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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  9   ـ32 ، صص1385شمارة سي و چهارم، 

  
  

  المللي   مستقل بينمصونيت اجرايي دولت و سازمان
  در مقابل آراي داوري

  1)ي داوري أتفسير يك ر(
  

  2دكتر حسين خزاعي
  

  چكيده 
مانع احضار يك دولت خارجي به محاكم  كه است عمومي الملل بين وقحق اصول از يكي مصونيت

موريت أو در مواردي ديگر از رفتار مدارد  مصونيت وجود در مواردي امكان انصراف از. شود دولتي مي
جاري از طريق داوري موارد قبول حل اختالف ت يكي از اين. شود از مصونيت استنتاج مي انصراف سياسي،

هاي  هالف صالحيت قاضي دولتي، صالحيت داور براي رسيدگي به اختالف يكي از چهرخاست، زيرا بر
  .شود  نقض حاكميت دولت تلقي نمي،لذا احضار دولت به دادگاه داوري حاكميت دولت نيست،

المللي مخالف  در شرايط كنوني نظم عمومي بين .است گذر زمان تعديل شده در عمل مصونيت در
داوري را، كه موجب   شرط رجوع بهصريحاً با علم و آگاهي، مصونيت، داراي ازمانس يا دولت كه اين است

 رأياي از رسيدگي يا به هنگام اجراي  شود، قبول نمايد و سپس در مرحله ميمقابل جلب اطمينان طرف 
  .است  ي از دادگاه عمومي مشهد صادر شدهأيدر اين رابطه ر.  نمايد استنادبه مصونيت

رويه  داور، رأي انصراف از مصونيت، ي،يامصونيت اجر ي،يمصونيت قضا: كليدي واژگان
  .ييقضا

                                                           
  .شود  اين مقاله موضوع طرح پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است كه با رعايت مقررات چاپ مي.1
  . استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.2

  :كنون مقاالت زير در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي منتشر شده استاز اين نويسنده تا
 ،33الملل، شماره  پرداخت ثمن در تجارت بين هاي روش ؛1372، مهر 29شماره  ،المللي  در تجارت بينكاال حمل هاي روش

مقاله نظم حقوقي و نظريه منابع حقوق،  ترجمه ؛1373، پائيز 32المللي، شماره  ؛ ترجمه مقررات اتاق بازرگاني بين1373بهمن 
حقوقي و تعهدات ناشي از  ساختار ؛1377 بهار ،39شماره  المللي، بين و اجراي احكام داوري ييشناسا ؛1375پائيز   ،35شماره 

شماره  الملل،  و حقوق بينامريكاحقوق  در ).J.V(بررسي اجمالي مفهوم  :در همين مجله ؛1385 بهار، 69شماره  ،تقرارداد دول
  .1369زمستان ـ پائيز ،13
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  مقدمه
 به ،ف سياسي و كنسولييوظامين حسن انجام أمنظور ت الملل عمومي به در حقوق بين

 3تاست كه در اصطالح مصوني دولت خارجي و نمايندگان سياسي و كنسولي او امتيازي داده شده
 حرمت شخص حقوقي دولت و موجب يكي از دو چهره  به؛هره داردچشود كه خود دو  ميده مينا

موجب   به4.غير قابل تعرض است و مراسالت سياسيدولت  محلهاي سياسي ، نمايندگانهمچنين
 به 5.شوند كشور پذيرنده نيز خارج مي اجرايي و قضايي موارد ياد شده از حيطه تعقيب ،چهره ديگر

توان به دادگاه  كه نمايندگان سياسي خارجي را نمي ن معنا است به ايقضاييتر مصونيت  ساده بيان
كم دادگاه  به اين معنا است كه حاجراييدعوت نمود و مصونيت  به دادگاه حقوقي يا احضار ييجزا
همين  . نيستكشور ديگر قابل اجرا يم دري عليه شخص حقيقي نماينده دولت خارجي مقيجزا
به . دولت خارجي نيز صادق است نماينده حقيقي شخص موالا و خارجي دولت اموال مورد در كمح

تحت حاكميت  نمايندگان دولت خارجي  جان و حيثيت، مال،موجب تئوري مصونيت  به،بيان ديگر
 6.شوند مي مجازات متبوع خود محاكمه و كتصورت تخلف در ممل  قرار ندارد و درميزباندولت 

 ، با برخوردهاي متفاوتي مواجه استلتها در اجرادو اينكه برحسب قدرت جز به اين نوع مصونيت
موريتهاي ديپلماتيك و متابعت از اصل أم حسن انجام  قبول عامه است و فلسفه وجودي آنمورد

دولتي نبايد توسط دولت ديگر محاكمه شود و يا موجب آن هيچ   كه به،ستكلي حاكميت دولتها
  7.انين دولت ديگر به او اعمال گرددقو

حفظ استقالل دادگاه  برابري طرفين قرارداد و حفظ ط به مربو،ي مصونيتفلسفه وجود
 برابري طرفين ، نمايددعواطرح  دولت ديگر در دادگاه خود تي عليهمصونيت نباشد و دول اگر .است

   8.شود  استقالل دادگاه ناديده گرفته ميو
تعيين مجازات   جرم و9.شود گونه ديگري مطرح مي شويم قضيه به مي وقتي وارد داوري

ن داور صالحيت رسيدگي به امر داور است و بنابراي خارج از حيطه اقتدار نظم عمومي و قواعد وجز
 قاضي دولتي در استخدام دولت و نماينده او ،مسائل حقوقي  در10.ندارد ي و تعيين مجازات رايجزا
 به نام دولت و به و طبق قوانيني كه به تصويب دولت رسيده است به اختالف رسيدگي وباشد  مي

                                                           
3. Immunité.  
4. Inviolabilité. 
5. Immunité de Juridiction. 
6. Grant. v. Mc Clanohan, Diplomatic, Practices, Problems, Georgetown University, Washington,  D.C. 

p. 44.   
  .105ص ،1354فروردين  المللي،  حقوق ديپلماتيك و كنسولي، انتشارات مركز مطالعات عالي بين،جواد صدر، .7

8.  P. Bourel., Rev arb. 1982, n.1, p. 119.  
9. Claude Reymind, souveraineté de l’Etet et participation a l’arbitrage, Rev. arb.1985, p. 517 

  . 21/1/1379 مصوب ،)در امور مدني( دادگاههاي عمومي و انقالب  آيين دادرسي قانون478ماده  .10
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ا از بودجه كند و حقوق خود ر  صادر ميرأيدهد و   قوانين دولتي تشخيص ماهيت حق مياستناد
 و طبق موازين  بوده داور نماينده طرفين اختالفاين در حالي است كه .دارد دريافت مي عمومي
رسيدگي  است، سيدهر دولت تصويب به كه آنچه از غير قوانيني اجراي با طرفين توافق مورد حقوقي

بنابراين  .نمايد مي با هزينه خود آنها حكم صادر و كسب نموده است طرفين توافق از كه قدرتي با و
به تقدس اصل حاكميت  افتد و  حاكميت او به مخاطره نميمحاكمه شود، داور توسطاگر دولت 

ط داور به سختي حتي توس  قبول محاكمه دولت،با اين وجود. دگرد اي وارد نمي دولتها خدشه
از ي براي قبول داوري يها ي و عادي اغلب كشورها محدوديتدر قوانين اساس. پذيرفته شده است
اساسي جمهوري اسالمي   قانون139عنوان مثال اصل  به. شده است بيني مي طرف دولت پيش

ي در هر رارجاع آن به داو به اموال عمومي و دولتي يا صلح دعاوي راجع «: دارد ايران مقرر مي
در مواردي كه طرف  .برسد وزيران است و بايد به اطالع مجلس تأهيمورد موكول به تصويب 

وارد مهم را قانون م.  برسد نيز خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلسيدعو
مور در ا(عمومي و انقالب  ن دادرسي دادگاههايييمشابه اين اصل كه در قانون آ. »كند تعيين مي

 كشورهاي مختلف وجود داشته در قوانين ؛كيد قرارگرفتهأ مورد ت نيز21/1/1379مصوب  )مدني
 قانون مدني 2060ماده  (شده است با توجه به نياز زمان ناپديد رنگ باخته و زمان گذر كه در است

  ).فرانسه
  به دولتها و، تجاري جهان امروزوضعيت اقتصادي و كنوني با توجه به شرايط  در

رح ال مطسؤدنبال آن اين  داده شده است و به اجازه رجوع به داوري المللي بين سسات مستقلؤم
 يا قضايي مصونيت به داورل مقاب تواند در مي المللي بينن مستقل دولت يا سازما شده است كه آيا

 تكيه بر حقوق ايران با  مقررات حاكم درابتدا الؤبراي پاسخ به اين س. نمايد  خود استناداجرايي
فصل (شده  تجزيه و تحليل المللي بين قضايي رويه سپس ،)اول فصل( شد خواهد مطالعه داور رأي
اين باره مورد بررسي قرار خواهد گرفت در  ال موضع جديد نظام حقوقي كامن نهايتدر  و ) دوم

  ). فصل سوم(
  

  فصل اول 
  مصونيت در حقوق ايران

  
 حقوق، مال، جان، حيثيت، «: اسالمي ايران ي جمهوري قانون اساس22موجب اصل  به

يز موارد تجو .»كه قانون تجويز كند مگر در مواردي است مصون از تعرض اشخاص شغل و كنمس
هاي كيفري و حقوقي است كه در قوانين عادي به تصويب   مربوط به اجراي محكوميت،قانون



     12  چهارمشمارة سي و / مجلة حقوقي

  .گيرد ن سكونت دارند در بر ميهمه افرادي را كه در سرزمين ايرااين قاعده كلي . اند هرسيد
در واقع اقتضاي ذات . برد اصطالح مصونيت معطوف به اين قاعده كلي نيستولي كار

