتنی بر ضرورت عملی و 

نمــودن  المللــی و فــراهم بــیننزاکــت ارتقــاي 

اســت.  للـی الم در روابـط بــین تسـهیالت الزم  

اسـکونر   قضـیه  در امریکـا  فـدرال  عالی دیوان

 اسـت  بهتـر  کـه  کـرد  عنوان تلویحاًاکسچنج 

ــین ــونیت تعی ــت مص ــاي دول ــارجی ه ــه خ  ب

 مـرتبط  سیاسـت  با که حکومت از هایی بخش

ــذار ،هســتند ــس آن از. شــود واگ  محــاکم ،پ

 ي خـارجی هـا  دولت بر مواردي در تنها فدرال

 صـریح  طـور  به که کردند می صالحیت اعمال

ــور وزارت ســوي از  چنــین اجــازه خارجــه ام

    .شد می داده اقدامی
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 خارجه امور وزارت وقتی ،1952 سال در

»تیت نامه« به موسوم اي نامه
2

 کرد، صادر را 

ــاالت محــاکم صــالحیت ــال در متحــده ای  قب

ــاوي ــه دعـ ــت علیـ ــاي دولـ ــارجی هـ  و خـ

 اي مالحظـه  قابـل  طـور  به آنها هاي کارگزاري

 خارجه امور وزارت نامه، این در. یافت افزایش

 متحـده،  ایـاالت  که کرد اعالم رسمی طور به

 را خـارجی  هاي دولتمصونیت محدود  تئوري

 رهنمـودي  وسـیله  بـدین  و )2(اسـت  پذیرفتـه 

ــراي ــال جهــت محــاکم ب ــر صــالحیت اعم  ب

 تیـت  نامه مطابق. شد هارائ خارجی هاي دولت

 اعمال خصوص در کماکان خارجی هاي دولت

 ،دبودن برخوردار قضایی مصونیت از حاکمیتی

 مقـام  در کـه  اعمـالی  نیـز  و تجاري اعمال اما

 انجـام  شخصـی  سـمت  در یـا  و گـري  تصدي

 متحـده  ایـاالت  محـاکم  برابـر  در گرفـت،  می

 در محـاکم  هنوز همه، این با. شد نمی حمایت

 هـاي  دولت بر صالحیت اعمال امکان خصوص

 رهنمودهـاي  دنبال به مورد، به مورد خارجی،

 ,Portnoy et al) بودنـد  خارجـه  امـور  وزارت

2008, p.3) .  

با وجود خط مشی روشن در نامـه تیـت   

بـــراي اعمـــال تئـــوري مصـــونیت نســـبی، 

هایی در عمل بروز کـرد. وزارت امـور    دشواري

خارجه با برخی مالحظات سیاسـی حتـی در   

                                       
2. The Tate Letter 

مواردي که امکان اعطاي مصونیت نسـبی بـه   

شـده   ظریـه پذیرفتـه  دولت خارجی بر اساس ن

در نظام سیاسی امریکا وجود نداشت، اعطـاي  

نمـود. گـاهی    مصونیت را تجویز و توصیه مـی 

 کشورهاي خارجی از محاکم امریکایی اجـراي 

تصمیمات پیشین وزارت امور خارجه در مورد 

 واقع درنمودند.  اعطاي مصونیت را مطالبه می

ــار ــی معی ــراي مشخص ــین ب ــونیت تعی  مص

 رویــه و نداشــت وجــود خــارجی هــاي دولــت

    .شد نمی اعمال واحدي

 سـال  در نگرهک ،نارسایی این به توجه با

 را خـارجی  هـاي  دولت مصونیت قانون 1976

 اعطـاي  آیـین  دهـی  سـامان  با تا کرد تصویب

ــه مصــونیت  تمکــین خــارجی، هــاي دولــت ب

 .نماید کمرنگ را خارجه امور وزارت از محاکم

 قـانون مصــونیت دو هــدف  تــدوین از نگـره ک

نگـره  کرد: از یک طـرف ک  عمده را تعقیب می

ی بـود کـه از   یـ به دنبال غیرسیاسی کردن آرا

شـد و از طـرف دیگـر     صادر می سوي محاکم

بـودن   بینـی  دنبال یکنـواختی و قابـل پـیش    هب

در واقع، کنگره قصد داشـت   آراي صادره بود.

هاي  در خصوص مصونیت دولتتصمیم اتخاذ 

 اساسـاً قضاییه محول کند و  به قوه خارجی را

 و محـدود  مصـونیت  نظریـه  تـدوین  دنبال به

 قـوه  از تمکـین  و توسـل  بدون محاکم تقویت

 مصـونیت  به مربوط اختالفات حل در اجرایی
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 قـانون  تصـویب  بـا  اما. بود خارجی هاي دولت

 در خارجـه  امـور  وزارت دخالـت  بـه  مصونیت

 داده پایان خارجی هاي دولت مصونیت تعیین

 بـه  قـانون  این در که هایی اصالحیه در و نشد

 دعـوي  اقامه جهت ها خواهان به کمک منظور

 بـه  که یهای دولت علیه صادره احکام اجراي و

 انجـام  انـد،  شـده  مـتهم  تروریسـم  از حمایـت 

 کماکــان امورخارجــه وزارت پــاي رد گرفــت،

 ایـن  بـه  پاسخ درصدد مقاله این. است نمایان

 ایـاالت  محـاکم  آیـا  کـه  است اساسی پرسش

 مصـونیت  قـانون  مبنـاي  بـر  توانند می متحده

 نظـام  یـک  چـارچوب  در و خارجی هاي دولت

 مـورد  در قـانون  حاکمیـت  بـر  مبتنی قضایی

 صـالحیت  اعمال خارجی هاي دولت مصونیت

   کنند؟

 قوه مجریه ازتمکین محاکم  -1

 و محــدود مصــونیت تئــوري -1-1

     تیت نامه

اســـکونر  قضـــیه کـــه 1812 ســـال در

 شد، مطرح متحده ایاالت محاکم اکسچنج در

 این محاکم که داشت بیان فدرال عالی دیوان

 دولت به متعلق یجنگ کشتی مورد در کشور

 لنگــر متحــده ایــاالت بنــادر در کــه خــارجی

ــدارد رســیدگی صــالحیت اســت، انداختــه . ن

 کـه  داشـت  اظهار قضیه این در پرونده قاضی

 اصـول  از ناشـی  خـارجی  هاي دولت مصونیت

 و بـوده  حـاکم  هـاي  دولـت  استقالل و برابري

 وي. اسـت  اهمیـت  حائز دوستانه روابط حفظ

 صـالحیت  دولتـی  هـر  اگرچـه  که کرد عنوان

 خـویش  سـرزمینی  قلمـرو  در مطلقی و کامل

 عام رضایت به توجه با صالحیت این اما دارد،

 سرایت خارجی هاي دولت به سرزمینی، دولت

 واقـع  در .(Bankas. 2005, p.399) کنـد  نمی

مقــر دادگــاه، حــق اعمــال صــالحیت  کشــور

قضایی خود را جهت بهبود روابط دوستانه، به 

آورد و بـدین ترتیـب بـه     حالت تعلیق در مـی 

دولت خارجی در برابر محاکم خود مصـونیت  

  کند. اعطا می

اسـکونر اکسـچنج    قضیه در عالی دیوان 

 را خـارجی  هاي دولت مصونیت تعیین تلویحاً

 سیاست با که حکومت از یهای بخش عهده به

 پـس،  آن از. کـرد  واگـذار  هسـتند،  ارتباط در

ــدرال محــاکم ــر   ف ــراي اعمــال صــالحیت ب ب

 امور وزارت هاي دیدگاهاز هاي خارجی،  دولت

 نظـرات  بعدي آراي. کردند می تمکین خارجه

 گسـتره  و تفسـیر  را قضـیه  ایـن  در شـده  هارائ

 خــارجی هــاي دولــت بــه را مطلــق مصــونیت

 (Lipe and Omar,2004,p.1). )3(ندکشاند

رو، پیش از جنـگ جهـانی دوم و    از این

در  هـاي خـارجی   پس از آن، مصونیت دولـت 

سیاسـی   لهئایاالت متحده به مثابه یـک مسـ  
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صـونیت  ي میا عدم اعطـا  شد و اعطا تلقی می

هـاي وزارت   به یک کشور مبتنـی بـر توصـیه   

دادرسـی   آیـین نه از طریـق   ،امور خارجه بود

 د.دگـر  عمـال مـی  م اقضایی که توسط محـاک 

البته این امر بدان معنا نیست که کارکرد قوه 

قضاییه در این موارد کاهش یافته است؛ بلکه 

 شـد  هـاي خـارجی اختیـار داده مـی     به دولت

در محـاکم   هاآنپرونده مربوط به پیش از آنکه 

در وهله اول  ،رسیدگی قرار گیرد موردفدرال 

ــور    ــزد وزارت ام ــود را ن ــونیت خ ــاي مص ادع

دي هــم خارجــه مطــرح کننــد. امــا در مــوار 

 کردند. در قضیه محاکم از این رویه عدول می

امور خارجه به دادگاه بخش وزارت  اکسپارت،

پیشنهاد کرد که به دولت خـارجی مصـونیت   

و خوانـده را از رسـیدگی قضـایی     ودهاعطا نم

تنهـا بـه ایـن     دگـاه بخـش  اما دا ،معاف نماید

دلیل که دولت پرو انصراف خـود را از ادعـاي   

مصونیت اعالم کرده بود، چنین پیشنهادي را 

 در رسیدگی استینافی، دیوان عـالی  .نپذیرفت

ـ فدرال با استناد به اینکه پیشـنهاد ارا  شـده   هئ

مــور خارجــه قطعــی و نهــایی توســط وزارت ا

ــت، ر ــش را  أاس ــاه بخ ــالي دادگ ــرد ابط  .ک

(Exparte v. Republic of Peru [1943]318 

US,pp.588-589) 

 بیـان  اسـتون  قاضـی  هـافمن،  قضیه در 

 کـه  نیسـتند  مقـامی  در ها دادگاه: « ... داشت

 وزارت یعنـی  دولـت  که شوند مصونیتی منکر

 تشـخیص  مناسـب  را آن اعطـاي  خارجه امور

 کـه  جدیـدي  دالیل به توجه با آنها و دهد می

 دهـد،  نمـی  تشـخیص  مناسـب  را آنهـا  دولـت 

ــه تواننــد نمــی ــد مصــونیت اعطــاي ب . بپردازن

 ممکـن  دوسـت  کشـور  امـوال  قضـایی  توقیف

 گـردد  تلقی کشور آن کرامت به توهین است

 نـاگواري  ثیرتـأ  کشـور  آن بـا  مـا  روابـط  بر و

 شـده  پذیرفتـه  قاعـده  یـک  ایـن . باشد داشته

 صـالحیت  اعمـال  بـر  که است ماهوي حقوق

 اینکـه  آن و اسـت  حـاکم  مـا  محـاکم  قضایی

 مـورد  در اجرایـی  قـوه  تصمیم باید از محاکم

 تبعیـت  اسـت،  مصـونیت  داراي کشـتی  اینکه

 کـه  اصـولی  اسـاس  بـر  محاکم اگر اما. نمایند

 دانـد،  نمـی  مجـاز  را آن دولـت  سیاسی بخش

ــونیت ــت مص ــارجی دول ــه را خ ــمیت ب  رس

 منـافع  بـه  اسـت  ممکـن  اقدام این بشناسند،

 ,Mexico v. Haffman) »برساند آسیب ملی

324 US 30,35-36[1945]).  

و  هـــافمن ايیاي صـــادره در قضـــ أر

تـا  را وادار کـرد  وزارت امور خارجه  اکسپارت

معیـاري بـراي اعطـاي     ،نامـه تیـت  با صـدور  

و ارائـه  هاي خارجی تنظیم  مصونیت به دولت

تردید یکی از اثرات این نامـه آن بـود    کند. بی

دکتـرین مصـونیت مطلـق     که بـه متابعـت از  

نظریه مریکا از ااز آن پس، محاکم پایان داد و 
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 ,Bankas) تبعیـت کردنـد  مصونیت محـدود  

2005, p.61).  

 قـادر  را خارجـه  امـور  وزارت ،تیـت  نامه

 مـورد  در رامصونیت محدود  تئوري تا ساخت

 البتـه . کنـد  اعمال تجاري دادوستدهاي کلیه

نظریــه مصــونیت  بــه اي اشــاره نامــه ایــن در

 گونـه  هیچ همچنین و بود نشده دولتمحدود 

 از تجـاري  دادوسـتدهاي  تمـایز  براي معیاري

 اعمـال . بود نگردیده ارائه دولتی ايدادوستده

 سیاسـی  مالحظـات  بـه  بیشتر يتمایز چنین

 حقـوقی  اصول بستن کار به تا ،داشت بستگی

.(Fox, 2008, p.220) 

 از محاکم تمکین تحلیلی نقد -1-2

      مجریه قوه

ــورت،  ــر صـ ــئولیت در هـ ــه مسـ  اولیـ

 هـا  دولـت  مصـونیت  بـه  راجـع  گیـري  تصمیم

 .بـود  خارجـه  امـور  وزارت عهـده  بـه  کماکان

ــور وزارت ــه ام ــه در خارج ــات نتیج  مالحظ

 اعطـاي  مـواردي  در شـد  مـی  مجبور سیاسی،

 بــر کــه نمایــد توصــیه و تجــویز را مصــونیت

 نجـام ا قابـل  مصـونیت محـدود   تئوري اساس

 کشـورهاي  نیـز  مـواردي  در عـالوه،  بـه . نبود

 وزارت بـه  را خـود  مصـونیت  تقاضاي خارجی

 انتظـار  بلکـه  و دادنـد  نمـی  ارجاع خارجه امور

 و تصــمیمات بــه عنایـت  بــا محــاکم داشـتند 

 مصـونیت  بـه  اجرایی قوه پیشین رهنمودهاي

 مصــونیت تعیــین بنــابراین. بدهنــد رأي آنهـا 

ــت ــور وزارت توســط زمــانی ،خــارجی دول  ام

 انجــام محــاکم توســط هــم زمــانی و خارجــه

 قبیـل  از مختلفـی  عوامـل  تـابع  و گرفـت  مـی 

ــات ــی مالحظ ــود سیاس ــع در. ب ــار واق  معی

 هـاي  دولـت  مصـونیت  تعیـین  براي مشخصی

 اعمـال  واحـدي  رویه و نداشت وجود خارجی

  .(Lipe and Omar, 2004, p.2) شد نمی

 خط اجراي در خارجه امور وزارت روش 

ــرار جــدي انتقادهــاي آمــاج جدیــد مشــی  ق

 يکـار راه یـافتن  بـراي  وزارتخانـه  این .گرفت

ــورد در حقــوقی هــايمعیار اعمــال جهــت  م

ــاتی ــه اختالف ــیش ک ــن از پ ــالحیت در ای  ص

 گرفـت،  قـرار  يدشـوار  موضع در ،بود محاکم

ــور وزارت زیـــرا ــه امـ ــراي خارجـ ــام بـ  انجـ

 برخـورداري  بدون ،3حقوقی شبه هاي دادرسی

ــش از ــاي بخ ــی ه ــت تخصص ــناد دریاف  و اس

ــد ــتماع  رك،ام ــهود اس ــدارك و ش ــایر ت  س

 فراوانــی هــاي چــالش بــا دادرســی تمهیــدات

 درخواســت در عمــل ابتکــار. گردیــد رو روبــه

 نظر مورد قانونی مرجع انتخاب نیز و مصونیت

 در خارجه امور وزارت یا قضایی محاکم یعنی

 خوانـده  لـذا . بـود  خـارجی  هـاي  دولت دست

 او حقـوقی  دعايا آیا اینکه مورد در خصوصی

 وسـاطت  طریـق  از و حقوقیغیر حظاتمال با

                                       
3. Quasi- Judicial Proceedings 
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 خارجـــه امـــور وزارت بـــا خـــارجی دولـــت

 بـود  سرگردان نه، یا شد خواهد گیري تصمیم

.(Fox, 2008, p.221)   

 عمومی عقیده ها، نابسامانی این متعاقب 

 کــه ایــده ایــن نفــع بــه اي فزاینــده طــور بــه

 از بایـد  متحـده  ایـاالت  در هـا  دولت مصونیت

 توسـط  نـه  و شـود  تعیین محاکم آراي طریق

. گردیـد  تقویـت  خارجـه  امـور  هاي کارگزاري

 مصـونیت  قـانون  تصـویب  اقـدام  این بازخورد

رویکـرد مصـونیت    کـه  بود خارجی هاي دولت

  . کرد مقرر رامحدود 

ــویب -1-3 ــانون تص ــونیت ق  مص

  خارجی هاي دولت

 بـه  واکنش در ،بیستم قرن دوم نیمه در

 هـاي  فعالیـت  فزاینده رشد و کمونیسم ظهور

 مصونیت محدود پدیدار تئوري بازار، در دولت

ــد ــدف. ش ــویب از ه ــانون« تص ــونیت ق  مص

 1976 ســـال در )4(»یخـــارج هـــاي دولـــت

 از پـس  کـه  بـود  تئوري به دنیبخش رسمیت

 خارجـه  امـور  وزارت سوي از تیت نامه صدور

 در قـانون  ایـن . شـد  مـی  دنبال متحده ایاالت

 بـه  مربـوط  هـاي  آشـفتگی  از که بود آن صدد

 هـاي  دولـت مصـونیت محـدود    تئوري اجراي

 تـا  سـازد  قادر را قضاییه قوه و بکاهد خارجی

 قوه هاي توصیه و پیشنهادات به تمکین بدون

ــه، ــوعات مجری ــوط موض ــه مرب ــونیت ب  مص

 دهد قرار رسیدگی مورد را خارجی هاي دولت

.(Gryta, 2008, p.252) 

کنگـره قصـد داشـت آراي     کلی، طور به

و  ردهیاسی کـ سصادره از سوي محاکم را غیر

بینـی بـه    نها یکنـواختی و قابلیـت پـیش   در آ

 بـا  کنگره(Granne, 2008, p.12). وجود آورد

 تقویـت  دنبـال  بـه  اساسـاً  قـانون  این تصویب

ــاکم ــال  و مح ــمیمانتق ــورد  تص ــري در م  گی

خارجی از قوه مجریه بـه   هاي مصونیت دولت

  . بودقوه قضاییه 

 کـه  وقتـی شد عنوان  )5(قضیه آمرادا در 

ــده ــت یــک خوان ــانون  اســت، خــارجی دول ق

 مبنــاي تنهــا خــارجی هــاي دولــتمصــونیت 

 در خـارجی  هـاي  دولـت  بـر  صـالحیت  اعمال

 ,Goldsmith). شـود  می امریکا متحده ایاالت

2007, p.109) .  

 عـام  قاعـده  یـک  بردارنـده  در قانوناین 

 باید خارجی هاي دولت آن موجب به که است

ــر در ــدرال محــاکم براب ــالتی و ف  مصــونیت ای

 کلـی،  قـانون  هـر  مانند به البته. دنباش داشته

 ایـن  اسـتثناهاي  از برخـی  نیز مصونیت قانون

 (U.S.C.§1605-1607 شـمارد  می بر را قاعده

ایـن   شـده در  ءدر واقع، استثناهاي احصا 28).

مبنــاي مجــاز بــراي احــراز     قــانون تنهــا 

موضــوعی و شخصــی در هــر  هــاي صــالحیت

متحـده   دعوایی است کـه در محـاکم ایـاالت   
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 ,Hoye)شـود   علیه دولت خارجی اقامـه مـی  

2001, p.115). تـــرین اســـتثناهاي  عمـــده

نـد از:  ا عبـارت  هـاي خـارجی   مصونیت دولـت 

اري در ایاالت متحـده و  هاي تج انجام فعالیت

که به طور مستقیم بـر   هاي تجاري یا فعالیت

 گـذارد و نیـز   ثیر مـی أایاالت متحده تـ منافع 

بـه  در قبـال آنهـا   اعمالی که دولـت خـارجی   

یا ضـمنی از مصـونیت خـود    صورت صریح و 

   (U.S,§§130,1602-11 28). ورزد انصراف می

ــه -2 ــوه مداخل ــی در  ق اجرای

  فرایند قانونگذاري

 علیــه مـدنی  دعـواي  اقامـه  -2-1

 از حمایــت بــه مـتهم  هــاي دولـت 

    تروریسم

 دیگـري  استثناي کنگره ،1996 سال در

 آن موجب به و ردوارد کقانون مصونیت  به را

 قـدامات ا مـورد  در داد اجازه ایالتی محاکم به

 و ها کارگزاري و خارجی هاي دولت تروریستی

 امریکـایی،  اتبـاع  علیـه  آنها تابعه هاي سازمان

 و تروریسـم  ضد قانون. کنند صالحیت اعمال

 را مصونیت قانون ،)6(1996 جزایی ثرمؤ مرگ

 آن (7)(a)1605§ بنـد  تصـویب  با. کرد اصالح

 اتبـاع  اختیار در مهمی اقتصادي سالح ،قانون

 از کـه  گرفـت  قـرار  یهای دولت علیه امریکایی

 سـرمایه،  پناهگاه، مینتأ با متحده ایاالت نظر

 هـا  تروریسـت  بـه  آموزشی و نظامی تجهیزات

 چنـین  ایجـاد  که بود ها مدت. کنند می کمک

 از خـارجی  هـاي  دولـت  مصونیت بر استثنایی

 امـا  ،شد می دنبال امریکایی اتباع برخی سوي

 بـود  همـراه  مجریـه  قـوه  مقاومـت  بـا  همواره

(Murphy,1999p.35) .از خارجـه  امور وزارت 

 کشـورهاي  رفتـاري  چنین که داشت بیم این

 بـه  متحـده  ایـاالت  علیه تا کند وادار را دیگر

ــدامات ــل اق ــادرت متقاب ــد مب ــع در .ورزن  ،واق

 محـاکم  در مریکـا ا علیـه  دعوي اقامه احتمال

 ایـاالت  کـه  قـداماتی ا بـراي  دیگـر  کشورهاي

 وجــود ،اســت داده انجـام  آنهــا علیــه متحـده 

   (Portnoy et al, 2008, p.21).  داشت

 )7(فالتـو  قضـیه  در دادگـاه  آنکـه  از پس

 بـه  تروریسـم  ارتکـاب  استثناي که کرد احراز

 براي قانونی حق و مبنا گونه هیچ خود خودي

 ایجـاد  خـارجی  هـاي  دولـت  علیه دعوي طرح

 مدنی مسئولیت« اصالحیه کنگره ،)8(کند نمی

 4»تروریسم حامی هاي دولت قداماتا از ناشی

 تـا  کرد تصویب رافالتو)  اصالحیه به مشهور(

ــق ــانونی ح ــه ق ــوي اقام ــه دع ــات، علی  مقام

 کـه  را خـارجی  دولـت  کارگزاران و کارمندان

 اســتثناي متعاقــب آنهـا  حــاکمیتی مصـونیت 

ــده لغــو تروریســم ــد ایجــاد ،اســت گردی . کن

ــالحیه ــو، اص ــه فالت ــیب ب ــدگان آس ــا و دی  ی

                                       
4. Civil Liability for Acts of State Sponsored 
Terrorism 
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 نمایندگان یا تروریستی قداماتا شدگان کشته

 تحـت  دعـوي  طـرح  قـانونی  حـق  آنها قانونی

 مصـونیت  قـانون  تروریسـم  اسـتثناي  پوشش

 یـا  کارمنـد  مور،مـأ  یـک  قضـایی  پیگرد براي

 اعطـا  تروریسـم  حامی خارجی دولت کارگزار

 بـه  اعمـالی  چنـین  اینکه به مشروط کند، می

ــیله ــأ وس ــد مور،م ــا کارمن ــارگزار ی ــه يک  ک

 و کــارگزاري وظــایف یــا موریــتمأ درحــدود

 کارگزار یا کارمند مور،مأ عنوان به خود اداري

 اقـدام  ایـن . باشـد  یافته ارتکاب کند، یم عمل

 تخصیصـی  اعتبارات قانون از بخشی عنوان به

 رسید تصویب به 1997 مالی سال براي جامع

(Elsea, 2008, p.7). 

 و مبه عنوان پیامـد قـانون ضـد تروریسـ    

کـه   یهـای  ، از این پـس دولـت  فالتو اصالحیه

هاي  توسط وزارت امور خارجه به عنوان دولت

مـتهم  ند و اشـ شناخته شده ب حامی تروریسم

تروریستی علیه اتباع ایاالت متحـده  اعمال به 

، در محاکم فدرال ونددر خارج از این کشور ش

رسیدگی مدنی مصونیت جهت ایاالت متحده 

کـه ایـن قـانون بـه     نخواهند داشت. از وقتـی  

امریکـایی   اتباعآمد، شماري از مرحله اجرا در

 تروریسـتی  قـدامات اکه مدعی بودند قربـانی  

کوبـا  و  ، لیبـی هاي ایـران  اند، علیه دولت شده

جبران خسارت  تقاضايو  اقامه دعوي نمودند

ــواع خســارت  ناشــی از يهــا مــالی و دیگــر ان

ارده بـه  وروحی و جسمی ها و صدمات  آسیب

 ,Hoye, 2001) هایشان کردند خود و خانواده

p.118). صـالحیت  ها، دولت این از کدام هیچ 

 دعــاوي چنـین  در را متحـده  ایـاالت  محـاکم 

ــد ــع در و نپذیرفتن ــور از واق ــاه در حض  دادگ

 برخـی . (Elsea, 2008, p.7) کردند خودداري

 سـري  یـک  مبنـاي  بر فدرال بدوي محاکم از

 علیـه  غیـابی  احکـام  ادعایی، اسناد و فرضیات

 بـه  را کشـورها  این و هکرد صادر کوبا و ایران

ــاب ــال ارتک ــاص اعم ــوم تروریســتی خ  محک

 یتوجه قابل مبالغ ها خواهان نفع به و نمودند

 تنبیهـی  و ترمیمـی  هاي خسارت عنوان تحت

 وکـالي  و هـا  خواهان نتیجه، در. نمودند حکم

 يها دارایی و اموال از یشبخ توقیف براي آنها

 قلمـرو  در کـه  خوانده هاي دولت تملک تحت

 اجـراي  منظـور  بـه  ،رددا قـرار  متحـده  ایاالت

 .ندنک می تالش صادره آراي

ــو قضــیه در  صــدد در هــا خواهــان ،فالت

ــف ــوال توقی ــفارت ام ــی و س ــوال از برخ  ام

 دي واشـنگتن  در مسـتقر  ایران )9(دیپلماتیک

 ایـن  اجـاره  از حاصل عایدات همچنین و سی

 روابــط قطــع از پــس کــه بودنــد مــاکنا

 بـه  1979 سـال  در مریکاا و ایران دیپلماتیک

 مبـالغ  نیـز  و شـده  داده اجـاره  ثالث اشخاص

 دیـوان  توسـط  کـه  بودنـد  حکمـی  به مربوط

 ایـران  نفـع  بـه  مریکـا ا و ایـران  دعاوي داوري
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 اسـت  نگردیـده  دیـه أت هنـوز  امـا  شده، صادر

(Elsea, 2008, p.8).  