 توافق ملت بر عدم تعرض به مواردي است كه در ،مدنيت و منظور از تشكيل كشور و حكومت
 به طمربوبرد اصطالح مصونيت كار .اند  احصاء شده ايرانانون اساسي جمهوري اسالمي ق22اصل 
) در مواردي كه قانون تجويز كند مگر( قانون اساسي است كه با مگر 22 اصل ي مقرر دراستثنا

  . مستثني شده است
 يبقا،  بين دو وضعيت، قانون اساسي22دامنه شمول قسمت دوم اصل  موارد داخل در در

  .رق قائل شدبايد ف) قسمت دوم(خروج ارادي از حاكميت قانون  و) قسمت اول(حاكميت قانون 
  

  اجرايي و قضايي حاكميت قانون و مصونيت ـ قسمت اول
 . دامنه شمول عام دارندكنند و معموالً انين دامنه شمول خود را اعالم مي قو،كلي طور به

كنند اعمال   زندگي مييرزمين معينكه در س بر همه كساني) با حفظ مستثنيات(گاهي قوانين 
 اعم از اتباع ، ايرانة سكنةكلي « قانون مدني ايران 5 ماده موجب بر همين اساس، به. شوند مي

 .» كرده باشدء مگر در مواردي كه قانون استثنا،د مطيع قوانين ايران خواهند بو،داخله و خارجه
طبق اين ماده  ؛كند ي شده را ذكر م يكي از موارد استثنا،968 قانون در قسمت آخر ماده همين

 اتباع خارجه بوده و ،قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدينتعهدات ناشي از عقود تابع «
تنها  نه) با حفظ مستثنيات(گاهي قوانين  .» تابع قانون ديگري قرارداده باشند يا ضمناًآن را صريحاً

اي هم كه در خارج   بلكه بر اتباع بيگانه،شوند تابعيت كشور را دارند اعمال ميبر همه كساني كه 
ي از ي قوانين جزا؛ دارندقوانين مرتكب جرمي شوند ادعاي حاكميتآن ارتباط با  راز مرزها د

ي درباره كليه كساني ئقوانين جزا « كه نمايد  قانون مجازات اسالمي اعالم مي3ماده . اند اينگونه
شوند اعمال جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم ي يهوا ي ويدريا كه در قلمرو حاكميت زميني،

 همان قانون مقرر 5ماده . »موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد آنكه به گر مگردد مي
م ئن مرتكب يكي از جراكه در خارج از قلمرو حاكميت ايرا اي هر ايراني يا بيگانه «كه  دارد مي

ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسالمي 
   11.»شود ت ميايران مجازا

شود كه دامنه شمول قوانين عام است   مختلف اين نتيجه حاصل ميقوانيناز تلفيق مواد 
  .و موارد خاص نياز به تصريح دارد

المللي اين  در مورد دولتها و نمايندگان سياسي و كنسولي آنها و سازمانهاي مستقل بين

                                                           
  .93ص  ،1375جلد اول،   حقوق جزاي عمومي، محمد،آشوري، .11
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 قانون مدني تصريح به 9كه در ماده  كلي است اي  منبعث از قاعده اين مهمو ؛تصريح وجود دارد
  .آن شده است

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و  « ، قانون مدني9طبق ماده 
 است كه  به اين معنا،در حكم قانون است .» منعقد شده باشد در حكم قانون است،ساير دول

  .باشد مانند قانون الزم الرعايه مي
 در بعضي :حالت وجود دارد المللي دو  بيناتكردن معاهد ي پيدان قانواعتباردر خصوص 

 آن  برالمللي بين اي  با پيوستن دولت به معاهدهكه اي وجود دارد موارد در قانون داخلي قاعده
  موارد دردر بعضي. اند  قوانين مالكيت صنعتي و تجاري در ايران از اينگونهشود؛ ه ميگذارد  صحه

موجب   به، پيوسته استالمللي بين وجود ندارد، ولي چون دولت به معاهده اي حقوق داخلي قاعده
عنوان  به .گردد االتباع مي  و الزم شدهرد حقوق ايرانالذكر قاعده مزبور وا  قانون مدني فوق9ماده 

 ولي با پيوستن بيني نشده است، پيش المللي بين داور رأي بودن جراالا الزممثال در قوانين ايران 
خير، أ سال تچهل و سهبعد از   ،1380 سال در 1958 ژوئن 10ي اسالمي ايران به معاهده جمهور
  .ه است پيداكرداجراييالمللي در ايران قابليت   داور بينرأي

كه در مورد اتباع داخلي در بعضي از موارد با تجويز قانون قابل نقض  كلي مصونيت قاعده
 كه بين دولت ايران المللي بينمعاهدات  موجب مورد محل سفارت و شخص ديپلمات به در ،است

را مقرر  تواند خالف آن هيچ قانوني نمي  وباشد مينقض  قابلاست غير  و ساير دول منعقد شده
اشياء و اسناد ، درجه دوم مربوط به محل در مصونيت در درجه اول مربوط به شخص و. نمايد

  .واقع در محل استقرار ديپلمات است
كنوانسيون پان امريكن  19 ماده .تصريح شده است مصونيت وجود به ،سيسيا معاهدات در

مور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت أم «ده است كه نموتصريح ) 1928  فوريه20هاوانا (
مور سياسي مصون أشخص م «: 1961 كنوانسيون وين 29طبق ماده  .»خوردار استي بريجزا

ور پذيرنده با وي رفتار كش .داد ورد توقيف يا بازداشت قراريچ عنوان مه را به توان او است و نمي
مانعت از وارد آمدن لطمه ن اوست خواهد داشت و اقدامات الزم را براي مأاي كه در ش محترمانه
  12.» آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد وبه شخص

 اماكن ـ1«: دارد مي درباره روابط ديپلماتيك مقرر 1961 وين كنوانسيون 22 ماده همچنين
موريت حق ورود به اين أ پذيرنده جز با رضايت رئيس مكشورمورين أ مصونيت دارند و ممأموريت

منظور  كليه تدابير الزم را بهكه  پذيرنده وظيفه خاص دارد كشورـ 2 .اماكن را نخواهند داشت
ل نگردد  مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزمأموريتاينكه اماكن 

                                                           
  .پيشين ،صدر .12



     14  چهارمشمارة سي و / مجلة حقوقي

ل ي ديگر موجود در آن و همچنين وسا  اشياء اثاث و و اسباب ومأموريتاماكن ـ 3 .اتخاذ نمايد
   13.» خواهد بوداجرايييا اقدامات  توقيف و  ومصادره و از تفتيش  مصونمأموريتنقليه 

كليه  «كه  داشته است  همين معاهده مقرر41 بند اول ماده ،اعطاي مصونيت در مقابل
اي  مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه باشند بدون آنكه به مند مي مزايا و مصونيتها بهره از كه اشخاصي

 پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن كشور وارد آيد مكلفند قوانين و مقررات
هاي سازمان مربوط به روابط ديپلماتيك بين دولتها است و اين معاهده .»داري نمايند  خودكشور

را  يهاي مشابه كه مصونيت دن ولي معاهدات ديگري وجود دار،گيرد برنميرا در المللي بينمستقل 
 تأسيسبه كه منجر اي  در اساسنامه،در بعضي از موارد .اند منظور داشته سازمانهاي مرقوم براي

 ،عد مصونيتابراين قوابن. دنشو الذكر درج مي  مصونيتهاي فوق،گردد مي المللي بين سازمان مستقل
 ،ارت ديگرـعب به .شوند المللي درج و وارد حقوق داخلي مي اهدات بينـكه در مع قواعدي هستند

 اجرايي يا قضايي مصونيت ينكشور مع كشوري براي نمايندگان سياسي قوانين داخلي هيچ در
 نبه ودر معاهدات دوجا .است المللي معاهده بين  مصونيت هميشهأ بلكه منش،شود  نميبيني پيش
نامه عنوان مثال در عهد به. ه شده استجانبه نيز گاهي به مصونيت اموال و اشخاص پرداخت چند

به مسائل   شرايطي راجع،امريكامتحده  كنسولي بين ايران و دول ي و حقوقمودت و روابط اقتصاد
قانون  « 1336در سال دنبال آن  ولي درج شده است و به فرهنگي و كنس،مختلف اقتصادي

 به »امريكابوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و دول متحده مر
   14.ه استتصويب رسيد

 موفق به تهيه وكننده  دولتهاي شركت ،1928 سال در هاوانا در امريكن اينتر در كنفرانس
ي  در مسائل حقوق ديپلماتيك شدند كه فقط مربوط به كشورهاتصويب يك عهدنامه جامع

آخرين  1961متحد در سال   سازمان ملل،به دنبال معاهده هاوانا .ن و شمالي بوديي التامريكا
  . سازمان رسانيد  كليه دول عضويلماتيك را تهيه و در وين به امضاعهدنامه موجود در حقوق ديپ

 سازمان اجرايي و قضاييالمللي نيز گاهي مصونيت  در اساسنامه سازمانهاي مستقل بين
المللي در   يك معاهده بينموجب به يونسكو ،عنوان مثال به .به رسميت شناخته شده است مربوط

 با فرانسه اين سازماندر توافقي كه در مورد مقر  ؛ استتأسيس شده 1945نوامبر  16لندن در 
 ولي باشد،خوردار  برقضاييطور سنتي از مصونيت  هان بمقررگرديده كه سازم امضا شده است

يا اينكه انصراف او از شرايط   از مصونيت انصراف دهد ور مواردي كه يونسكو صريحاًد استثنائاً
  . داراي مصونيت نخواهد بود،قراردادي كه منعقد كرده است استنتاج شود

ي كه يها موجب عهدنامه  به،تيب در حالت عادي كه حالت حاكميت قانون استبه اين تر
                                                           

   .پيشين صدر، .13
  .15/3/1336مورخ ، 3589روزنامه رسمي شماره  .14
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 محاكمه و توقيف  ازبه بعضي از اموال مصونيت به بعضي اشخاص و ،دنشو  ميبين دول امضا
 و فقط تحت شرايط مخصوص به خود قابل نقض يا  بودهاين مصونيت قابل احترام. شود داده مي
  . هستندانصراف 

    
  اجرايي و قضايي خروج از حاكميت قانون و نفي مصونيت ـ قسمت دوم

خصوصي  روابط تنظيم در دهارا حاكميت به خاص ارجحيت دادن به نظر كه مدني قانونگذار
منظور احترام به حاكميت اراده و تكميل نواقص ناشي از حاكميت قوانين   به،است   اشخاص داشته

 تدوين قانون وجود نداشته و براي زمانامري و تسهيل امور روزمره زندگي و رفع معاذيري كه در 
است تا روابط مدني   اص اجازه داده به سه طريق به اشخ،است  قانونگذار امكان ارائه راه حل نبوده

  .في مابين را به اراده خود تنظيم نمايند
 صريح مخالف كه حدي در ،خصوصي قرارداد انعقاد بر گذاشتن صحه با ،طرف يك از

 قانون مدني تنظيم بخش عمده روابط خصوصي را از 10 در ماده ،باشدنعمومي قوانين و نظم 
 در آن قسمت از روابط ،از طرف ديگر .است   واگذار نمودهبه خود اشخاصو حاكميت قانون خارج 

)  قانون مدني752ماده ( عقد صلح  اشخاص اجازه داده است تا با به،كه خود تنظيم نموده است
 با ،از طرف سوم. دهند  قرار خودتابع حاكميت اراده آثار قواعد امري عقود ديگر را زايل و

 ولي قسمتي ،ت تا عقد در قالب قانوني خود باقي بماندشروط ضمن عقد اجازه داده اسبيني  پيش
همه موارد   در،به اين ترتيب. از آن كه مورد توجه خاص متعاملين است به اراده آنها تنظيم گردد

 دامنه ، قانون مدني10 با اين تفاوت كه ماده ، است شدهراه خروج از حاكميت قانون باز گذاشته
قوانين امري   حسنه وخالقو ا كه مخالف نظم عمومي  رااراديشمول عام دارد و هر توافق 

 است كه در قانون مدني  حال آنكه دامنه شمول عقد صلح محدود به عقودي،گيرد مينباشد دربر
عنوان مثال عدم وجود تعادل اقتصادي بين مبيع و ثمن در عقد بيع موجب  به. اند  شدهءاحصا
 خيار ،گيري عقد صلحكار به  از الفاظ عقد بيع و ولي همين عدم تعادل با خروج،غبن است خيار

توان در قالب عقد يد بقرارداد چاپ كتاب يا قرارداد مشاوره حقوقي را شا. دنبال ندارد غبن را به
 زيرا عدم تعادل اقتصادي در قرارداد ، اعجازي حاصل نخواهد شدطريقصلح ريخت، ولي از اين 

عقد صلح را فقط   در واقع قانونگذار مدني.ال نداردچاپ يا مشاوره حقوقي خيار غبن را به دنب
 خارج از اين موارد  و درتدوين نموده است ديگر عقود منظور از ميان بردن عواقب امري به

 ولي اثري بر استعمال آن مترتب ،آورد البته استعمال اصطالح مشكلي بوجود نمي .كاربردي ندارد
  . شود نمي

 مدني بر اين بوده است كه بخشي از قواعد زندگي مدني را  اراده قانونگذار،به بيان ديگر
انون  ق8 و 7، 6، 5 مواد(تابع قانون  و بخش ديگر را)  قانون مدني10ده ما(تابع حاكميت اراده 
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اجازه داده است  است، اي برخوردار العاده ي چون حاكميت اراده از اهميت فوقول ؛قرار دهد  )مدني
 قانون 752ماده (صلح  عقد با دارد اختصاص قانونكه به حاكميت را  بخشي آثار متعاقدينتا 

ت حاكميت اراده و جايگزيني اين ارجحي. د يا تعديل نمايندنشروط ضمن عقد از بين ببر و) مدني
در  .موارد ديگري هم تكرار شده است در  روح عمومي قوانين ايران است و،جاي قانون آن به

مصوب  )در امور مدني(ب انقال و عمومي دادگاههاين دادرسي يي قانون آ178ماده  ،همين راستا
 توانند ر مرحله از دادرسي مدني طرفين ميدر ه « :دارد در باب سازش مقرر مي 21/1/1379

: ن قانون نيز مقرر شده استي هم454در ماده  .»دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند
وانند با تراضي يكديگر منازعه و اختالف خود را ت صي كه اهليت اقامه دعوا دارند ميكليه اشخا«

به  ،اي از رسيدگي باشد ح در هر مرحلهدر دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طر خواه
  .»داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند

 قانون 159كه اصل  اند ي انشاء شدهحال  در،حمايت از حاكميت اراده دو ماده قانوني در اين
  قانون454 ماده » ....دادگستري است  و شكاياتمرجع رسمي تظلمات « :دارد مي رمقر اساسي
با اين  .انحصار رسيدگي قاضي دادگستري را به نفع حاكميت اراده نقض نموده استالذكر  فوق

  دادگاه صالحيت حل اختالف را نخواهد داشت، مگر، بر داوري طرفينصورت تراضير  دوصف
گشت به گذاشتن داوري و بر كنار ي از طرقيك .گردد ممتنع علت هر هكه داوري ب صورتي در

  )م.د.آ.ق 481بند يك ماده ( .باشد ميحاكميت قانون و صالحيت دادگاه، تراضي كتبي طرفين 
 به اين ترتيب ورود و خروج به حاكميت اراده يا قانون در اختيار اشخاص قرارداده شده

اگر تحت  .را به دنبال دارد آن  عواقب،از حاكميت) يا ارادهقانون (است، ولي ورود به هر مقوله  
گذاشتن هر قسمت  كنار گردد و براي مي اعمال آمره مقررات  مجموعه،مانديم باقي قانون حاكميت

غبن وجود   با انعقاد عقد بيع خيار،عنوان مثال به. واهد بوداز آن اعالم اراده جديد و مستقلي الزم خ
 با خروج از همچنين. شود  خيار زايل مي،عدم وجود غبن ديگري و توافق برط شر درج با ولي دارد،

كه يكي از آنها خيار غبن است از بين  عواقب عقد بيع صلح،  مربوط به بيع و انتخاب عقدمقررات
د گرد فاحش، خيار غبن در بيع ساقط مي حاكي از قبول غبن رج شرط ضمن عقدرود، ولي با د مي

قانون  توان با تكيه بر شود، ولي ديگر نمي  بيع اجراء ميخيارات  قانون همهچه در حاكميتو اگر
 چگونگي انعقاد ،و ورود به عالم حاكميت اراده خروج از قانون با بنابراين. دعاي خيار غبن نمودا

خواهد  در اختيار متعاملين قرارداد به شرط عدم مخالفت با نص صريح قانون و نظم عمومي كامالً
  .بود

كه  ماند است و تا وقتي برقرار مي قانون حاكميت آثار از يكي نيز اجرايي و قضايي نيتمصو
وجود نيز كه قانون حاكميت دارد مصونيت   تا وقتينتيجهدر . مانده باشيم باقيدر حاكميت قانون

. گردد سيطره قانون و ورود به حاكميت اراده مصونيت متزلزل مي  به محض خروج ازلي و،دارد
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، دهد  حاكم بر جامعه معني ميآمرهمجموعه قوانين با هماهنگ و مصونيت در چارچوب اعطاي 
بر اين شود كه اين   قرار،)خصوصي انعقاد قرارداد( اگر در اثر شورش يا با توافق در نتيجه

قضيه  عنوان مثال در به. شود معنا مي  نشود، مصونيت بي قوانين اجرا ازنگمجموعه هماه
ستري با قبول  دادگالمللي بين ديوان ، در تهرانامريكان سفارت اياالت متحده گروگانگيري كاركنا
 اينكه  به استناد تنها انجام نداده است،امريكا اقدامي عليه كاركنان سفارت ساًأاينكه دولت ايران ر

به  وين راجع 1963 و 1961هاي  آور بوده است، نقض كنوانسيون ليتسئوعملكرد بعدي دولت م
 ر ديوان،ظن به 15.ن را محكوم به پرداخت غرامت نمودسي و كنسولي را احراز و ايراروابط سيا

 هنگام اشغال و در بود، انجام نداده امريكادولت ايران اقدامي عليه كاركنان سفارت اياالت متحده 
 بنابراين تا اين  و انه را نداشتهخري از اشغال سفارتسفارت به علت شورش مردمي توان جلوگي

غال  بعد از اشبه اعتقاد ديوان، دولت ايران .نشده بودندهاي مربوطه نقض  كنوانسيونلحظه 
كرده   قصور، حال آنكه از انجام اين تعهد نمايد كمكتوانسته به آزادي گروگانها انه ميخسفارت
در شرايطي مانند عراق بعد همچنين  16.دولت ايران را از اين حيث مسئول دانست و بنابراين بود

  .داشترا انتظار مين و وجود مصونيت أتتوان   نمي،ام حسيناز صد
 .دهد  انصراف مينفع از مصونيت پست كنسولي خود صريحاً در بعضي از موارد، دولت ذي

 مجلس 4/12/1353 مصوب ولي روابط كنسدرباره كنوانسيون وين  قانون45بند يك ماده 
ند هر يك از مزايا و مصونيتهاي توا دولت فرستنده مي «  كه تصريح نموده استمليشوراي 