ــم ــیه در ه ــو قض ــم و فالت ــیه در ه  قض

 توقیـف  منظـور  بـه  نیز هایی تالش )10(آلژاندر

 توسط که متحده ایاالت در کوبا و ایران اموال

 مقـررات  و هـا  مجـازات  اعمال پیرو کشور این

 امـوال . گرفت شدت بود، شده بلوکه تنظیمی

 قــانون« اســاس بــر متحــده ایــاالت در ایـران 

 )11(»المللـی  بین اضطراري اقتصادي اختیارات

 1979 سـال  در گروگـانگیري  بحران زمان در

 ایـاالت  در کوبـا  امـوال ( .اسـت  گردیده ضبط

 تجارت قانون موجب به 1960 دهه از متحده

 ,Elsea, 2008) اسـت  شـده  بلوکـه  دشمن با

p.8).  

ــت ــون دول ــا کلینت ــین ب ــداماتی چن  اق

 امـوال  کـه  نمـود  اسـتدالل  و هکـرد  مخالفت

 اموال این اجاره از ناشی عایدات و دیپلماتیک

 بر که است تجاري غیر حاکمیتی اموال اساساً

 تعرض هرگونه برابر درقانون مصونیت  اساس

 )12(.باشـد  مـی  برخـوردار  مصونیت از توقیف و

 کرد می استدالل کلینتون دولت این، بر افزون

 ویـن  کنوانسـیون  موجب به متحده ایاالت که

 کنوانسـیون  نیـز  و دیپلماتیک روابط به راجع

 بــه متعهــد کنســولی روابــط بــه راجــع ویــن

 ایـران  کنسولی و دیپلماتیک اموال از حمایت

 يجـرا ا جهت اموالی چنین از استفاده و است

 کنسـولی  و دیپلماتیـک  امـوال  صادره، احکام

ــاالت ــده ای ــارج در متح ــز را خ ــمول نی  مش

 خواهـد  قـرار  دیگر کشورهاي متقابل اقدامات

 خواهـد  خطر به اموال گونه این مصونیت و داد

ــاد )13(افت
(Elsea,2008,p.8) .ــر از ــت نظ  دول

 طریق از دیپلماتیک اموال توقیف با ،کلینتون

 خـارجی  سیاسـت  دسـتگاه  قضایی، رسیدگی

 اختیـار  در یعنی اجرایی ضمانت یک از مریکاا

 دولـت  آن علیـه  خارجی، دولت اموال داشتن

ــایر در ــوارد سـ ــی مـ ــدات از آن تخطـ  تعهـ

 .دوش می محروم المللی بین

ــه  ــالوه، ب ــت ع ــون دول  اســتدالل کلینت

 مبـالغ  دیهتأ براي نظر مورد وجوه که کرد می

 طریـق  از ایـران  نفع به صادره رايآ به مربوط

 امـوالی  زمـره  در مریکا،ا و ایران دعاوي دیوان

 از و دارد تعلـق  متحـده  ایـاالت  بـه  کـه  است

 دولت یک عنوان به متحده ایاالت که آنجایی

 توقیف هرگونه از نظر مورد اموال ،است حاکم

 پذیرفت را استدالل این دادگاه. دارد مصونیت

   (Elsea, 2008, p.8). کرد لغو را توقیف قرار و

  

 از مصـونیت  انصـراف  اختیار -2-2

 ملی امنیت منافع راستاي در

 مـوارد  در مجریه قوه مقاومت و مخالفت

 ماحکـ ا اجراي و دعاوي پیگیري مانع بسیاري

ــادره ــوي از ص ــان س ــاي خواه ــایی ه  امریک
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 بـه  مربـوط  موضـوع  یک عنوان به )14(.شد می

 امـوال  امریکا جمهور رییس خارجی، سیاست

 یـک  عنوان به را خارجی هاي دولت شده ضبط

 و متقاعـدکردن  بـراي  قدرتمند زنی چانه ابزار

 ایـاالت  بـه  نسـبت  رفتار تغییر به آنها ترغیب

 اجـازه  بـا  نتیجـه  در داشـت.  نظـر  مد متحده

 ثبـت  بـراي  خصوصـی  هـاي  خواهـان  به دادن

 شده ضبط اموال از برداري بهره و مدنی دعاوي

 چنـین  بـود  ممکـن  متحده، ایاالت در مستقر

 نظـر  مورد کشورهاي با زنی چانه هاي موقعیت

 جمهـور  سايرؤ دلیل همین به. گردد تضعیف

 دسترسی حق اعطاي با همواره متحده ایاالت

  .ندا هکرد مخالف وجوه این به ها خواهان

ــانون ــی اعتبـــارات قـ  وزارت تخصیصـ

ــراي داري خزانــه  جهــت 1999 مــالی ســال ب

 کـار  دسـتور  در تروریسـم  قربانیان از حمایت

 مقــرر قــانون ایــن 117 بخــش. گرفــت قــرار

 دارندگان با باید داري خزانه وزارت که کرد می

ـ  و حکم  کامـل،  همکـاري  قضـایی  محـاکم  اب

 علیــه حکــم صــدور جهــت ثريمــؤ و فــوري

 شناسـایی  نیـز  و متروریسـ  حـامی  هاي دولت

 اقـدامات  و امـوال  اسـتقرار  محـل  آنهـا،  اموال

 بـه  اما .دهند انجام اموالی چنین علیه اجرایی

 بخـش  دولت، مستمر و مداوم اعتراضات دلیل

ــانون ایــن 117 ــأ راســتاي در ق ــافع مینت  من

 جمهـور  ریـیس  بـه  متحده ایاالت ملی امنیت

 ایـن  الزامـات  و شرایط رعایت از تا داد اختیار

 1999 اکتبــر  21 در. ورزد انصــراف  مقــرره

 ایـن  کلینتـون  آقـاي  )15(وقـت  جمهور رییس

ــانون ــا را ق ــرد امض ــله و ک ــار از بالفاص  اختی

 ,Elsea, 2008) نمـود  اسـتفاده  خود انصراف

p.10). 

 کلینتـون  سـوي  از انصراف اختیار اعمال

 اعتبــارات قــانون 117بخـش  موجــب بــه کـه 

 مـالی  سال براي داري خزانه وزارت تخصیصی

 از دســته آن بــود، شــده اعطــا وي بــه 1999

 به نسبت ایران و کوبا علیه که ار غیابی احکام

 شـده  بلوکـه  امـوال  و دیپلماتیک اموال توقیف

 در. کـرد  متوقف بود، شده صادره ها دولت آن

 تصویب با تا بود صدد در عموماً کنگره مقابل،

. کند حمایت ها خواهان هاي خواسته از قوانین

 از شـماري  دولـت،  اقـدام  ایـن  بـه  واکنش در

 ششـمین  و یکصـد  جریـان  در کنگره اعضاي

 دیگــري اصــالحیه مــورد در کنگــره نشســت

ــه موســوم  اعمــال قربانیــان بــراي عــدالت« ب

ــد پافشــاري 5»تروریســتی ــار کــه کردن  اختی

 لغـو  را 117 بخـش  در جمهور رییس انصراف

 بـه  هـاي  دولـت  عیلـه  صـادره  احکـام  تا دننک

 امــوال« طریــق از متروریســ حــامی اصــطالح

 ,Elsea) گـردد  جراا ها دولت این »شده ضبط

2008, p.11).   

                                       
5. Justice for Victims of Terrorism Act 
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 تروریسـم  قربانیـان  بـراي  عـدالت  قانون

 تخصیصی اعتبارات قانون 117 بخش همانند

ــراي داري خزانــه توزار  ،1999 مــالی ســال ب

 ایـاالت  خـارجی  هـاي  دولـت  مصـونیت  قانون

 داد مـی  اجازه قانون این. کرد اصالح را متحده

 از حمایـت  بـه  متهم هاي دولت اموال همه که

 امـوال  و شـده  بلوکـه  اموال جمله از متروریس

 کـه  هـایی  پـول  و آنهـا  کنسولی و دیپلماتیک

 هـاي  دولـت  بـه  متحـده  ایـاالت  سوي از باید

 شـد،  مـی  پرداخت حکم يجراا جهت خارجی

 مقصـود،  ایـن  بـه  دستیابی براي. شود توقیف

 بخـش  در که را انصرافی اختیار اصالحیه این

 کرد لغو ،بود شده داده جمهور رییس به 117

 توقیـف  درمـورد  تـا  داد اجـازه  وي به صرفاً و

 از کنســـولی و دیپلماتیـــک امـــاکن امـــوال

 کنــد اســتفاده خــود صــالحدیدي اختیــارات

(Elsea, 2008, pp.12-13). 

 دولت مباحث، این بررسی جریان در

 نسبت را خود مخالفت مکرر طور به کلینتون

 قربانی مدعی هاي خواهان هاي تالش به

 احکام مبالغ وصول جهت تروریستی اقدامات

 سنا مجلس در مقابل، در. داشت ابراز صادره

 قانون از حمایت در زیادي هاي تالش هم

 )16(گرفت انجام تروریسم قربانیان براي عدالت

(Elsea, 2008, p.13).   

 هــاي کمیتــه مجــادالت، ایــن رغــم علــی

 خود گزارش نمایندگان مجلس و سنا حقوقی

ــد هارائــ را  نســخه نماینــدگان مجلــس و دادن

 را قربانیـان  بـراي  عـدالت  قـانون  شـده  اصالح

 حضـور  بـدون  سنا در الیحه این. کرد تصویب

ـ  دهنـده  گـزارش  کمیته  کمیتـه . گردیـد  هارائ

 خـود  گـزارش  در نماینـدگان  مجلس حقوقی

  : که داشت بیان

 انصراف اختیار از وقفه بی جمهور رییس«

 حقـوق  ،اقـدام  ایـن  بـا  و کـرده  استفاده خود

 لذا ؛گرفته نادیده را تروریسم قربانیان مشروع

 هرچنـد . »است ضروري قانونی چنین تصویب

 تـا  هدد می اختیار جمهور رییس به قانون این

ــاتی امــوال و ســفارت امــوال توقیــف از  عملی

 نحو به انونق این اما کند؛ جلوگیري 6ضروري

 ناشی عواید و اموال دهد می اجازه چشمگیري

ــوالی از ــه ام ــراي ک ــه ب ــداف هرگون ــر اه  غی

 نیـز  و یردگ می قرار استفاده مورد دیپلماتیک

 ثالــث دولـت  بـه  کــه امـوالی  از ناشـی  عوایـد 

 توقیـف  قربانیـان  نفـع  به است، شده فروخته

   (H. Report,106,733,at4[2000]). »شود

 ایـن  بـا  خـود  مخالفت به کلینتون دولت

 رحطـ  یـک  سـرانجام  و کـرد  پافشـاري  الیحه

. شد تصویب جایگزین خسارت جبران محدود

 قــانون« عنــوان بــا طــرح ایــن 2002 بخــش

                                       
6. Necessary Operating Assets 
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 سـال  خشـونت  و قاچـاق  قربانیـان  از حمایت

 داد مـی  دستور داري خزانه وزارت به»  2000

 تـا  ایـران  و کوبا علیه که یاحکام از بخشی تا

 احکـام  یـا  و بـود  شده صادر 2000 ژوئیه 20

 شده مشخص هاي زمان از یکی در که وییادع

 ثبـت  2000 ژوئیـه  27 از پـیش  یا و پنجگانه

 قـانون  ایـن  )18(.نماید پرداخت ،)17(باشد شده

 ریـیس  کـه  کـرد  مـی  مقرر بعدي بندهاي در

 از ملـی  منـافع  راسـتاي  در توانـد  مـی  جمهور

 حـامی  هـاي  دولـت  امـوال  اجـراي  یـا  توقیف

 تــابع کــه متحـده  ایــاالت در واقــع متروریسـ 

 جلـوگیري  هستند، مریکاا کننده بلوکه قوانین

   .(Elsea, 2008, p.17) کند

 28 در قانون این امضاي از پس بالفاصله

 خـود  انصراف اختیار از کلینتون ،2000 اکتبر

 بخــش) f)(1( فرعــی بنــد از و کــرد اســتفاده

 خــارجی هـاي  دولــت مصـونیت  قـانون  1610

 انصـراف  ملـی  امنیت منافع راستاي در مریکاا

 کــه حــدودي تــا جــز هبــ ایــن، بنــابر. ورزیــد

 حکـم  از بخشـی  تا داد می اجازه 2002بخش

 ایفـا  کوبـا  شـده  بلوکـه  امـوال  طریق ازآلژاندر

ــردد، ــن گ ــرره ای ــع مق ــف موان ــوال توقی  ام

 هـاي  دولـت  شـده  بلوکـه  امـوال  و دیپلماتیک

 يجـرا ا جهـت  را تروریسم از حمایت به متهم

 نبـرد  بین از را ها دولت آن علیه صادره احکام

 اقــدامات از کماکــان دیپلماتیــک امــوال و

  .(Elsea,2008,p.18)د داشتن مصونیت اجرایی

 از ناشی خطرات بیمه قانون -2-3

    تروریسم

 خطـرات  بیمه قانون« تصویب از پیش تا

ــی ــم از ناشــــــ )19(»20027 تروریســــــ
 

(Pub.L.No.106, 114 Stat, 1464 U S C). 