در مواردي ديگر، انصراف . »كندسلب  وليكنسپست را از يك عضو  44 و 43 ،41مذكور در مواد 
. شود  ميگيري المللي نتيجه تلويحي و از رفتار دولت يا سازمان مستقل بينصورت  بهاز مصونيت 

بول شرط رجوع به داوري از مواردي المللي يا دولت در ق عنوان مثال رفتار سازمان مستقل بين به
  . انصراف از مصونيت تلقي نموده است آن راالمللي بين قضايياست كه رويه 
واقعيات پرونده  . دادگاه عمومي مشهد در اين راستا صادر شده است48 داوري شعبه رأي

ي  در جمهوري اسالم17 )يونيسف ( دفتر نمايندگي صندوق كودكان ملل متحدكهبدين شرح است 
 "POE/IRNA/2001/00000194" شماره خريد دستور قالب در قراردادي بها استعالم طريق از ايران

نمايد كه موضوع آن ساخت   با شركت كيهان فلز طوس در خراسان منعقد مي3/8/1380مورخ 
است   در قرارداد تصريح به اين شده .بود بخاري هيزم سوز براي ارسال به افغانستان چهل هزار

يونيسف بخشي از ثمن معامله را . باشد حاكم بر اين قرارداد مي 18فايط كلي خريد يونيسكه شر
                                                           

15.  Grant v. Mc Clanohan, op.cit., p. 10.  
مجله  ،امريكا اياالت متحده –ديوان داوري دعاوي ايران گودرز،  افتخار جهرمي،: براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به .16

  .18ص ،1371-72سال  ،16-17شماره  ي اسالمي ايران،المللي جمهور حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين
17.  U.N.C.E.F=United Nations Children's  Fund. 

18. UNICEF General Terms and Conditions. 
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 با مداخله بيناين  در. دهد گيرد و به افغانستان انتقال مي پرداخت و قسمتي از مبيع را تحويل مي
 اوضاع و احوال افغانستان تغيير و صندوق كودكان ملل متحد بدون هيچ امريكااياالت متحده 

 از مراجعه جهت تحويل گرفتن باقيمانده بخاريهاي هيزم سوز و پرداخت باقيمانده ثمن ،ارياخط
  .ورزد معامله امتناع مي

ي غير از افغانستان يساخت بخاريهاي هيزم سوز كه در جاشركت كيهان فلز طوس براي 
تحويل منظور احقاق حقوق و  لذا به بود؛، متحمل زحمت و هزينه زيادي شده نبودقابل مصرف 

دادگاه با  .نمايد كاال و دريافت باقيمانده ثمن معامله دادخواستي تقديم دادگاه عمومي مشهد مي
 قرارداد شرايط عمومي يونيسف وبه  استناد  بام دادخواست و قرارداد پيوست ويمطالعه ضما
ت يا ادعاي خسار نظر، هرنوع اختالف «است،   كه تصريح نموده  از شرايط عموميMمالحظه بند 

آميز حل  آن بوده و از طريق گفتگوي مسالمتاي كه ناشي از اين قرارداد يا در نتيجه مفاد  مناقشه
 مطابق قوانين حكميت و بر اساس مقررات قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت ،و فصل نگردد

  دررأيصدور  قدرت داوري هيئت و شد خواهد گذاشته داوري به 19لمل سازمان المللي بين

ي ي كه به عنوان قضاوت نهاأييطرفين به هر ر ص مجازات كيفري را نخواهد داشت وخصو
 اختالف يا ادعاي خسارات مورد بحث صادر شود پايبند خواهند ، داوري در مورد مناقشههيئت
 مذكور را صالح به رسيدگي اعالمي  داورهيئت خود را صادر ويت  قرار عدم صالح،»بود
  .نمايد مي

 459ختصاصي خود طبق ماده دادخواست ديگري تقديم و با معرفي داور ا متعاقباًخواهان 
 از دادگاه ،21/1/1379 مصوب )در امور مدني(دادگاههاي عمومي و انقالب  ين دادرسييقانون آ

 اقدام به تعيين ،دادگاه پس از اخطار به خوانده و عدم حصول نتيجه .نمايد تقاضاي تعيين داور مي
  . داوري را تشكيل دهندهيئتخواهان ا با داور نمايد ت دو داور مي

خود را  رأي ، به موضوع رسيدگي، پس ازكليه اصول دادرسي يتبا رعا داوري هيئت
 دادگاه .نمايد  ميمعامله و خسارات وارده صادر مانده ثمنباقي پرداخت به خوانده محكوميت بر مبني
خواهان با تقديم دادخواست . نمايد يي مي اجراه اقدام به صدور برگ، داوريرأي با وصول نيز

 دستور توقيف  نيز دادگاه؛نمايد ميرا مين خواسته از حساب بانكي يونيسف أ تقاضاي ت،ديگري
مشاورين حقوقي بانك در  .نمايد مي صادررا عليه  حساب بانكي محكوم مبلغي معادل خواسته از

ساب او را غير قابل توقيف اعالم ح ي وي يونيسف را داراي مصونيت اجرا،كامپاسخ به اجراي اح
پس از مسدود شدن مبلغ . نمايد مي  مسدودموقتاً د درخواست رانمايند، ولي بانك مبلغ مور مي

 مستقل هايمورد درخواست به دستور دادگاه، با مداخله وزارت امور خارجه كه حافظ منافع سازمان

                                                           
19. United Nations Commission on International Trade Law : UNCITRAL. 
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به  .آيد به عمل ميرفع مين خواسته أز تاثر اه قضاييالمللي است، به دستور رياست محترم قوه  بين
شود  مي مطرح  اين سؤاله و حقوق ايرانييقوه قضاالملل   در اداره كل روابط امور بيناين ترتيب

 پاسخ مناسب يافتن هدف اين مقاله د؟ني داريالمللي مصونيت اجرا  مستقل بينهايكه آيا سازمان
     . اين سؤال استبراي

به بانك   مجدداًله  محكوم صادر ويياجرا برگ ي داوررأيساس ا بر،در اين فاصله زماني
 .نمايد  ميعليه را  محكومداشت از حساب بانكي تقاضاي بر،رأيمراجعه و اين بار براي اجراي 

نيت ، ولي به استناد مصو كرده توقيفعليه  محكومبه از حساب مبلغي معادل محكوم مجدداًبانك 
اداره كل روابط  ،به اين ترتيب. ورزد له امتناع مي به محكوم از تحويل آن  آن سازمان،يياجرا
 مصونيت ،ي داورأ كه آيا در مقابل اجراي رشود نيز مواجه ميال ؤ اين س بايهايضالملل قوه ق بين

  ؟وجود دارد
قاضي اجراي احكام  دستور به توسل با يأر اجراي و اموال توقيف به راجع ،يمشابه مورد در

اي كه تخصص در امور داوري  شعبه(ول دادگاه تجديد نظر پاريس  شعبه ا،)رأياجراي اجباري (
 عليه جمهوري كنگو اشعار مطروحه از سوي يك شركتي ادر دعو 1996ژوئن  27 رأيدر ) دارد
 ،حل مخالف  قبول راهتوقيف هستند و مورين سياسي قابلأ در حساب م موجودبالغم 20،دارد مي
  .          باشد كه دولت جمهوري كنگو پذيرفته است اف از مصونيت مي نفي ابعاد مختلف انصرمعني به

 كه قانون حاكم اعالم شده است،  قواعد آنسيترال32 ماده 2 بند طبق كه است ذكر به الزم
خير أكنند كه بدون ت طرفها تعهد مي . كتبي بوده و اجراي آن براي طرفها الزامي است،حكم «

ب مطل : به دو مطلب تصريح شده است، قواعد آنسيترال32ند از ماده  در اين ب.»حكم را اجرا كنند
خير متعهد به اجراي أت و مطلب دوم اينكه طرفين بدون تي اسي داور قطعي و نهارأياول اينكه 

  . داور هستندرأي
شود كه  ط ميبا مطالعه مجموعه قوانين داوري حاكم در جمهوري اسالمي ايران استنبا

در توضيح مطلب  .موافق است داور رأي  اجباري اجرايايران اصوالً باسالمي جمهوري ا قانونگذار
ي و اجراي يشناساكنوانسيون  به 1380شود كه دولت جمهوري اسالمي ايران در سال  آور ميياد

 .ميالدي ملحق شده است 1958 ژوئن 10 مصوب  تنظيم شده در نيويوركاحكام داوري خارجي
ين دادرسي يولت متعاهد احكام داوري را طبق آهر د « :است شدهمعاهده مقرر اين  3در ماده 

االتباع  عنوان الزم  بهسرزميني كه حكم به آن مستند است و تحت شرايط مندرج در مواد زير
ي يا اجراي احكام داوري كه در مورد آنها اين يبراي شناسا . و آنها را اجرا خواهد كردييشناسا

تري نسبت به هاي بيش الزحمه يا هزينه تر يا حق  شرايط سنگيناًگردد اساس كنوانسيون اعمال مي

                                                           
20. Stés Qwinzy c/ République du congo; Rev. arb. 2001, n. 1; p. 133. 
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از طرف  .»وضع نخواهد شد  يا اجراي احكام داوري داخلي وضع شده،ييآنچه كه براي شناسا
 مجلس شوراي 26/6/1376مصوب المللي   قانون داوري تجاري بين35 بند يك ماده ،ديگر

 وري كه مطابق آراي دا)34(و  )33 (ندرج در مواد موارد ميبه استثنا « :دارد  مقرر مياسالمي
صورت درخواست كتبي   است و در االجرا  الزمو پس از ابالغ قطعي  اين قانون صادر شودمقررات