ــاکم ــاالت مح ــتثناي براســاس متحــده ای  اس

 هـاي  دولـت  علیـه  مصـونیت  قـانون  تروریسم

 10 بــر بــالغ تروریســم از تایــمح بــه مــتهم

 عمدتاً که ندبود کرده صادر حکم دالر میلیارد

ــه ــد موجــب ب ــانون ، 2002 بن ــت ق  از حمای

ــان ــاق قربانی ــال خشــونت و قاچ »  2000 س

 که مواردي در. بود گرفته قرار رسیدگی تحت

ــان ــا خواه ــه ه ــیله ب ــانون« وس ــت ق  از حمای

ــان ــاق قربانی ــونت و قاچ ــال خش » 2000 س

 به دستیابی منظور به شدند، نمی داده پوشش

 بـه  و نظـر  مـورد  هـاي  دولت شده بلوکه الامو

 ترمیمـــی هـــاي خســـارت جبـــران منظـــور

 بیمـه  قـانون « 201بنـد  موجب به احکامشان

 یکـدیگر  با »2002 تروریسم از ناشی خطرات

  .(Strauss, 2009, p.323) کردند می رقابت

 قابلیـت  افـزایش  دنبـال  بـه  کـه  کنگره 

 بـا  بود، خسارت جبران به افراد این دسترسی

 تـا  داد اجـازه  ها خواهان به قانون این تصویب

                                       
7. Terrorism Risk Insurance Act 
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 یـا  خـارجی  هـاي  دولـت  علیـه  صـادره  احکام

 از را نهـا آ تابعـه  هـاي  سـازمان  و ها کارگزاري

 اجــرا بــه ،شــده ضــبط امــوال توقیــف طریــق

ــد ــانون« .بگذارن ــه ق ــرات بیم ــی خط  از ناش

 ریـیس  صـالحدیدي  اختیار» 2002 تروریسم

 بـراي  را 1998 اصـالحیه  موجـب  بـه  جمهور

ــراف ــراي از انص ــام اج ــورد در احک ــ م  والام

 ریـیس  که اي گونه به ؛کرد محدود شده بلوکه

 بــه دارایـی  بایسـت  مـی  پـس  ایـن  از جمهـور 

دارایی
8

 در قانون از انصراف که کرد می تعیین 

 قـانون  ایـن . خیـر  یـا  دارد ضـروري  آن مـورد 

 امریکـا  خارجـه  امـور  وزارت مخالفت رغم علی

 ,Gryta, 2008) رسـید  تصـویب  به نهایت در

pp.260-61).   

 قربانیـان  بـراي  مزایـا  برنامـه  2-4

  یالملل بین تروریسم

 کنگره، جلسه صدوهشتمین یک طی در

 خسـارت  جبـران  تـدارك  و مینتـأ  منظور به

اي از  الیحـه  المللی بین تروریسم قربانیان براي

 جبـران  جایگزین روش عنوان به 9سوي دولت

 علیـه  شـده  اقامـه  ويادع خصوص در خسارت

ـ  تروریسـتی  اقدامات به متهم هاي دولت  هارائ

 قـانون « 2001 مقـرره  S.1275 الیحـه . شد

 اصـالح  را »تروریسـم  از ناشـی  خطـرات  بیمه

                                       
8. Asset-by-Asset 
9. Administration Proposal 

 از الیحه این بررسی و استماع جریان در. کرد

 ژوئیـه  17 در سنا خارجی روابط کمیته سوي

 خارجـه  امـور  وزارت 10حقوقی مشاور ،2003

 جـاري  11محـور  قضـا  منظـا  کـه  داشـت  بیان

ــران ــارت جب ــفانه، خس ــر غیرمنص ــل غی  قاب

 دهندگان مالیات براي مواردي در و بینی پیش

 بـراي  آنکـه  ضـمن  اسـت،  پرهزینـه  مریکاییا

 ملی امنیت اهداف و خارجی سیاست دستگاه

 ,Elsea, 2008) باشـد  مـی  مضـر  کشـور  این

p.23).   

 کـه  هـایی  خواهـان  الیحه این موجب به

 احکـامی  ،آن شـدن  االجـرا  الزم تـاریخ  از بعد

 تروریسـم  از حمایـت  به متهم هاي دولت علیه

 امـوال  محـل  از اننـد تو نمی ،گرفتند دادگاه از

 ترمیمـی  هاي خسارت ها دولت این شده بلوکه

 جـایگزین،  مقرره یک عنوان به. کنند دریافت

 بـا  را خسـارت  جبـران  جدید شیوه الیحه این

 تروریسـم  قربانیـان  بـراي  مزایـا  برنامه عنوان

 12»یالملل بین
 وزارت توسـط  کـه  کـرد  ایجـاد 

 ایـن  اسـاس  بـر . دوشـ  مـی  اداره خارجـه  امور

 تروریسـتی  عملیـات  یک در که افرادي برنامه

 گروگـان  بـه  یـا  مجـروح  کشـته،  المللـی  بـین 

ــه ــ گرفت ــد دهش ــالغ ،بودن ــر ب  دالر 262000ب

 ایـن  کـه  اشخاصـی . ردنـد ک دریافت خسارت

                                       
10. William Taft 
11. Litigation-Based System  
12. Benefits for Victims of International 
Terrorism Program 
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 اقامــه از ،ذیرنــدبپ را خســارت جبــران شــیوه

 همـان  بـراي  نظر مورد هاي دولت علیه دعوي

  .(Elsea, 2008, p.23) ندوش می محروم عمل

 کننـده  تسهیل جدید قوانین -2-5

   مدنی دعاوي اقامه

 ایاالت کنگره میالدي، 2007 سال در

 عدالت قانون« عنوان با جدیدي قانون متحده

 بخشی عنوان به )20(»تروریسم قربانیان براي

 مالی سال براي ملی دفاع مجوز قانون از

 اصالحیه جدید، قانون. کرد تصویب 2008

-Pub.L.No110).کرد اصالح را فالتو

181,§1083,122 Stat,3,338-44[2oo8]) این 

 .U 28 بخش به را A 1605 جدید بند قانون

S .C § 1605 (a) (7)  قانون مصونیت

 صریح، طور به که افزودهاي خارجی  دولت

13دعوي اقامه شخصی حق
 مطالبه براي 

 متحده ایاالت محاکم در یمال هاي خسارت

 کشور این توسط که خارجی هاي دولت علیه

 عنوان به گذشته در یا حاضر حال در

 ،ندا شده شناخته تروریسم حامی هاي دولت

 يرأ ثريمؤ طور به قانون این. کرد ایجاد

 )21(پولو-سی سی پیو قضیه در بخش دادگاه

 از وسیعی گستره و )22(است کرده نقض را

 اقتصادي، هاي خسارت جمله از اه خسارت

 از ناشی هاي خسارت معنوي، هاي خسارت

                                       
13. Private Right of Action 

 مقرر را تنبیهی هاي خسارت و رنج و درد

 گستره محاکم از برخی این، از پیش. کند می

 کرده محدود را دسترس قابل هاي خسارت

 علیه تنبیهی هاي خسارت خصوص به و بودند

 اما. بودند نموده استثنا را خارجی هاي دولت

 این تحت نیز تنبیهی هاي خسارت پس این از

 U.S.C.28).دوش می شمرده مجاز جدید قانون

.A.§1605 A(c))  

 نیــز نقــانو ایــن کــه اســت ذکــر قابــل 

 ایـاالت  خـارجی  سیاست این از متأثر کماکان

 خارجی هاي دولت از برخی معرفی در متحده

 این. است تروریسم حامی هاي دولت انعنو به

 متحـده  ایاالت در سیاست و حقوق امتزاج امر

 تصمیم و افراد دعواي اقامه قح بین ارتباط و

 عنـوان  به خارجی دولت یک تعیین در دولت

 نشــان خــوبی بــه را تروریســم حــامی دولــت

  .(Strauss, 2009, p.330) دهد می

 نسـخه  امریکـا  وقت جمهور رییس ،بوش

 کـه  داشـت  بیان و کرد وتو را قانون این اولیه

 و اقتصــادي توســعه قــانون، ایــن 1083 بنــد

 در. انـدازد  مـی  هطراخـ م به را عراق در امنیت

 H.R.4986 الیحه کنگره اقدام، این به واکنش

 وتوشده الیحه با نظر هر از که کرد تصویب را

 ,Elsea, 2008) داشت شباهت جمهور رییس

p.40). اجـازه  جمهـور  ریـیس  بـه  الیحـه  این 

 مقـررات  از یک هر از را عراق دولت تا داد می
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 وي کـه  صـورتی  در نماید مستثنی قانون این

  : که دکن احراز

 راسـتاي  در عـراق  کـردن  مستثنی )الف

    است؛ متحده ایاالت ملی امنیت منافع

ــن )ب ــر ای ــه ام ــازي ب ــت و بازس  تثبی

 و کــرد خواهــد کمــک عــراق در دموکراســی

 تقویـت  را کشـور  ایـن  با متحده ایاالت روابط

    نمود؛ خواهد

 قابـل  پیمـان  هـم  یک عنوان به عراق ج)

 خواهـد  بـاقی  متحـده  ایاالت به نسبت اعتماد

 همکاري المللی بین تروریسم با پیکار در و ماند

  (Strauss, 2009, p.334). کرد خواهد

 اسـتثنا  ایـن  کـه  شد مقرر الیحه این در

 اعمـال  ماسـبق  بـه  عطـف  صورت به تواند می

 شـده  تثبـ  این از پیش که یدعاوی بر و شود

 ایـن  اعمـال  محدوده آنکه بدون بگذارد، تأثیر

ــار ــخص اختیـــ ــود مشـــ -P.L.110) شـــ

181January,28,2008).  

 مجریه قوه از محاکم تمکین -3

 مصونیت قانون تصویب از پس

 دلیـل  بـه  ایران علیه دعاوي -3-1

 در متحـده  ایـاالت  سـفارت  قضیه

  تهران

 ایاالت سفارت کارکنان از تن 52تعداد  

 ایـران  در 1979-81 هاي سال بین که متحده

 در آنها هاي خانواده نیز و بودند شده بازداشت

 فـدرال،  بخـش  دادگـاه  در 2000 سـال  اواخر

 قضـیه  در .کردنـد  اقامـه  ایـران  علیه دعوایی

ــان )23(رودر ــا خواهـ ــدد در هـ ــت صـ  دریافـ

 بودند ایران از تنبیهی و ترمیمی هاي خسارت

(1:00C V0 3110 CESG, [D.D.C, Filed 

 ضـمن  بـدوي  دادگاه ،2001 وتا در. ([2000

 بـه  توجـه  با که پذیرفت خود صالحیت احراز

 و رسیدگی غیابی شکل به خوانده حضور عدم

 رسـیدگی  براي را موعدي لذا ؛کند صادر رأي

 چنـد  یعنـی  سال، همان اکتبر در. کرد تعیین

 ایــاالت دولـت  ،ســیدگیر جلسـه  از قبـل  روز

 خواسـتار  و مداخلـه  رسـیدگی  این در متحده

 کـه  کرد ادعا دولت. شد پرونده شدن مختومه

 اسـتثناي  الزامـات  و شـرایط  دادرسی، این در

 قـانون  در منـدرج  متروریسـ  حامی هاي دولت

 کـه  زمـانی  زیـرا  ؛است نشده مینتأ مصونیت

 ایـران  شدند، گرفته گروگان به امریکایی اتباع

 دولـت  عنـوان  بـه  خارجه امور وزارت سوي از

 نکهآ ضمن. بود نشده شناخته متروریس حامی

 الجزایـر  يهـا  بیانیه صریح مقررات به توجه با

ــه ــر ک ــه منج ــان آزادي ب ــا گروگ ــد، ه  گردی

 قانونی وجاهت پرونده این به قضایی رسیدگی

 . (Elsea, 2008, pp.26-27) ندارد

 بالتکلیـف  دادگـاه  در دعوي که هنگامی

 اعتبارات الیحه از بخشی عنوان به کنگره بود،
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ــال تخصیصــی ــالی س ــالحیه ،2002 م  اي اص