 .»دنشو  گذاشته ميراي احكام دادگاهها به مورد اجراترتيبات اج )6(موضوع ماده از دادگاه 
 )در امور مدني(اههاي عمومي و انقالب ين دادرسي دادگي در بخش داوري قانون آهمچنين
  دادگاه قابل اجراي اجباريرأي و مانند  اعالمييو نها داور قطعي رأي، 21/1/1379 مصوب
توانسته است  ي مطروحه ميادعو  برها كه اجراي آنيبنابراين مجموعه قوانين . است شدهشناخته

ي و ي كه نهاييأاگر ر.  داور دارندرأين  بوداالجرا ي و الزمياشد، نظر به قطعي و نهاقابل اعمال ب
 چه ، صادر نگرددرأي نشود و دستور اجراي اجباري با حسن نيت اجرا قطعي است با طيب خاطر و

 داور، استنكاف از اجراي عدالت رأي داور مترتب خواهد بود؟ آيا استنكاف از اجراي رأياثري بر 
ختل نخواهد گرديد؟ دادن پاسخ مثبت ز مرجع تظلمات مشود؟ و آيا بخش مهمي ا محسوب نمي

  .استشرح آتي  بهالمللي  ي بينيالها همسو با رويه قضاؤبه اين س
  

  فصل دوم 
  المللي در مورد مصونيت ي بينيرويه قضا

  
كه با قبول شرط رجوع به  شود  برداشت ميچنينالمللي  ي بينيااز مطالعه رويه قض

، )اول قسمت( دهد مي انصراف خود مصونيت از المللي بين مستقل مانزسا يا  دولت،داوري
 انكار ،و اصرار بر وجود مصونيت) قسمت دوم(شود  مربوط به حقوق خصوصي نمي مصونيت
                ). قسمت سوم(شود  مخالفت با نظم عمومي تلقي مي عدالت و

                
   قبول داوري و انصراف از مصونيتـ قسمت اول

 از قبول داوري توسط  مستمراً، متعددي آرادر  سطوح مختلف ودادگاههاي فرانسه در
كه در شرايط  طوري هب ،اند مصونيت را استنتاج نموده المللي، انصراف از مستقل بين سازمان يا دولت

 استناد  با1997 اكتبر 20 رأيدادگاه پاريس در . كنوني هيچ ترديدي در اين خصوص وجود ندارد
 و انعقاد قرارداد داوري و قبول شرط رجوع به 21ومقر يونسك به ريس راجع توافقنامه پا24به ماده 

در  .ي احراز نموده استي را از مصونيت قضاسازماناف ضمني اين  انصر،داوري از طرف يونسكو
                                                           

21. (U.N.E.S.C.O) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 
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 از مصونيت 22، شرط رجوع به داوريي با امضا يونسكوكند كه  دادگاه استدالل ميرأياين 
بيني   حل اختالف به طريقي كه در قرارداد پيش ضرورتاً ترتيب بدين خود انصراف داده وقضايي
كند كه  نيت طرفين در انعقاد قرارداد ايجاب مي  شرط حسن دادگاهبه نظر. است  را پذيرفته شده

  23.بيني شده در همان قرارداد باشد اجراي هر قرارداد مطابق با شرايط پيش
يونسكو و  ، مانندالمللي  مستقل بينهاينسازما  وهاي دولتيي و اجرايصل مصونيت قضاا

از المللي  بين  مستقلهاين مصونيت سازماباشد؛ البته مي حقوق نيز يييد علماأت يونيسف، مورد
 مستقلي به اين علت كه سرزمين و قاضي ها، زيرا اين سازمانباشد برخوردار ميحمايت بيشتري 

 نبايد به طريقي از د؛ با اين وصفنار نياز ديمصونيت بيشتربه  استقالل خود براي حفظ ندارند،
  .دن انصراف داده باش خودمصونيت
هر دو مورد سازمان  در . دادگاه مشهد داردرأي ا زياد ببسياري دادگاه پاريس شباهت أر

شخصيت حقوقي مستقل، خوانده  دو شايد يك سازمان با و)  يونيسفـ يونسكو(المللي  مستقل بين
ط ضمن عقد توافق صورت شر  به،راي حل اختالف ناشي از قرارداددر هر دو مورد ب.  هستنددعوا

 از قبول داوري امتناع ورزيده دعوات داوري شده است و در هر دو مورد خوانده ئبر مراجعه به هي
شده تقاضا  نشده، بلكه تعيين داور دعوادر هر دو مورد از دادگاه تقاضاي ورود به ماهيت . است
است، زيرا طرفين اختالف در سرزمين واحد سكونت   المللي نبوده بين دعوادر هر دو مورد . است
 شرط ،در هر دو مورد. است  نيازي نبوده ي پول يا مال به خارج از مرزهاياند و به جابجا داشته

شرايط عمومي (است   مابين گنجانيده شده ر توافق ديگري غير از قرارداد فيرجوع به داوري د
محتواي شرط تنها تفاوت موجود، وجود اختالف كوچكي در ).  يونسكو توافقنامه مقرـ يونيسف

در اختالف مطروحه در دادگاه  .اثر بوده است  بيدعوا البته بر ماهيت رجوع به داوري است كه
 يك داور تعيين و ،يك از طرفين  هر شرط رجوع به داوري به اين ترتيب بوده است كهپاريس

 ، در تعيين داور سومفقط در صورت عدم توافق شود ون ي تعيداور سوم با توافق داوران طرفين
ن داور سوم به ينمايد، ولي فقط براي تعي اقدام  تعيين او به دادگستري المللي  بينرئيس ديوان

خود  اختصاصي داور سازمان از تعيين يونيسف، اين اختالف در آنكه و حال شود رجوع  ديوان رئيس
، بلكه از شركت در است  سوم نبوده ين داوريف تنها در مورد تعورزيده است و اختال امتناع مي

  .داوري و معرفي داور خود امتناع ورزيده است
                                                           

22. Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 octobre 1997, note, Charles Jarrosson, Rev. arb. 1997, n. 4, 

p.  575 ; Cour d 'appel de Paris, 19 juin 1998, note, Charles Jarrosson, Rev. arb. 1999, n. 2, p. 343.  
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ي دادگاه بدوي أاز ريونسكو . نمايد  مييين داور را صادردادگاه در هر دو مورد دستور تع
ولي يونيسف  .ايدنم ييد ميأي دادگاه بدوي را تأنظر رنمايد و دادگاه تجديد نظر ميتقاضاي تجديد

خوانده و داور ثالث را به قيد قرعه تعيين نموده است و مورد   نشده و دادگاه داوردعواوارد 
  .و رسيدگي كامالً غيابي انجام شده است نگرفته  قرارخوانده نيزاعتراض 

 حق مراجعه به دادگاه جهت ،داوري كند كه مدعي ييد ميأدادگاه تجديدنظر پاريس ت
تعيين داور، دادگاه مرتكب استنكاف از  در صورت استنكاف دادگاه از است و   داشتهتعيين داور را

دادگاه بدوي  نظر مانند قراردادگاه تجديد يأر .شود احقاق حق كه مخالف نظم عمومي است، مي
  توانسته مي دادگاه كه يادآوري است  الزم به.است  شده استوار قراردادها آور الزام قدرت برمبناي

 ،موجب اين ماده به(ي نمايد أصدور ر نون مدني فرانسه اقدام به قا1134است با استناد به ماده 
منظور  ولي مصممانه و به ،)هستندحكم قانون  ه طبق قانون منعقد شده باشند، درك ييقراردادها

 بر عالوه 24.كلي حقوق استناد نموده است  به اصل عمومي و،رأي دامنه شمول وسعت بخشيدن به
 .است   برتكليف اجراي با حسن نيت قراردادها تكيه نموده ،رأيبراي استحكام بيشتر دادگاه اين، 

دارد كه قبول ايراد رد  دادگاه بدوي اشعار مي قرارمطروحه در نظر با دفاع از استدالل دادگاه تجديد
 نظم عمومي  اين مخالفكه ممنوعيت خواهان از مراجعه به دادگاه است معني به ،ي خواندهادعو
  .است

كه انصراف از مصونيت  كند  اعالم مي25يدر مقام حل اختالف سوئيس فدرال دادگاه
  انتقادبا سوئيساين موضع دادگاه فدرال .  شودگيري تواند فقط از شرط رجوع به داوري نتيجه نمي

 يتمأمور انجام قدرت كه است درست ،مخالفين استدالل بنابر .است  شده مواجه شديد دكترين
  آنها را در،ولي نبايد با اعطاي مصونيت  است،يالمللي حائز اهميت فراوان  مستقل بينهايسازمان
ينكه  هيچ دليلي بر امخصوصاً .االجرا ندانست مابين را الزم داد فيقرارو  داده قرار  حقوقيماورا

  .پايبند نباشند، وجود ندارد آور قراردادها اين سازمانها به قدرت الزام
دارد، طبق يك طرز تفكري  داور اظهار مي Westland"  26"رأي در سوئيسور در كش

 انصراف معني بهاست، قبول شرط رجوع به داوري   شده پذيرفته مانند همه جا سوئيسكه در 
ژوئيه  12مورخ ( دادگاه پاريس رأي در ،انصراف دولت از مصونيت . استقضاييدولت از مصونيت 

  .باشد ميكيد أ ت مشهود و موردكامالً )1984

ي دولت فرانسه و ادر خصوص دعو 1986 نوامبر 18 رأيكشور فرانسه در  عالي ديوان
 احكام يدارد، اگر شرط رجوع به داوري در مقابل قاضي اجرا  اظهار مي "S.E.E.E/C"شركت
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 همان معني را  نيزي در مقابل داورشود، به طريق اول  انصراف از مصونيت تلقي ميمعني به
 ماهوي مخالفت و قسمتي از دادگاه  با نظر،آوري اين اصلكشور بعد از ياد عالي ديوان. دده مي
ديوان عالي با دفاع از موضع حقوق عمومي و حق حاكميت دولت اظهار . نمايد ي را  نقض ميأر

 ،است  آهن صورت گرفته دولت يوگسالوي در خصوص ايجاد راه، تفسير توافقي كه با است  نموده
بايست از تفسير دولت  است و مي  را نداشته  حقوق عمومي است و داور حق تفسير آنمربوط به

 داوران قدرت خود را از اراده طرفين  استدالل كرده بود كه چنيندادگاه ماهوي .كرد متابعت مي
به   نيازالمللي را تفسير نمايند و توانند توافق بين  مي،نه از قدرت عمومي گيرند و اختالف مي

 دتوان  نمي،ندارند و قاضي اجراي احكام كه نبايد اين تفسير را كنترل نمايد ي تفسير دولتيتقاضا
  .از صدور دستور اجرا به اين دليل كه تفسير داور متفاوت از تفسير دولت فرانسه است امتناع نمايد

شد، مورد انتقاد شديد  كه گفته  همانطوري، ديوان عالي كشور فرانسهرأيقسمت دوم 
  موردصالح به تفسير متنبراي رفع ابهام خود را   داور،در اين قسمت. است  گرفته ن قراردكتري

 توافق بين دولت فرانسه و  موضوع مورد زيرا به نظر داور27،است  دولت دانسته توافق بين دو
و به  بوده) تجاري( مسائل حقوق عمومي نبوده، بلكه توافق مربوط به منافع خاص ازيوگسالوي 

كه نظر  دادگاه تجديدرأيقسمت از است و بنابراين در آن   تبار موجب بروز اختالف شدهاين اع
  .  ايرادي وجود نداشته استنقض شده ، ديوان عالي كشور توسط

وجود  قرارداد داوري تصريح به هنگام انعقاد كه داراي مصونيت است به مقامي اگر
قرارداد مطلع ننمايد، تا در صورت  يط واقعي ديگر را از شرامصونيت ننمايد و به اين ترتيب طرف

ي با استناد به مصونيت از أي آن امتناع ورزد و پس از صدور رمطلوب بودن قرارداد از امضانا
ي براي مقامي كه يرويه قضا .شود معني مي  امتناع نمايد، تعهد به متابعت از داوري بيرأياجراي 

صورت، صدور دستور اجراي  مي قائل نيست و در اينزد،  احتراور  ميي داوري امتناعأاز اجراي ر
كند، زيرا خود آن مقام با  المللي تلقي نمي مستقل بين ي را، توهين به دولت يا سازمانأاجباري ر

 .است  را فراهم آوردهرأيرفتار ناشايست، شرايط اجراي اجباري 
  

   مصونيت و قراردادهاي خصوصي ـ قسمت دوم
مين خواسته أ صدور قرار تمسئله ،بر تعيين داور ونيسف عالوهي/طوس فلز كيهان يادر دعو

 اه بييخارجه و دستور رئيس قوه قضا است كه با دخالت وزارت امور  و اجراي آن نيز مطرح شده
 قضاييمين موافق رويه أولي رفع اثر از قرار ت .است رفع اثر شدهمين أاز قرار تمالحظات سياسي 

و مربوط كيهان فلز طوس قراردادي اقتصادي  /زيرا قرارداد يونيسف ،رسد المللي به نظر نمي بين
                                                           

27. Cass civ.1, 18 nov. 1986, J.D.I., 1987, p. 120, note B. Oppetit; Rev. arb. 1987, p.149, note Delvolve; 

Rev. cret. Dr. int. pr. 1987, 786 note P. Mayer. 
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 و حساب بانكي يونيسف حساب پرداخت  بودهن با مصرف خاصبه ساخت كاالي مصرفي معي
  .سفارشات تجاري بوده و هيچ ارتباطي با مسائل اداري و سياسي نداشته است

 مشابهي عليه شركت عوايفرانسه در د 28ننظر شهرستان روادر اين رابطه دادگاه تجديد
به نحو روشن حقوق خصوصي را از حقوق عمومي  در اين رأي كه ي صادر نمودهيأدولتي تونس ر

 را بيان  حقوق خصوصي بوط بهز شرط رجوع به داوري در مسائل مرتفكيك و لزوم متابعت ا
 بدون قبول و داوري كه كند كه با قبول شرط رجوع به  دادگاه اعالم ميرأيدر اين . است  نموده

كه مقررات عمومي تجارت  نمايد شد، دولت قبول مي  نمي قرارداد امضاتسليم به آن مسلماً
بايد با  جويد و انصراف مي  خودقضايي، دولت از مصونيت ترتيب اين به شود و المللي اجرا بين

  29. كند اجرا داور رارأي اجراييحسن نيت، بدون استناد به مصونيت 
 ي شركتادر دعو 1984 مارس 14وان عالي كشور فرانسه در تاريخ ديرا ي ديگري أر
 دعوا در اين 30.است  عليه سازمان انرژي اتمي ايران صادر نموده (E.U.R.O.D.I.F) يوروديف

يران را كه نظر را نقض و رفع اثر از توقيف اموال اي دادگاه تجديدأر فرانسه رديوان عالي كشو
 اصل بر مصونيت دارد كه  غير موجه اعالم و اظهار مي،است داشته يياستناد به مصونيت قضا

 ،از جمله موارد استثنائي .گذاشتن آن وجود دارد كنار  امكاناستثنائاً ولي است، خارجي دولت اجرايي
 آن حقوق خصوصي است أمنش كه تجاري و اقتصادي فعاليت  هب شده توقيف اموال كه است موردي

توقيف شده اختصاص  كه اموال است  تحقيق نكرده نظرتجديد گاهداد چون و باشد  داشته اختصاص
كشور  عالي  ديگري ديوانرأي در .شود مي نظر نقض  دادگاه تجديدرأي ،است  به چه امري داشته
و نه بر   فعاليت استوار شده است تجارير مبناي طبيعت بمصونيت دارد كه فرانسه اعالم مي

  .دهد را انجام مي توصيف شخصي كه آن
نوع داوري خاص يا نهادي  هر قبول كه است عقيده اين بر فرانسه ييقضا رويه ،كلي طور به

ي و ي انصراف از مصونيت قضامعني بهيت از طرف دولتها يا هر شخصيت حقوقي داراي مصون
اگر انصراف از  .ي داور استأ اجراي اجباري رمعني بهي يانصراف از مصونيت اجرا .ي استيجراا

مي ندارد و تبديل به يك تعارف  مفهو، داور معني شودرأيير از اجراي اجباري غ مصونيت به
در اينجا صحبت از . است ي، اجبار نهفتهيدر بطن انصراف از مصونيت اجرا .شود  ميامحتو بي

المللي است  ييد اينكه داوري تنها طريق حل اختالفات تجارت بينأده شده و يا تاحترام به قول دا
بيني شده تنها راه  ين بر اين است كه در بعضي از موارد اشراف به داوري پيشبلكه يق ؛نيست

                                                           
28. Courd'appelde Rouen, 20 juin 1996, Rev. arb. 1997, n.2, note, Emmanuel Gaillard. 

29. Cass, 11 juin 1991, Rev. arb. 1991, p. 637; J.D.I. 1984, note, B. Oppetit; D. 1984, 629, rapport Fabe. 

note, J. Robert;  J.C.P. 1984, II.no. 20205. 
30. Bruno, Oppetit, Arbitrage et contrats d’Etat, Clunet, 1984, p. 58; Cass. 14 mars 1984, J.D.I. 1985. p. 

69,  note, Gerard Couchez.  
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  . يك حق اساسي استتنها طريق احقاقاست و به اين ترتيب ) دادگستري(اشراف به عدالت 
و    داشته اختصاص حساب يونيسف در تهران به امور تجاري،در اختالف كيهان فلز طوس

ي أكه در متن ر است و همانطوري  پول دريافت كرده سابحآن  چندين مرتبه از دعواخواهان 
است و بخش ديگر آن از حساب   داوري مربوط به بخشي از ثمن معامله بوده داوري تصريح شده

 بنابراين .است   شدهواريزدر مشهد طي حواله بانكي  ري يونيسف در تهران به حساب شركتجا
  .ددر تجاري بودن حساب يونيسف ترديدي وجود ندار

      
   استنكاف از اجراي عدالت و مخالفت با نظم عموميـ قسمت سوم

 و تظلم دعوا براي طرح امكانيكه  طوري  بسته شود، بهدعوا ةروي خواند به هادرب همه اگر
 استنكاف از اجراي  عدالت بايي كه أشود و ر  اجرا نمي عدالتخالف نظم عموميبرباقي نماند، 

  .نقض است با نظم عمومي، قابلصادر شود، به دليل مخالفت 
المللي   دولت و يا سازمان مستقل بينتنكاف از اجراي عدالت اين است كهشكل ديگر اس

 انجام داوري ممانعت شكلي از  به هر، شرط رجوع به داوريمتضمن قرارداد يامضاوجود با 
دگاههاي دولتي قبول رجوع به داوري براي حل اختالف احتمالي، ديگر دا  زيرا با؛عمل آورد به

المللي  كشور ثالث و حتي دادگاههاي بين  يادعوا ةخواند كشور دادگاههاي دولتي كشور متبوع او يا
  .صالحيت رسيدگي به اختالف را ندارند و هر مرجع داوري ديگر،

  مطرح بوده است،هاروشني در آن عدالت به اجراي از استنكاف مسئله كه اي دعاوي جمله از
 خصوصوحه در دادگاه بدوي پاريس و شعبه اول دادگاه تجديدنظر اين شهر، درهاي مطر پرونده
كه منجر به صدور پنج  ف اين اختال31.ي شركت ملي نفت ايران عليه دولت اسرائيل استادعو