 داشـت  بیـان  مشـخص  طور به و کرد تصویب

 اسـتثناي  شـمول  تحـت  بایـد  رودر قضیه که

 مصـونیت  قـانون  متروریسـ  حـامی  هاي دولت

 پیشـنهاد  الیحـه،  این )c( فرعی بند. قرارگیرد

 در صـادره  حکـم  ابطال در خارجه امور وزارت

 ,Elsea, 2008) کـرد  می اثر بی رارودر  قضیه

p.27) .28 در قــانون ایــن امضــاي درجریــان 

 ، رییس جمهـور امریکـا  بوش ،2001 سپتامبر

  :  داشت بیان

 مصونیت دارد قصد...  )c( فرعی بخش« 

 توســط کــه هــایی پرونــده در را ایــران دولـت 

 تهـران،  در 1979 سال مریکاییا هاي گروگان

 شـده  اقامـه  کلمبیـا  فـدرال  بخـش  دادگاه در

 توجه با که اقدامی حداکثر. ببرد بین از است،

 شـود،  مـی  شمرده مجاز اعمال قابل قوانین به

 بخـش  بـا  مطـابق  مجریـه  قـوه  کـه  است این

 تعهـدات  بـا  منطبـق  روشی به (c)626 فرعی

 کـه  الجزایر هاي بیانیه اساس بر متحده ایاالت

 سال در امریکایی هاي گروگان آزادي به منجر

 محاکم وي، دولت لذا ؛نماید عمل شد، 1981

» کرد خواهد تشویق روشی چنین انجام به را

.(H.Report.107-278(2001)  

رغم تصویب ایـن قـانون، دولـت بـه      یعل

قضـیه رودر   مطالبات خود در رد دادخواسـت 

با این استدالل که دعوي علیه خوانـده مغـایر   

له ئتوافقنامه الجزایر است، ادامه داد و این مس

 رسـیدگی  درجریانپرونده  باعث شد تا قاضی

خواندن قانون و  خواست دولت، ضمن مبهمدر

 بـه  راجع را خود نگرانی وضوح ایراد به آن، به

 ایـن  در کنگـره  سـوي  از روشن مصوبه فقدان

 جریان در بعد، هفته یک. نماید تشریح زمینه

 سـال  تخصیصـی  اعتبارات قانون به رسیدگی

 107 درجلسـه  دفاع، وزارت براي 2002 مالی

 مـورد  در کـه  شـد  تصـویب  اي مقـرره  کنگره،

ــالح رودر قضــیه ــوقی اص ــدکی حق ــاد ان  ایج

شده بـه کنگـره و در    در گزارش ارائه .کرد می

بهام قاضـی پرونـده، بـر ایـن نکتـه      پاسخ به ا

کید شد کـه هـدف ایـن قـانون قـرار دادن      تأ

دعــوي قضــیه رودر تحــت شــمول اســتثناي  

هـاي قضـیه    این خواهـان تروریسم است. بنابر

دعـواي خـود را در    توانستند رودر کماکان می

اي کلمبیـــــا اقامـــــه  دادگـــــاه منطقـــــه

 §P.L.107-117,Title II).نماینـــــد

208[January 10,2002] 

 ایـن  حتوشی جریان در بوشبا این حال، 

 مختومـه  منظـور  بـه  را خـود مخالفـت   قانون

 از پـس . داد ادامـه  مزبـور  دعـوي  شـدن  اعالم

ــه ــیدگی دوجلس ــی ،رس ــده قاض  18 در پرون

 ابطـال  مـورد  در را دولـت  نظـر  2002 آوریل

 کردن اعالم مختومه و ایران علیه غیابی حکم

 بــه(Elsea,2008, 29 ). )24(پــذیرفت دعـوي 
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14جنبـی  نظـر  اظهـار  در دادگـاه  ،عالوه
 بیـان  

 رودر قضـیه  به راجع کنگره مصوبه که داشت

 تـداخل  مختلـف  قواي وظایف در است ممکن

 اصــل مــورد در هــایی نگرانــی و ردهکــ ایجــاد

 رونـد  شـدن  مخـدوش  نهایت در و قوا تفکیک

ــاکم در قضــایی دادرســی ــاد مح ــردد ایج . گ

 مورد در ها خواهان وکالي از دادگاه همچنین

 هـاي  مسـئولیت  نقـض  را آن دادگـاه  که آنچه

ــه ــوقی و اي حرف ــد، حق ــاد خوان ــر انتق  )25(دک

.(Elsea, 2008, p.30) 

ــاه  ــب آن، دادگ ــش متعاق ــتیناف بخ  اس

نمـود   یید و ابرامتأ را تالی دادگاه يرأ کلمبیا

و دادگاه بخش را براي رسـیدگی بـه پرونـده    

واجد صالحیت الزم تشخیص داد. بـه دنبـال   

این اقدام، تالش کنگره جهت تصویب قـانونی  

و امکـان طـرح    براي فسخ موافقتنامه الجزایـر 

ــان  ــوي از ســوي خواه ــیه رودر  دع ــاي قض ه

دولـت  افزایش یافت؛ اما هر بـار بـا مخالفـت    

موسوم به  2008مواجه گردید. اصالحیه سال 

آخرین تالش کنگره » قانون مجوز دفاع ملی«

بــه کارکنــان ســابق  در اعطــاي حــق قــانونی

مریکا در ایـران اسـت. در قسـمت ب    سفارت ا

) این قانون در مورد صالحیت شخصی 2بند (

  مقرر گردید:

                                       
14. In Dicta 

دادگاه صالحیت رسـیدگی بـه دعـاوي    «

ــده دعــاو ب) زیــر را دارد. ي مربــوط بــه پرون

ــماره( ــاه  1:00C V0 3110) ش ــزد دادگ ن

  (1605A(a)(2)(B) §)»کلمبیا

هاي پرونده رودر با توجه به ایـن   خواهان

علیــه  ،2008مقــرره بــار دیگــر در ســال    

 ،جمهوري اسالمی ایران اقامـه دعـوي کردنـد   

ولی قاضی پرونده از استماع دعوي خـودداري  

حتـی  کرد. مطـابق اسـتدالل قاضـی پرونـده     

هــم موجبــات فســخ    2008قــانون ســال  

ــت   ــاورده اس ــراهم نی ــر را ف ــه الجزای  توافقنام

ــدایی ــابر126 ص ،1390، (کدخــ این ). بنــ

تمکین محاکم و قوه مقننه بـه   توان گفت می

  رهنمودهاي دولت کماکان ادامه داشته است.

   عراق علیه دعاوي -3-2

کـه   )26(، در دعواییبر خالف قضیه ایران

هـاي آن اقامـه    و کـارگزاري  علیه دولت عراق

و  ندهـا در محکمـه حاضـر شـد     شد، خوانـده 

هاي حامی  دولت استدالل کردند که استثناي

مغـایر بـا    مندرج در قانون مصونیت تروریسم

تعیــین زیــرا  ،ســتامریکا قــانون اساســی 

صالحیت محاکم فدرال را در مغایرت با قانون 

قـوه مجریـه واگـذار کـرده اسـت.      اساسی بـه  

دکترین به اقتضاي که همچنین استدالل شد 

مبنـاي اسـتثنائات   بر  ی کهدعوای ،عمل دولت

اقامـه شـده اسـت، مختومـه      قانون مصـونیت 
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ــذا دراعــالم شــود ــه منظــور ؛ ل خواســتی را ب

 دلیل ها، به شدن شکایت خواهان مختومه اعالم

شخصــی و موضــوعی  هــاي فقــدان صــالحیت

هـا   ناتوانی خواهـان دلیل  همچنین به ودادگاه 

دعـوي براسـاس    ثبات حق قـانونی اقامـه  در ا

ــررات ( ــ b(12)(1) و (2)و (6مق ــین قواع د آی

کیـد  أه دادند. دولت عراق تئدادرسی فدرال ارا

مصـونیت  به موجب قانون این کشور  که کرد

و هـیچ یـک از   مصـون بـوده   از پیگرد قضایی 

قضـیه   انون در مـورد ایـن  استثناهاي ایـن قـ  

 Daliberti v.Republic of) شـود.  اعمال نمی

Iraq, 97 F Supp.2d 38,41,[.D.C.2000])   

دولـت عـراق مبنـی بـر     استدالل دادگاه 

در هاي حامی تروریسـم   اینکه استثناي دولت

 ،مغایر با قانون اساسـی اسـت  قانون مصونیت 

، ایـن سـند باالدسـت   مغـایرت بـا    که درزیرا 

اختیار قانونی تعیین صالحیت محاکم فـدرال  

 نپـذیرفت ، است واگذار کردهقوه مجریه را به 

.(Peed,2005)    در مورد موضـوع تفکیـک قـوا

  داشت که: اظهاردادگاه 

ــه « ــانی ک ــن و در زم ــیش از ای ــراق پ  ع

ــانون« ــدالت ق ــراي ع ــان ب  »تروریســم قربانی

شـده   هاي اعالم ست دولتفهر، در تصویب شد

هـاي حـامی تروریسـم قـرار      لـت به عنوان دو

و نه قوه مجریه، تعیین داشت. در واقع کنگره 

بـه   کرد که عـراق مشـمول اقـدامات قضـایی    

اسـت.   قانون مصـونیت  استثناي جدیدموجب 

جدیـد را  حقیقت، زمانی که کنگره قـانون  در 

کـه وزارت امـور   وضع کرد، صـرف نظـر از این  

ر آینده چگونـه عمـل خواهـد کـرد،     خارجه د

هـاي حـامی    کـه اسـتثناي دولـت   ست دان می

ــبت بــه گــروه مشخصــی از     ترو ریســم نس

هاي حاکم که عراق هم پیش از ایـن در   دولت

رفـت، اعمـال    این کشورها به شمار مـی  زمره

گونـه نیـازي بـه     خواهد شـد. بنـابراین، هـیچ   

ــراي    ــه ب ــور خارج ــمیم وزارت ام ــال تص اعم

و چنـین  صالحیت بـر عـراق وجـود نداشـت     

 پدیـد آمـد کـه اصـالحیه     ی از زمانیصالحیت

بـه   »تروریسـم  قربانیـان  بـراي  عدالت قانون«

 F Supp . 2d 97) »شــد قــانون تبــدیل

38,53,[D.D.C.2000]).  

دادگاه در ادامه بـه منظـور رد اسـتدالل    

دکتـرین عمـل دولـت     مـورد دولت عـراق در  

 نظـر در مواردي که قوه مجریه که  عنوان کرد

ــیدگی قضــاییخصــوص خــود را در  ــه  رس ب

 صـریحاً علیه دولت خـارجی  دعواي مطروحه 

از پـذیرش   فـدرال  کند، دیوان عـالی  بیان می

انــه دکتــرین عمــل دولــت خــودداري کورکور

  . دادگاه عنوان داشت:  خواهد کرد

ل دولـت درصـدد   چند دکترین عمـ هر«

محاکم در مسایل مربوط  جلوگیري از مداخله

کـه بـه ریـیس جمهـور     است  به امور خارجی
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وزارت امــور امــا ایـن دکتـرین    ،واگـذار شـده  

خارجه را از به کـارگیري دعـواي حقـوقی در    

محاکم به عنوان ابزار سیاسـت خـارجی منـع    

ت عراق بـه عنـوان   نکرده است. شناسایی دول

از سـوي وزارت   یک دولـت حـامی تروریسـم   

 انجـام مجـوز صـریح کنگـره     بـا امور خارجـه  

گرفته است. از نظـر دادگـاه، مختومـه اعـالم     

هـا   درخواست خوانـده عوي و پذیرش کردن د

ها بـر مبنـاي دکتـرین     به رد شکایت خواهان

ــت، بیشــتر باعــث دخالــت بخــش   عمــل دول

قضایی در مسایل مربوط به سیاست خـارجی  

 این نوع دخالت، از تجویز اقامه در واقع .است

اس اجـازه صـریح   دعوي جهت رسیدگی براس

ــره بیشــتر اســت   F SUPP.2d 97)» کنگ

38,55,[D.D.C.2000]).   