شرح زير   به شده است، 2001 و 1996 بين سالهاي ،يأسه ر  دو قرار و، شاملييتصميم قضا
  :باشد مي

 مشاركتي بين شركت ملي نفت ايران و دولت اسرائيل براي ساخت  قرارداد1968در سال 
درشرط رجوع به داوري اين قرارداد درج . گردد هاي انتقال نفت از ايران به اسرائيل منعقد مي لوله
اقدام به براي حل و فصل آن اختالف  هريك از طرفين ،است كه در صورت بروز اختالف  شده
در مورد تعيين  صورتي كه دو داور به حل اختالف موفق نشوند يادر  .ن يك داور خواهد كرديتعي

خواهد   پاريس تعيينالمللي داور ثالث به توافق نرسند، داور ثالث توسط رئيس اتاق بازرگاني بين
  .شد

 با استناد ملي نفت ايران، شركت  سال بعد از انقالب اسالميپانزدهيعني  1994در سال 

                                                           
31. Rev. arb. 2002, n. 2, note, Philippe Fouchard. 
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 در قرارداد مشاركت، ضمن معرفي داور خود از رئيس دادگاه بخش داوري مندرج به رجوع شرط به
ين دادرسي مدني فرانسه يقانون جديد آ 1493 ماده 2 بند موجب نمايد تا به درخواست ميپاريس 

 از جمله ايراد عدم يدولت اسرائيل ايرادات متعدد. نمايد تعيين  براي دولت اسرائيل ي راداور
را از  مايد و شركت ملي نفت ايران در پاسخ به اين ايراد قبول آنن ميرا مطرح صالحيت دادگاه 

  .داند استنكاف از اجراي عدالت مي طرف دادگاه
 ، دادگاه طيعدالت  استنكاف از اجرايمسئلهوص عدم صالحيت دادگاه پاريس و خص در

درخواست قاضي فرانسه،  المللي  به دليل عدم صالحيت بين1996 ژانويه 10قرار صادره به تاريخ 
قانون جديد  1493 ماده 2 بند كه دارد اين قرار اشعار مي. كند شركت ملي نفت ايران را رد مي

است،   رئيس دادگاه پاريس داده  اجازه درخواست تعيين داور را بهكشور كه اين مدني دادرسي ينيآ
طرفين آن بر  يا اينكه شدهانسه واقع كه در فر است  ي نمودهيرا محدود به داوريها دخالت او

چون هيچكدام از اين شرايط  ؛باشند  توافق كرده ين دادرسي مدني فرانسه،يجديد آاجراي قانون 
 كه در شرط دارد اعالم ميدادگاه  .نمايد مياست، دادگاه قرار عدم صالحيت صادر   وجود نداشته

كنار  ر اول،داو ي اسرائيل و ايران براي تعيين دو صالحيت دادگاههاي دولت،رجوع به داوري
براي  را ن داور ي دادگاه صالحيت تعي قانون اسرائيل تصريح شده است كهاست و در  ه نشدهتگذاش

  . حتي اگر طرف ممتنع خود دولت باشد نمايد دارد، تعيين داور امتناع مي طرفي كه از
 دادگستري اسرائيل طرح دعوايي را نزدشركت ملي نفت ايران با تعيين وكيل متعاقباً 

دولت اسرائيل با استناد به يك پرونده كيفري  .شود مينمايد، ولي با مشكل جديدي مواجه  مي
ائيل است و كند كه دولت ايران دشمن اسر ادعا مي) معروف به منبر(عليه جمهوري اسالمي ايران 

موكل  به ايران، نفت ملي شركت اسرائيلي وكيل .شود مي متوقف داور تعيين مذاكرات ترتيب اين به
موفق به تعيين داور ي در هيچ دادگاه  مانند هر وكيل ديگر، او،دهد كه در اسرائيل خود اطالع مي

  .د شدنخواه
بار ديگر  ، استكاف شدهناست از اجراي عدالت اين استدالل كهشركت ملي نفت ايران با 

 2000ريه  فو9 به تاريخ  را ولي دادگاه پاريس قرار رد ديگري،كند به قضات فرانسوي مراجعه مي
شركت ملي نفت به قرار  .است   كه انكار عدالت محقق نشدهدارد اعالم مينمايد و  صادر مي

دارد كه   اظهار مي2000 سپتامبر 28 رأينظر پاريس در كند و دادگاه تجديد صادره اعتراض مي
  ولي،قابل اعتراض است اين قرار غيرين دادرسي مدني اصوالًيقانون جديد آ 1457طبق ماده 

نظر در مورد قابليت قبول ايراد را  دستور دعوت طرفين براي اظهار1493 با استناد به ماده استثنائاً
شود كه خواهان  محقق ميوقتي استنكاف از اجراي عدالت ، ييطبق رويه قضا. كند صادر مي

 در . مطروحه را نداردوع صالحيت رسيدگي به موضعمالً ثابت كند كه هيچ دادگاه خارجي ديگري
، زيرا شركت ملي تصور نيست قابلاين مورد به نظر دولت اسرائيل و دادگاه فرانسه انكار عدالت 
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 دادگاه پاريس .نفت ايران دليلي ندارد كه هرگز نخواهد توانست تعيين داور دوم را تحصيل نمايد
كافي  كند كه استنكاف دادگاههاي اسرائيلي از تعيين داور دوم موقتي است و  استدالل ميچنين

ر كند يا اينكه ايران با اسرائيل ينظر تغي در دادگاه تجديد»منبر «ي كيفري ااست كه سرنوشت دعو
  .تغيير وضعيت دهد و دشمن اسرائيل نباشد
 سال و هشتي أتا صدور اين ر 1994 از سال ، چرا كهاين موضع دادگاه مورد انتقاد است

ري ي روابط ايران و اسرائيل تغي همچناناست و  سال گذشته پانزدهاز زمان انقالب اسالمي ايران 
قابل تصور موجود غير مواضع  در با توجه به اوضاع سياسي منطقه تغييرضمن اينكه. است  نكرده
 تواند  مي آن اينكه شركت ملي نفت ايراندر قرار صادره دليل ديگري نيز عنوان گرديده و. است

 حال آنكه دادگاه تصريح به اين دارد كه اسرائيل ،يدين داور نماين تقاضاي تعاز دادگاه دولتي ايرا
 دادگاه اين كشور، دادگاههاي جز بهنظر اسرائيل  به. كند صالحيت دادگاههاي ايران را رد مي
  .ديگري صالحيت تعيين داور را ندارد
توانسته است استنكاف از اجراي عدالت را احراز و اقدام به  در حقيقت دادگاه فرانسه مي

 اتاق  صالحيت رئيساور نمايد، زيرا شرط رجوع به داوري مندرج در قرارداد با استناد بهتعيين د
اقامتگاه و يا محل سكونت شخص المللي كه مقر آن در پاريس است، نه مليت يا  بازرگاني بين

ن موجب قانو المللي به اتاق بازرگاني بين. است  داده ن، اين اختالف را با كشور فرانسه پيوند ميمعي
 و شده تشكيل كه قانون داخلي كشور فرانسه است،) 1901مصوب (ها  سيس انجمنأمربوط به ت

در نهايت دادگاه فرانسه با صدور قرار  .است  از صالحيت دادگاه نبوده خارج ين داور دوميتع بنابراين
حل براي نيز و مرجع ديگري را كرده اي را رها   اختالف حل نشده،رد تعيين داور طرف ممتنع

مورد انتقاد دكترين قرار تلقي و اين استنكاف، انكار استقرار عدالت . است  اختالف تعيين ننموده
 32.گرفته و از آن توصيف به رياكاري شده است

 20ي أبه عنوان مثال در ر. است  آراي ديگري نيز به انكار برقراري عدالت استناد شده در
نظر پاريس در دادگاه تجديد گرفته است، ونسكو قراري اعتراض كه مورد  دادگاه پاريس1997اكتبر 
نظر اظهار تجديد دادگاه. است  ييد نمودهأدگاه بدوي را تي داأ رمجدداً 1998 ژوئن 19تاريخ 

ي أرداد در خصوص داوري و تسليم به ر يونسكو محكوم به متابعت از شرط مندرج در قرا،دارد مي
دارد كه در  كند و مقرر مي ن ميي داور مهلت تعييرأنظر براي اجراي دادگاه تجديد .داور است

  . مرتكب انكار استقرار عدالت و اخالل در نظم عمومي است،صورت استنكاف
المللي  نظم عمومي بين كه دارد بيان ميالمللي  اتاق بازرگاني بين 1939ي داوري شماره أر

 در زمان انعقاد قرارداد با وع و با علم به موضمخالف اين است كه يك ارگان دولتي بتواند صريحاً

                                                           
32. P. philippe Fouchard. Rev. arb. 2002, n. 2, p. 449. 
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 و اعتماد طرف را جلب نمايد و سپس در مرحله  شرط رجوع به داوري را امضااشخاص خارجي
  از امتياز مصونيت براي  بطالن قولي كه دادهواهد بخرأيتشريفات داوري يا در مرحله اجراي 

  . است استفاده كند 
مربوط  معاهده و يونيسف اساسنامه به اداستن با يونيسف /طوس فلز كيهان شركت پرونده در

 در اما. است  ه مالحظات سياسي صادر شد)با( يونيسف بانكي حساب توقيف از ثرا رفع دستور آن به
 ولي در نهايت ،وجود آورد هخير بأچه مشكالت اداري حدود يك سال تري داور اگأ اجراي رمرحله

ـ  اقتصادي(و با توجه به موضوع شد له  كوم احقاق حق محمتقاعد به) اجراي احكام(ه قوه قضايي
ي به درستي أي رايصونيت اجر مپذيرفته نشدن پرونده و ارتباط آن به حقوق خصوصي و )توليدي