مانـد و   مـی مبهم باقی ته کماکان نکیک 

وزارت امـور  این است که در مـواقعی کـه    آن

شـته باشـند،   و کنگره با هم توافق ندا خارجه

توانـد در مـورد    آیا دکترین عمـل دولـت مـی   

 تروریسـم هاي متهم بـه   اعمال استثناي دولت

گیـرد. بـه    ، مورد استناد قـرار قانون مصونیت

ریـیس جمهـور   عنوان مثال، آیـا زمـانی کـه    

ــی  ــاالت متحــده تــالش م ــط  ای ــا رواب ــد ت کن

دیپلماتیک ایـن کشـور را بـا دولـت خـارجی      

توانـد   امریکایی میبهبود بخشد، یک خواهان 

بـه اجــراي  نسـبت   a(1605)(7پیـرو قـانون (  

علیـه   ی که به نفع وي صادر شده است،حکم

تروریسـم  مـتهم بـه حمایـت از    اموال دولـت  

رسـد محـاکم ایـاالت     نمیاقدام نماید. به نظر 

ــه نــمتحــده بتوان د تحــت چنــین شــرایطی ب

 دولت استناد نمایند و دلیل آن دکترین عمل

ــارجی در    ــت خ ــه در سیاس ــز از مداخل پرهی

ن صــالحیت راســتاي منــافع ملــی و همچنــی

امور خـارجی اسـت.    بخش اجرایی براي اداره

نبایـد بـه   چنین مـواردي محـاکم   در واقع در 

اي عمل کنند که منـافع حیـاتی ایـاالت     گونه

  (Hoye,2002,p.141). متحده به خطر افتد

 شـده  بلوکـه  امـوال  توقیف -3-3

 کشور این بازسازي جهت عراق

 نظــامی تهــاجم آغــاز از پــس بالفاصــله

 در عـراق  علیـه  آن متحـدین  و متحده ایاالت

 وقـت  جمهور رییس بوش، ،2003 مارس 20

 بـه  کـه  کـرد  صـادر  اجرایی فرمان یک امریکا

 ایـاالت  در عـراق  شـده  ضبط اموال آن موجب

 ایـن  بازسـازي  منظـور  بـه  و مصـادره  متحده،

 عـراق  توسـعه  صندوق در جنگ از پس کشور

ــرار ــت ق )27(گرف
 (E.D.132 90,68 Fed 

.Reg.14,305-08[march 24,2003]) حکــم 

 و دیپلماتیـک  امـوال  جمهـور،  ریـیس  اجرایی

 معـاف  مصـادره  و توقیـف  از را عراق کنسولی

 20 از پـیش  کـه  را امـوالی  آنکـه  ضمن کرد؛

 علیـه  صادره احکام اجراي براي 2003 مارس



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ج

پن
 

●  
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
91

 

   

 

279 

 قـانون  تروریسم استثناي مقرره متعاقب عراق

 خطــرات بیمــه قــانون 201 بنــد و مصــونیت

 بـود،  شـده  گرفتـه  نظـر  در تروریسم از ناشی

 کـه  داشت بیان جمهور رییس. نمود مستثنی

 عراق مردم به کمک براي باید باقیمانده اموال

 رغـم  علـی  بنـابراین، . گیرد قرار استفاده مورد

 ناشـی  خطـرات  بیمه قانون« 201بند تصویب

 بـراي  عـراق  شـده  ضـبط  امـوال  ،»تروریسم از

 2003 مــارس 20 از بعــد کــه هــایی خواهـان 

 و حمایـت  دلیـل  بـه  کشـور  نای علیه احکامی

ــتی ــال در همدس ــاکم از تروریســتی اعم  مح

 شد می دسترس قابل غیر ،بودند گرفته امریکا

(Elsea,2008,p.33).   

 تکمیـل  منظور به جمهور رییس ،متعاقباً

 دیگـري  اقدامات خود اجرایی فرمان تقویت و

 اعتبـارات  قـانون  موجـب  به کنگره. داد انجام

 بـراي  تکمیلی جنگ زمان ضروري صییتخص

 ریـیس  که بود کرده مقرر 200315 مالی سال

 بخـش  عـراق،  مـورد  در اسـت  ممکن جمهور

620A هــر یــا 1961 خــارجی کمــک قــانون 

ــرره ــانونی مق ــري ق ــه را دیگ ــبت ک ــه نس  ب

 شـود،  مـی  اعمـال  تروریست حامی کشورهاي

ــر ــل غیــ ــرا قابــ ــد اجــ -P.L.108). کنــ

11,§1503[April 16,2003]) مـه  7 در بوش 

 بیـان  یریاسـت  اختیـار  ایـن  مبنـاي  بر 2003

                                       
15. Emergency Wartime Supplemental 
Appropriations Act for Fiscal 2003 

ــه مربــوط مقــررات از شــماري کــه داشــت  ب

 اسـتثناي  جملـه  از متروریس حامی هاي دولت

 قـانون  از بخشـی  و مصـونیت  قانون تروریسم

 امـوال  کـه  تروریسـم  از ناشـی  خطـرات  بیمه

 قابـل  تروریسـم  قربانیـان  بـراي  را شـده  بلوکه

 قابـل  غیـر  عـراق  مورد در نماید، می دسترس

ــال ــت اعم ــه  22 در. اس ــان او ،2003م  فرم

 آن مبنـاي  بـر  کـه  کرد صادر دیگري اجرایی

 مشـمول  توانسـت  نمـی  عـراق  توسعه صندوق

 قرار دیگر قضایی اقدامات هرگونه یا و توقیف

 Presidential Determination No) گیـرد 

.2003-23[may 7,2003]. 

 اعاده براي جمهور رییس قانونی اختیار

)28(اکري قضیه در عراق حاکمیتی مصونیت
 

 F.supp.2d 276). گرفت قرار تردید مورد

95[D.D.C.2003]) دادگاه قضیه، این در 

 به ،پرونده به رسیدگی از پس فدرال بخش

 از پسپرونده  قاضی. داد حکم ها خواهان نفع

 ملزم را دولت ،اموال توقیف منع قرار صدور

 از دالر میلیون 653 مبلغ حداقل که کرد

 از را متحده تایاال در عراق دولت اموال

 .کند پرداخت ریاستی اجرایی حکم طریق

 که بود معتقد قضیه این در دادگستري وزارت

 جمهور رییس به کنگره که اختیاري متعاقب

 حکم طریق از عراق حاکمیتی مصونیت داده،

 (Elsea,2008,p.34). است شده اعاده ریاستی
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 عنوان به قضیه این در را دولت اقدام دادگاه

 حکم دادگاه. نپذیرفت مورد بی و نابجا مداخله

 حمایت و پشتیبانی در دولت منافع که کرد

 عراق در دموکرات و جدید دولت یک از

 به را پرونده این در دولت دخالت تواند نمی

 خصوصاً کند؛ توجیه قانونی حق یک عنوان

 صدور دهد نشان که نیست دست در مدارکی

. کند می تضعیف را منافعی چنین غیابی حکم

 دولت تنها که کرد حکم همچنین دادگاه

 خود حاکمیتی مصونیت از تواند می عراق

 رییس یا و کنگره دادگاه نظر از. نماید دفاع

 ماسبق، به عطف طور به دنتوان نمی جمهور

 عمل انجام با خود که را عراق دولت مصونیت

 ورزیده انصراف و پوشی چشم آن از تروریستی

 F.supp.2d 95 [D 276) نمایند اعاده ،است

.D .C.2003]).  

 پیشنهاد کهآن دلیل به دادگستري وزارت

 امور در دخالت عنوان با دادگاه سوي از آن

 صادره حکم به نسبت بود، شده رد کمامح

 دادگاه کرد؛ استینافی رسیدگی تقاضاي

 دادگاه که کرد حکم D.C واشینگتن استیناف

 از دولت، پیشنهاد پذیرش عدم با بخش

 کرده استفاده سوء خود اختیار و صالحدید

 دادگاه (Elsea, 2008, pp.34-35). است

 که جایی تا را ریاستی حکم استیناف،

هاي خارجی  دولت مصونیت قانون« مقررات

 ابطال کرد، می اثر بی عراق مورد در را» امریکا

 با .دانست گنگره قصد با مغایر را آن و کرد

 و قصور مبناي بر استیناف دادگاه ،این وجود

 مدارك و دالیل هارائ در ها خواهان ناتوانی

 را آنها نفع به صادره حکم عراق علیه مثبته

 که داشت بیان حال عین در و کرد نقض

 در وي اعمال دلیل به حسین صدام مصونیت

 دادگاه. شود می حفظ کماکان رسمی، سمت

 -سی پیو  سی قضیه در خود سابق رویه از

 F. 3D 1024 353)کرد پیروي پولو

[D.C.Cir,2004]) که داشت عنوان و 

هاي  مصونیت دولت قانون تروریسم استثناي

 حق فالتو اصالحیه با همراهخارجی امریکا 

 و کارمندان موران،مأ علیه دعوي اقامه

 رفتار براي خارجی دولت یک کارگزاران

 خود علیه نه ،است کرده ایجاد شان شخصی

 هاي سازمان و ها کارگزاري و خارجی دولت

 370)شان رسمی سمت در مورانمأ یا تابعه

F.3d 41[D.C.Cir.2004] . 

   لیبی علیه دعاوي -3-4

 کرد تالش مجریه قوه ،2008 سال در

 ضد قانون مبناي بر که یدعاوی همه تا

 و حل ند،بود شده اقامه لیبی علیه تروریسم

 از بخشی عنوان به اقدام این. نماید فصل

 کشورهاي با متحده ایاالت جامع توافق

 دعاوي فصل و حل راستاي در ییآفریقا
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 پیوندها ارتقاي براي راه کردن هموار و همعوق

 بود کشورها این با اقتصادي ارتباطات و

(Portnoy and others,2008,p.21) .این 

 لمبیاک فدرال بخش دادگاه يرأ پیرو تصمیم،

)29(قضیه پاگ در
 پرونده این در که شد اتخاذ 

 براي خسارت عنوان به دالر میلیارد 6 مبلغ

 متحده، ایاالت اتباع از تن هفت يها خانواده

 دلیل به لیبیایی مأمور 6 و لیبی دولت علیه

 هوایی خطوط گذاري بمب در دخالت به اتهام

 شده صادر حکم 1989 سال در فرانسه

  .(F. Supp. 2d 216[2008] 530)بود

 علیه يرأ اولین خود نوع در حکم این

 از حمایت اتهام به خارجی دولت کی

 لیبی دولت اموال وجود دلیل به. بود تروریسم

 آنها توقیف مالاحت و مریکاا متحده ایالت در

 و حل منظور به و صادره يرأ اجراي جهت

 لیبی دولت مطروحه، دعاوي همه فصل

 در و داد انجام متحده ایاالت با را مذاکراتی

 در دالر میلیارد نیم و یک مبلغ ،2008 اکتبر

 قربانیان مطالبات دیهأت منظور به حسابی

 مصونیت به احترام عوض در تروریستی اعمال

 متحده ایاالت محاکم برابر در کشور این

 از لیبی 2006 سال در البته. کرد کارسازي

 وزارت متروریس حامی هاي دولت فهرست

 اما ،بود هشد حذف متحده ایاالت خارجه امور

 آن از پیش شده اقامه دعاوي بر موضوع این

 به دعاوي این نداشت؛ تأثیري لیبی علیه

 نظر از که شد می مربوط تروریستی اعمال

 که بود گرفته انجام زمانی در متحده ایاالت

 متروریس حامی هاي دولت فهرست در لیبی

  .(Portnoy et al, 2008, p.24)داشت قرار

 قانون چالش و سودان قضیه -3-5

 اساسی

 استدالل سودان دولت ،)30(اونز قضیه در

 حمایت به متهم هاي دولت استثناي که کرد

 قوه به مصونیت قانون در مندرج تروریسم از

 اعطا اختیاري ها دولت این ینتعی در مجریه

 متحده ایاالت اساسی قانون با مغایر که کرده

 خارجه امور وزارت به استثنا این زیرا است؛

 حامی هاي دولت تعیین با دهد می اجازه

 ،محاکم در آنها قضایی پیگرد و تروریسم

 احراز و تعیین را فدرال محاکم صالحیت

  (F.3D 884[D.C.Cir,2008] 531). نماید

 استدالل سی دي واشینگتن بخش دادگاه

 قوه به کنگره داشت بیان و کرد رد را سودان

 صالحیت که است نداده اختیار مجریه

 صالحیت احراز بلکه ،نماید تعیین را محاکم

 سوي از یابی برحقیقت متکی تنها محاکم

 سوي از اريقانونگذ با که تاس اجرایی بخش

 از کرد حکم دادگاه. است شده تجویز کنگره

 مسایل اساسی، قانون با مطابق که آنجایی

 مجریه قوه به صرفاً خارجی روابط به مربوط
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 ینا در قوه آن دخالت است، شده واگذار

 دادگاه. باشد می یمناسب اقدام زمینه

 تمکین که ساخت خاطرنشان همچنین

 بخش یابی حقیقت به مجریه قوه از محاکم

 محدود تروریسم استثناي مورد در اجرایی

 به وابسته مصونیت قانون اصوالً شود. نمی

 نهاد یک شناسایی در جمهور رییس تصمیم

 قانون این زیرا است، خارجی کشور عنوان به

 است اعمال قابل کشورهایی به نسبت صرفاً

 قرار شناسایی مورد متحده ایاالت سوي از که

 F.3D,892 531) باشد گرفته

[d.c.cir,2008]).   

 و مجریـه  قـوه  تعامل تداوم -3-6

  محاکم

 )31(ویکسم علیه اکسلی اي قضیه

16تعامل تداوم دهنده نشان
 اجرایی هاي بخش 

 قانون به مربوط موضوعات در قضایی و

 F.Supp 2d 568). است مصونیت

35[D.C.C,2008]بخش دادگاه قضیه، این در 

 که ابالغی که کرد حکم کلمبیا فدرال

 انجام چین کابینه مورمأ به نسبت خواهان

 در وي که هرچند است؛ اعتبار بی داده،

 به واشنگتن در دیپلماتیک سفر یک جریان

 دلیل یک مبناي بر دگاهدا يأر. برد می سر

 اي نامه دادگاه بلکه بود، نشده صادر حقوقی

                                       
16. Interplay 

 طی و بود کرده ارسال خارجه امور وزارت به

 این وردم در وزارت نیا رهنمود دنبال به آن

 کند صالحیت اعمال باید آیا که بود موضوع

 پیشنهاد پاسخ در خارجه امور وزارت. خیر یا

 مطرح را ملی منافع موضوع و دولت مصونیت

 به مورمأ آن تا بود خواسته دادگاه از و کرده

 از باید یکدیپلمات نمایندگی عضو یک عنوان

 لذا باشد؛ داشته مصونیت قضایی يأر ابالغ

 بود نخواهد دادگاه صالحیت مشمول

(Portnoy et al, 2008, p.30) .با دادگاه 

 ادامه در و کرد موافقت مجریه قوه دخالت

 سوي از مصونیت پیشنهاد که داشت بیان

 فدرال محاکم براي خارجه امور وزارت

 و قطعی امري عنوان به باید و است آور الزام

 F.Supp 568) گیرد قرار پذیرش مورد مسلم

.2d . 36[D.D.C.2008]).  

  فرجام

 اولـین اکسچنج علیه مـک فـادن    پرونده

اي است که در ایاالت متحده علیه یک  پرونده

دولــت خــارجی مطــرح شــده اســت. در ایــن 

ایــاالت متحــده پرونـده دیــوان عــالی فــدرال  

هـاي خـارجی را نـه     اعطاي مصونیت به دولت

بلکـه بـه    ،به عنوان حقی بنیادین بـراي آنهـا  

عنوان عملی برمبنـاي لطـف و نزاکـت مـورد     

شناسایی قرار داد. اما دیوان عـالی فـدرال بـر    

کید ورزید که تعیین مصـادیق  أاین نکته نیز ت
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هـاي خـارجی بایـد بـه قـوه       مصونیت دولـت 

ود. تحوالت بعـدي قـوانین و   مجریه سپرده ش

کیـد  أرویه قضایی همچنان این روند را مورد ت

  قرار داده است.

 رسیدگی روند رد مجریه قوه دخالت

 گمان که محاکم آراي اجراي و قضایی

 هاي دولت مصونیت قانون تصویب با رفت می

 انگیزي حیرت طور به ،یابد کاهش خارجی

 از محاکم ثیرپذیريتأ این .است هیافت افزایش

 در قضایی رسیدگی که مواردي در مجریه قوه

 ملی قوانین از سیتأ با و داخلی محاکم

 استثناهاي به توجه با و دولت مصونیت

 خارجی عنصر یک مورد در قانون این فزاینده

 را منصفانه قضایی رسیدگی گیرد، می انجام

 اصل و است برده فرو ابهام از اي هاله در

 در اساسی عنصر که را بینی پیش قابلیت

 جدي خطر با است، قضایی رسیدگی هرگونه

 ها محدودیت این وجود. است ساخته مواجه

 خصوص در متحده ایاالت قضایی رویه در

 اي رویه چنین انطباق عدم و دولت مصونیت

 قانون در بازنگري الملل، بین حقوق قواعد با

 را متحده ایاالت خارجی هاي دولت مصونیت

   .است ساخته ضروري

 بـر  مبتنـی  خـارجی  هاي دولت مصونیت

 در شـده  شـناخته  رسـمیت  بـه  قواعد و اصول

 هـا  دولت یک از هیچ و است المللی بین سطح

 قـوانین  وضـع  و یکجانبـه  اعمال با توانند نمی

 را شـده  پذیرفتـه  مـوازین  و اصول این داخلی

 حتـی  متحـده  ایـاالت  آنکـه  گو نمایند، نقض

 طـور  بـه  زمینـه  این در را خود داخلی قوانین

 سیاسـت  از متأثر بلکه و نکرده اجرا یکنواخت

 کند می عمل گزینشی صورت به خود خارجی

 اسـاس  بـر  تـا  نموده وادار را قضایی محاکم و

ــاي توصــیه ــور وزارت ه ــه ام ــورد در خارج  م

 صــادر حکــم و رســیدگی دیگــر هــاي دولــت

  .نمایند

  

  ها پانوشت

1. Exchange Schooner v. M. Foddon 
  

 را دولـت  نسـبی  مصونیت اصل ابتدا متحده، ایاالت. 2

] قانونگـذاري  فراینـد  طریق از نه[ و اداري اقدام یک با

 مبناي بر خارجه امور وزارت و پذیرفت 1952 سال در

 آیـا  اینکـه  بـا  رابطـه  در مـورد  به مورد دعوي، ماهیت

ــت ــارجی دول ــاکم در خ ــاالت مح ــد متحــده ای  از بای

 مشـاوره  محـاکم  بـه  خیـر،  یا باشد برخوردار مصونیت

 .داد می

 Berizzi Brothers v. Steamship قضـیه  . مثـل 3

Pesaro  

4. Foreign Sovereign Immunities Act 

(FSIA) 

5. Argentine Republic v. Amerada Hess 

Shipping,(488U.S.C,1989). 
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6 .)AEDPA (که مواردي در کند می مقرر قانون این 

 دلیل به خارجی دولت یک علیه مالی خسارت دعواي«

 بـه  کـه  وي شـدن  کشته یا شخص به آسیب و صدمه

 گروگـانگیري  یـا  هواپیما در خرابکاري شکنجه، وسیله

 مینتـأ  به معطوف دعوایی چنین اینکه یا و شده ایجاد

 خـارجی  دولـت  سـوي  از مـادي  هـاي  حمایت و منابع

 یـک  وسـیله  بـه  اعمالی چنین اینکه به مشروط باشد،

 یافتـه  ارتکـاب  دولتی چنین کارگزار یا کارمند مور،مأ

 وظـایف  یـا  موریـت أم حـدود  در کـه  حـالی  در باشد،

 یـا  کارمنـد  مور،أمـ  عنـوان  به خود اداري و کارگزاري

 صالحیت از خارجی هاي دولت کنند، می عمل کارگزار

 مصـونیت  هـا  ایالـت  محـاکم  یـا  متحده ایاالت محاکم

 28 U.S.C.§1605) ((7)(a).ندارند

7. Flatow v. Islamic Republic of Iran, (999 

F.Supp.1[D.D.C.1998]) 
  

 کـه  هـایی  پرونـده  ترین شده شناخته و اولین از یکی. 8

 محـاکم  در ایـران  علیـه  تروریسـیم  اسـتثناي  به راجع

 فالتو پرونده گرفت، قرار رسیدگی مورد متحده ایاالت

 آلیـزا  مـرگ  دلیل به فالتو خانواده پرونده این در. است

ــو، ــاله 22 دانشــجوي فالت ــگاه س  در Brandeis دانش

 دعـوي  اقامه ایران دولت علیه ، 995 سال در اسراییل

 جهـاد  شـقاقی  گـروه  مریکا،ا دولت ادعاي به بنا. نمود

 ایـران  آن مالی مینتأ منابع تنها که فلسطین اسالمی

. بود گرفته عهده بر را گذاري بمب این مسئولیت ،! بود

 ایـن  از ایـران  مالی حمایت که کرد حکم بخش دادگاه

 رسـیدگی  مشـمول  را کشـور  این ،!تروریستی سازمان

 ایـاالت  محـاکم  در تروریسـم  اسـتثناي  تحـت  قضایی

ــرار متحــده ــت در و دهــد مــی ق ــاه نهای ــغ ،دادگ  مبل

 225 شـامل  ها، خواهان نفع به دالر میلیون 240705

 صـادر  حکـم  تنبیهـی  خسـارت  عنوان به دالر میلیون

 . کرد

 مـرتبط  امـوال  نیـز  و کنسولی و دیپلماتیک اماکن. 9

 بـه  کنسـولی  و دیپلماتیک کارکردهاي براي که دیگر

 گرفتـه  نظـر  در مصـون  امـوال  عنـوان  به رود، می کار

. گیـرد  نمـی  قـرار  اجرایـی  اقدامات مشمول و شود می

 اقـدامات  از مصـونیت  از دیپلماتیک اموال برخورداري

 موجـب  بـه  بـودن  تعرض غیرقابل اصل نتیجه اجرایی،

 از حمایت قصد که است کنسولی و دیپلماتیک حقوق

 22 مـاده . دارد را تعـرض  هرگونـه  برابـر  در اموال این

 مقـرر  دیپلماتیـک  روابـط  بـه  راجـع  ویـن  کنوانسیون

 تعـرض  مورد نباید نمایندگی هیات اماکن که کند می

 دیگـر  و دیپلماتیک هیات اماکن تجهیزات. بگیرد قرار

 هیــات نقــل و حمــل وســایل و آن در موجــود امــوال

 اجرایـی  اقـدامات  و توقیـف  هرگونـه  از باید نمایندگی

ــوانین از برخــی. باشــد داشــته مصــونیت  مصــونیت ق

 چنین a(1610)(4( بخش جمله از خارجی هاي دولت

 . است کرده ییدتأ را موضعی

10. Alejandre v. Republic of Cuba,50 

U.S.C.§§ 17O1. 

 بـه  امـوال  کردن بلوکه و ضبط متحده، ایاالت در. 11

ــب ــانون موجـ  International Emergency) قـ

Economic Powers Act IEEPA) »ــانون  قـ

 داده اجـازه » المللـی  بین اضطراري اقتصادي اختیارات

 و غیرعـادي  خـارجی  تهدیدهاي صورت در. است شده

 اقتصـاد  یا و خارجی سیاست ملی، امنیت به العاده فوق

 در شود می داده اجازه جمهور رییس به متحده، ایاالت
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 دولـت  کـه  آن تبعه یا خارجی دولت اموال که مواردي

 درحــوزه امــوال آن و داشــته آن در منــافعی مربوطــه

 موارد سایر میان در دارد، قرار متحده ایاالت صالحیت

 را آنهـا  دادوستد یا و بپردازد تنظیمی مقررات ایجاد به

 اختیـار  جمهـور  ریـیس  بـه  قـانون  ایـن . کنـد  ممنوع

 مـالی  معـامالت  اداره و کنترل در وسیعی صالحدیدي

 امــوال ضــبط جملــه از کنــد، مــی اعطــا المللــی بــین

 در یا متحده ایاالت هاي بانک در که خارجی هاي دولت

 نگهـداري  متحـده  ایـاالت  هـاي  بانـک  خـارجی  شعب

 محـاکم  سـوي  از مکـررا  وسیع اختیارات این. شود می

 ایـن  از استفاده با. است گرفته قرار ییدتأ و کیدتأ مورد

ــانون ــاالت جمهــور ســايرؤ ق ــدامات از متحــده، ای  اق

 اجـراي  بـراي  ابـزاري  عنوان به ها دولت علیه اقتصادي

 .کنند می استفاده خارجی سیاست

 تنها مریکا،ا خارجی دولت مصونیت قانون مورد در. 12

 امـوال  مـورد  در اجرایی اقدامات از مصونیت بر استثنا

 شــده مقــرر A)(1)(f(1610( بخــش در دیپلماتیــک،

 اجـازه  تروریسـتی  حمالت قربانیان به بخش این. است

 انجـام  یـا  مینتـأ  طریق از را پولی خسارت تا دهد می

 جملـه  از خـارجی،  دولـت  اموال علیه اجرایی اقدامات

 حـامی  خـارجی  دولـت  کنسـولی  و دیپلماتیـک  اموال

 بخش این اعمال. کنند مطالبه تروریستی هاي فعالیت

 جمهـور  ریـیس  بـه  که است f(1610 )(3( بخش تابع

 اقدامات به مربوط مقرره هر مورد در تا دهد می اختیار

 انصراف ملی امنیت منافع راستاي در توقف، یا اجرایی

 .نماید خودداري آن اجراي از و ورزد

 ایـاالت  کـه  صـورتی  در«کلینتـون بیـان داشـت:    . 13

 گـردد،  توقیـف  دیپلماتیـک  امـوال  دهد اجازه متحده

 ها سفارتخانه و کرد خواهند تالفی هم دیگر کشورهاي

 قـرار  جـدي  خطر معرض در خارج، در ما شهروندان و

 اسـتفاده  راستاي در ما مسئولیت نیز و گرفت خواهند

 قـدرت  اعمال و نفوذ وسیله عنوان به خارجی اموال از

 .» شد خواهد تضعیف خارجی سیاست در

 علیـه  احکـامی  که هایی خواهان از دسته آن براي. 14

 بودنـد،  آورده دسـت  بـه  تروریسـم  حـامی  هـاي  دولت

ــت ــاً خســارت دریاف ــرممکن تقریب ــود غی  بانکــاس.  ب

(Bancas)، و شـاق  کـار  یک را احکامی چنین اجراي 

(Herculean task) فرسا طاقت
 در. است کرده قلمداد 

 حـامی  اصـطالح  بـه  هـاي  دولـت  ها، پرونده از بسیاري

 دعـوي  اقامـه  بـه  نسـبت  واکنش هرگونه از ،تروریسم

 حکـم  بودنـد  مجبـور  هـا  دادگاه و کردند می خودداري

 بـه  غیرتجـاري  اموال نکردن پیدا با. کنند صادر غیابی

 طریـق  از ابتکـاري  طـور  بـه  ها خواهان توقیف، منظور

 ایفاي به اقدام شده ضبط اموال و کنسولی اموال توقیف

 منظور به کلینتون دولت اینکه تا نمودند می احکامشان

 . کرد مداخله ها توقیف این توقف

: داشت بیان الیحه امضاي زمان در جمهور . رییس15

 تخصیصـی  اعتبـارات  قانون 117 بخش مورد در من«

 هـاي  دولـت  مصونیت قانون که داري خزانه عام دولتی

 که صورتی در. هستم نگران کند، می اصالح را خارجی

 امـوال  علیـه  اجرایـی  اقـدامات  و توقیـف  به قانون این

 مـن  بـه  کـه  اقتـداري  به گردد، منجر خارجی سفارت

 و سـفرا  پـذیرش  راسـتاي  در اساسـی  قـانون  با مطابق

 لطمـه  اسـت،  شـده  اعطـا  خارجی دولت مقامات دیگر

 اصالحیه این 117 بخش چنانچه عالوه، به. زد خواهد

 اعمـال  خارجی کنسولی و دیپلماتیک اموال به نسبت
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 يدقراردا تعهدات نقص معرض در متحده ایاالت شود،

 در مـا  کـه  را حمـایتی  و گرفت خواهد قرار المللی بین

 درخــود  هـاي  کنسـولگري  و هــا سـفارتخانه  بـا  رابطـه 

 اصل کردن تباه با هستیم، برخوردار آن از دنیا سرتاسر

 جدي خطر معرض در دیپلماتیک، اموال این مصونیت

 مـن  اختیـارات  فقـدان  همچنـین، . گرفت خواهد قرار

 طـور  به ،117 بخش توقیف مقرره از انصراف به نسبت

 هـاي  دولـت  شـده  بلوکـه  اموال این از استفاده موثري،

 دشـوار  متحده ایاالت ملی منافع راستاي در را خارجی

 منبع یک رفتن بین از باعث جمله از و ساخت خواهد

. شـد  خواهـد  هـا  دولـت  این بر فشار اعمال مهم بسیار

 بـر  جـدي  طـور  بـه  توانـد  می 117 بخش اینکه مضافاً

 فصـل  و حـل  بـه  شـدن  وارد در ما صالحیت و توانایی

 بایـد  مـن  ممکن، حد تا. برساند آسیب جهانی دعاوي

 بـا  مطـابق  اختیـار  بـا  مطـابق  روشی به را 117 بخش

 حقـوقی  تعهـدات  بـا  مطـابق  نیز و خود اساسی قانون

 اختیار از من باال، دالیل به و کنم تفسیر متحده ایاالت

 ایـاالت  ملـی  امنیـت  منـافع  راسـتاي  در خود انصراف

 . »کنم می استفاده متحده

 بـراي  عدالت قانون حامیان از یکی Mack . سناتور16

 آقاي: «... داشت بیان سنا مجلس در تروریسم قربانیان

 را آنها و داده وعده ها خانواده به جمهور رییس رییس،

 و باشــند عــدالت دنبــال بــه تــا اســت کــرده ترغیــب

 خوانـده  متهورانـه  و شجاعانه اقدامی را آنها هاي تالش

 چندین و کند پیکار تروریسم با تا کرده تعهد او. است

 کشاندن و تروریسم قربانیان حقوق از حمایت در قانون

 اسـت،  کـرده  تصویب محاکمه میز پاي به ها تروریست

 را هــا تروریســت امــوال از حمایــت او نهایــت، در امــا

 هسـتند،  عـدالت  دنبـال  به که مریکاییا اتباع برحقوق

 آن از مریکـا ا که نیست چیزي آن این. دهد می ترجیح

 که بدانند باید قربانیان هاي خانواده. کند می جانبداري

 .»آنهاست با حال هر در مریکاا دولت

ــا کــه احکــامی. 17  شــدند صــادر 2000 هیــئوژ 20ت

 و آندرسـن  یو، پی سی سی فالتو، آلژاندر،: از اند تعبار

 مشـخص  زمان پنج در ایران علیه دعوي شش ایزنفلد؛

 ،1999 ژوئن 7 ،1999 فوریه 17 یعنی؛ قانون این در

 هیــئوژ 27 و 2000 مــارس 15 ، 2000 ژانویــه 28

 متعاقباً ها پرونده این همه حکم و بود شده ثبت 2000

 . شد صادر

 یازده این در ها خواهان به قانون این 2002 بخش. 18

 اینکـه  اول: داد مـی  انتخاب نوع سه شده، اقامه دعواي

 معـــادل داري خزانــه  وزارت از توانســـتند مــی  آنهــا 

 در شـده  بـرآورده  ترمیمـی  هاي خسارت از درصد110

 در کننــد، دریافــت را آن بهــره عــالوه بــه احکامشــان

 خـود  حقـوق  همـه  از کـه  کردند می توافق که صورتی

 بیشـتر  تنبیهی و ترمیمی خسارت جبران وصول براي

ــد پوشــی چشــم ــا اینکــه دوم. کنن  توانســتند مــی آنه

 در برآوردشـده  ترمیمـی  هـاي  خسـارت  از درصد100

 در کننـد،  دریافـت  را آن بهـره  عـالوه  بـه  احکامشان،

 حقـوق  همـه  از )الـف  کـه  کردند می توافق که صورتی

 توسـط  کـه  بیشـتر  ترمیمی خسارت جبران براي خود

 کننـد.  پوشی چشم شد، می صادر متحده ایاالت محاکم

 در امـوال  از برخی توقیف براي خود حقوق همه از )ب

 تنبیهی خسارت جبران براي احکامشان ایفاي راستاي

 اموالی نیز و ایران کنسولی و دیپلماتیک اموال جمله از

 دادگـاه  در متحـده  ایـاالت  علیـه  دعـاوي  موضـوع  که
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 اخیر دسته اموال. نمایند پوشی چشم است، المللی بین

 ایـران  خـارجی  نظـامی  فـروش  امـانی  صـندوق  شامل

)FMS (و ایران دعاوي دیوان بحث موضوع که شد می 

 توانستند می شکات و ها خواهان اینکه، سوم. بود امریکا

 امتنـاع  داري خزانـه  وزارت سـوي  از بـه  محکوم اخذ از

 ایفاي جهت را خود نفع به صادره احکام اجراي و کنند

 . دهند ادامه ممکن شکل بهترین به احکامشان

19 .(TRIA) هـاي  دولـت  شـده  ضبط اموال قانون این 

 را آنهـا  تابعـه  هـاي  سـازمان  و ها کارگزاري تروریستی،

 علیـه  حکم ایفاي براي توقیف یا اجرایی اقدامات براي

ــراي آنهــا ــه ب ــر مبتنــی دعــواي هرگون  عمــل یــک ب

 (a)202 بخـش . دهد می قرار شمول تحت تروریستی،

 دولت علیه حکمی که شخصی کند می مقرر قانون این

 تروریسـم  حامی دولت عنوان به شده مشخص خارجی

 آن شـده  ضـبط  امـوال  توقیـف  تواند می آورد، دست هب

 بـر  مبتنـی  ترمیمی هاي خسارت ایفاي جهت را دولت

  . کند مطالبه تروریستی عمل

 تروریسـم  حـامی  هاي دولت قربانیان به قانون این. 20

 حمایـت  تروریسم از که را کشورهایی تا دهد می اجازه

 پیگـرد  تحـت  دهنـد،  می ترویج و توسعه را آن و کرده

 و قـانونی  پیگردهـاي  قـانون  ایـن . دهـد  قـرار  قضـایی 

 تسهیل را احکام آمیز موفقیت وصول براي الزم اقدامات

 امـوال  وصـول  راسـتاي  در ها خواهان تاکنون،. کند می

 ایـران  به وابسته که متحده ایاالت در مستقر هاي بانک

 عنـوان  بـه  کـه  داشـتند  کشـورهایی  با اي علقه یا بوده

 مشکالتی شدند، می شناخته تروریسم حامی هاي دولت

 منظور به بودند مجبور ها خواهان این، از پیش. داشتند

 حـامی  کشـورهاي  که دهند نشان خود، احکام وصول

 کنتـرل  در را بانـک  عملیـات  روزمره طور به تروریسم

 قانون. بود غیرممکن تقریباً کاري چنین اثبات و دارند

 و ارتبـاط  کـه  زمانی تا سازد می قادر را قربانیان جدید

 پنهـان  اموال این از شود، اثبات خارجی کشور با پیوند

 جدیـد،  قانون در تغییر این. کنند برداري بهره تجاري،

 کرد خواهد بزرگی کمک آنها هاي خانواده و قربانیان به

 حمایت تروریسم با مواجهه در دعوي اقامه در آنها از و

 .خواهد آورد عمل به بیشتري

21. Cicippio – Puleo v. Islmic Republic of 

Iran,(28.U.S.C .A.§1605 A(c)) 
  

 ابـزار  عنـوان  بـه  صـرفاً  1605 بخش يرأ این در. 22

 شخصـی  حـق  گونـه  هیچ و بود شده تفسیر صالحیتی

. کــرد نمـی  مقـرر  خـارجی  دولـت  علیـه  دعـوي  اقامـه 

 علیه دعوي اقامه مبناي عنوان به صرفاً فالتو اصالحیه

 در کـه  خـارجی  دولـت  کارگزاران و کارکنان موران،مأ

 عنـوان  بـه  نـه  ،کنند می عمل خودشان شخصی سمت

 شـده  محـدود  خـارجی  دولت خود علیه دعوي مبناي

 خارجی دولت که بود آن بر جدید قانون عالوه، به. بود

 موران،مأ اقدامات مسئول غیرمستقیم، طور به و نیابتاً

 .باشد خود کارگزار و کارمندان

23. Roeder v. Islamic Republic of Iran, 

.(1:00C V0 3110 CESG,[D.D.C,Filed 

2000]) 
  

 کرد گیري نتیجه دادگاه طوالنی نظر نقطه یک در. 24

  : که
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 17 در هـا  خواهـان  نفع به غیابی حکم ثبت زمان درـ 

 قضـایی  صالحیت قضیه این بر دادگاه این ،2001 وتا

 . کرد می صادر حکم نباید لذا ه،نداشت

 سـال  اواخـر  در کنگـره  کـه  دعوي طرح قانونی حقـ 

ــرده تصــویب 1996 ــت، ک ــرد اس ــایی پیگ ــه قض  علی

 ایـن  بلکـه  ،شـود  نمـی  شـامل  را تروریستی هاي دولت

 آن کـارگزاران  و کارکنـان  موران،مـأ  علیه صرفاً قانون

 اعمـال  انـد،  شده تروریستی اعمال مرتکب که ها دولت

  . شود می

 است کرده متعهد را متحده ایاالت الجزایر، توافقنامهـ 

 تشکیل را پرونده ماهوي قانون که اي واقعه مورد در تا

 دو نیـز  و کنـد  رها را ایران علیه دعوي اقامه دهد، می

 ،شـود  مـی  مربـوط  اي قضیه این به که کنگره اصالحیه

 گیـري  نتیجـه  آنهـا  از توان نمی که است مبهم آنچنان

 تعهـدات  ایـن  تـا  اسـت  داشـته  قصـد  کنگـره  که کرد

 . نماید نقض را المللی بین

ــاه. 25 ــش دادگـ ــتیناف بخـ ــا اسـ ــزود کلمبیـ  :افـ

 بـین  منعقده قراردادهاي اساساً اجرایی هاي توافقنامه«

 انتظـار  اشخاص، بین قراردادهاي شبیه و کشورهاست

 سـوي  از اجرایـی  هاي توافقنامه و قراردادها که رود می

 جمهـور  رییس یا( کنگره. باشد احترام قابل متعاهدین

 یـک  جانبـه،  یـک  اعمـال  بـا  اسـت  ممکـن ) تنهایی به

 بایـد  قـانون  اما کند؛ باطل و فسخ را اجرایی توافقنامه

 رییس و کنگره که کند تضمین تا باشد صریح و روشن

  .»اند داده قرار توجه مورد را آن عواقب و نتایج جمهور

 (Dalibrti V. Republic of Iraq) در قضـیه . 26

هـاي   و همسرانشان بر اساس استثناي دولـت  قربانیان

حامی تروریسم، دعوایی علیه دولت عـراق، در دادگـاه   

در این قضیه،  فدرال بخش ایالتی کلمبیا اقامه کردند.

ربـایی،   هـاي ناشـی از آدم   رتها به دنبال خسا خواهان

شکنجه، شرایط بد زندان، درد و رنج و از دست رفـتن  

 منافع اقتصادي بودند.

 »2002 سـال  تروریستی اموال گزارش« اساس بر. 27

Terrorist Assets Reportکنترل اداره وسیله به که 

 تـا  عراق شده بلوکه اموال گردید، منتشر خارجی اموال

 . شد می برآورد دالر میلیارد 73/1 بر بالغ 2002 پایان

28 .(Acree V. Republic of Iraq) قضـیه،  این در 

 و ماه دو یعنی ،2003 هیئوژ 7 در فدرال بخش دادگاه

 و شدن زندانی دلیل به ریاستی، حکم صدور از پس نیم

 فـارس  خلـیج  اول جنـگ  اسـیر  امریکایی 17 شکنجه

)POWS (عـراق  علیه غیابی رأي یک ،1991 سال در 

ــادر ــد. کــرد ص ــی از بع ــات بررس  رفتارهــاي جزیی

 و آنهـا  بـراي  دادگـاه  ها، خواهان به نسبت گرفته انجام

 عنـوان  بـه  دالر میلیـون  653 مبلـغ  شان هاي خانواده

 عنـوان  بـه  دالر میلیون 306 مبلغ و ترمیمی خسارت

 امنیـت  سـازمان  و حسین صدام علیه تنبیهی خسارت

 هـا،  خواهـان  درخواسـت  بـه  بنا. کرد صادر حکم عراق

 دولـت  و کرد صادر موقت منع قرار Roberts قاضی

 امـوال  از دالر میلیـون  653 مبلغ حداقل نمود ملزم را

 اجرایـی  حکم طریق از را متحده ایالت در عراق دولت

 . کند پرداخت ریاستی

29. Pugh,v. Socialist People’s Libyan Arab 

Jamahiriya 

30. Owens v. Republic of Sudan 

31. Weixum v. Xilai 
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