  . و مشكل انكار عدالت و اخالل در نظم عمومي پيش نيامداجرا
 در  شعبه اول ديوان عالي كشور فرانسه مفسر رأيي داور،أبراي دفاع از اجراي اجباري ر

 ييأردولتي  اگر كه كند  اعالم مييهفدراسيون روس عليه "NOGA"ي سوئيسبين شركت  اختالف
نزاكت . ، آن دولت شايسته احترام نيستاجرا نگذارد به با طيب خاطر گرديده صادر او عليه را كه
 تاورد فراهم نيارا موجباتي آن دولت ي صادر شد، رأيالمللي اقتضاء دارد كه اگر عليه دولتي  بين

   33.اي انجام دهد جويانه دولت ديگر عليه او اقدامات تالفي
، حركتي ديدنظر پاريسدادگاه تج Creighton c/Qatar34""ييقضا در فرانسه با رويه

 از طرف مدعي دارنده  در صورت قبول شرط رجوع به داوريسوي قابليت توقيف اموال، هب
  35.است، ادامه دارد  ي استنتاج شدهين رويه قضا اجراي اصولي كه از اياست و  مصونيت، آغاز شده

  
  فصل سوم

  ال ي در حقوق كامنيي و اجرايمصونيت قضا
  

در جهت تعديل موضع  يالمللي موجب تصويب قوانين و بين) فرانسه(ي يي اروپايرويه قضا
   شدهامريكا در پادشاهي انگلستان و اياالت متحده خارجي  سياسي دولنمايندگانسنتي مصونيت 

عدم مصونيت و   گرايش به اصل شاهدمصونيت مضيق  با قبول تئوري در اين كشورها؛ستا
نهاي  و سازماهاالمللي بر عليه دولت  و داوري بينقضايي ياجراي آراحاكميت حقوق عمومي در 

كه  طوري به باشيم ميالمللي داراي مصونيت  مستقل بين  سازمانوابسته به دولت و دولتي و
                                                           

33.  Cour d' appel Paris 1er ch, 10 août 2000, Rev. arb. 2001, n. 1, p. 116. 

34. Cass, 6 juillet 2000, Rev. arb. 2001, p. 115. 

35. Rev. arb. 2001, n. 1. p. 131; G. Flecheux, (Les difficultes d'execution en France des sentences  

rendues contre  des Etats ou leurs emanations), Rev. arb. 1985,  p. 675.  
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  . است   شدهييثنا است امريمصونيت
  

  امريكا حقوق اياالت متحده ـ قسمت اول
بر اين اصل استوار  1876مصوب  Foreign Sovereign Immunities Act"" قانون    

تواند  است كه فقط اعمال مربوط به حاكميت دولت و نه اعمال مربوط به تصدي دولتها مي  شده
 در ن قانون انقالبي كه موجب تغيير بنياديرا نبايد يكقانون اين . از مصونيت برخوردار باشد

اصول اساسي اين قانون در قوانين  .تلقي نمود استشده  مصونيت مسئلهبرخورد اين كشور با 
هميشه در مقايسه با ساير كشورها  امريكااياالت متحده  .است  وجود داشتهنيز قبلي و رفتار دولت 

 .است بوده و تصويب قانون جديد در همين راستا  مصونيت رفتار نرمتري داشته مسئلهدر رابطه با 
نمايد   ميذكرطور تمثيلي  به ات زيادي رائولي استثنا ،پذيرد مي را دولتها مصونيت اصل مزبور قانون

 ،است   شدهذكراز جمله مواردي كه  .كند  را محدود مي مزبوركه تا حد زيادي دامنه شمول اصل
هر آنچه دولتها  صادرات و واردات و ي،يهواپيما كشتيراني، معادن، نفت، شامل تجارتي هاي فعاليت

  .باشند ، ميدهند براي رفع نيازهاي اقتصادي و تجاري انجام مي
  المللي اجازه داده در خصوص اصل مصونيت نيز به دولت خارجي يا سازمان مستقل بين

جي يا سازمان مستقل دولت خار.  از مصونيت انصراف دهد يا تلويحاً بتواند صريحاًتااست   شده
خود  مصونيت از ضمني طور به ،امريكا متحده اياالت سرزمين در اعمال از بعضي انجام با المللي بين

 مسموع ديگرمصونيت وجود به او اختالف استناد بروز در صورت به اين ترتيب  دهد و انصراف مي
خارجي در خارج از اياالت اعمالي كه دولت  حتي . تجاري هستنداين اعمال عمدتاً .نخواهد بود

شود، اگر تجاري باشند از   ظاهر ميامريكا دهد و آثار آن در اياالت متحده متحده انجام مي
و چكي بر  اروپا اقدام به خريد هواپيما كرده  اگر دولت خارجي درفرضاً. مصونيت برخوردار نيستند

در  ي از مصونيت برخوردار است،حساب بانك باشد كه اين   صادر كردهامريكا واقع در يعهده بانك
آوري الزم به ياد. موع نخواهد بودبانكي مس  حساب آن اختالف استناد به مصونيت بروزصورت

تباط ربلكه كافي است كه با اعمال تجاري ا ،عمل تجاري باشدخود است كه ضرورت ندارد كه 
  .باشد  داشته

كه براي احراز مصونيت  است   تصريح شدهامريكامتحده  اياالت خارجي مصونيت قانون در
 در داشته باشند، اعمال دولت خارجي طبيعت تجاري  چنانچه.بايد به طبيعت اعمال توجه شود

گيرد   مصونيت مورد توجه قرار ميمسئله صورتي تنها در. داشت نخواهد وجود مصونيت صورت اين
  .كه اعمال موضوع اختالف فاقد طبيعت تجاري باشد

 رأيدر دو  . قبول شرط رجوع به داوري است،شن عدم مصونيتهاي رو يكي از چهره
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 تصريح نموده است امريكاديوان عالي اياالت متحده  ٣٧" "Ipitradeو Liamco" 36"روفـمع
 توافق سوئيسر كشور در اين پرونده د(كه توافق بر داوري در هر كشوري كه صورت گرفته باشد 

 "Mathias" اصالحي ونـدر قان .ي استينيت قضا انصراف از مصومعني به، )بود  بر داوري شده
، بلكه ريكاـامده ـها داوري در اياالت متحـتن است كه نه  صراحت اعالم شده به 1985در سال 

 باشد، يا داوري امريكاالمللي مورد قبول اياالت متحده  معاهدات بين موجب ر نوع داوري كه بهـه
. دشو  شود، از دامنه شمول مصونيت خارج مياامريكبه درخواستي از اياالت متحده كه منجر

 يا 38،» نيويورك1958 ژوئن 10معاهده  «كننده  كشورهاي امضا م داوريهايي كه دربنابراين تما
گذاري بين  فصل اختالفات مربوط به سرمايه معاهده حل و هر معاهده چند جانبه ديگر، مانند

 با امريكاعاهدات دو جانبه اياالت متحده  و م39)واشنگتن 1966(دولتها و اتباع دولتهاي ديگر 
 "Ipitrade" ،الذكر در دعواي فوق .بود خواهند بردارنده انصراف از مصونيتكشورهاي ديگر، در

ي، ي ايراد وجود مصونيت اجرامصونيت نمود اما ايراد اطرف دعو .بود ي داور أاجراي ر خواستار
 استدالل براي همين دعوادر اين . دـش هـشناخت ردودـي، ميت قضاـدليل عدم وجود مصوني هب

  در قانون مخصوصاًامريكادر حقوق اياالت متحده زيرا  ،است  ي كافي بودهرأصدور دستور اجراي 
Immunities Act" "Foreign Sovereign، ناپذير  تفكيك يياجرا ونيتمص از ييقضا مصونيت

بيني  پيشي يقبول مصونيت اجرااي هم بررا ديگري  هاي قانون محدوديت اين  .است  شده دانسته
ي يي قضاأبه صدور رك بين دليل منجروجود ارتباط نزديضرورت   مهمترين آننموده است كه

 صادر شده يا تقاضاي رأي با اموالي است كه در مورد آن ، كه تقاضاي اجراي آن شده،يا داوري
باشد    و جنبه تجاري داشتهبودهعليه  ل بايد متعلق به محكوم امواهمچنين .است  توقيف آن شده

 ولي ،تواند موضوع اختالف تجاري نباشد اين اموال مي .سسه نباشدؤ از اموال اداري م در ضمنو
 .توان آنها را در اجراي رأي توقيف نمود نمي باشند،  شده  اگر براي مقاصد اداري تخصيص داده

قابل  سسه تجاري است،ؤار مد، ولي به علت اينكه طبيعت كچه تجاري هستنبعضي از اموال اگر
ي و پول بانك مركزي و يعنوان مثال دارا  به؛ برخوردارندباشند و از مصونيت  نميتوقيف و اجرا

 توقيف و اجرا د، قابلنباش  شده  اختصاص داده نظامي كشور يا پولي كه براي اهداف سسات ماليؤم
  .باشند نمي

  
  

                                                           
36. Libyan American Oil Company c/Socialist People’s Arab Jamahirya, 482 F supp. 1175 (DDC1980). 

37. Ipitrade International  S.A  c/ Fedral Republic of Nigeria, 465 F supp. 824 (DDC1978). 

38.  Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. 
39.  Convention on the Settlement of  Disputes Between States and Nationals of Other States.  
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   حقوق پادشاهي انگلستانـ قسمت دوم
در رابطه  خارجي يدر اختالف بين دولت اوگاندا و شركت 1974گليسي در سال داور انيك 

بايد بپذيرم كه  « 40:كند دولت در مقابل داور چنين استدالل ميآن ي يي و اجرايبا مصونيت قضا
آور نيست، مشكل  وعده تعهديافتن اين استدالل كه دولتي به علت موضع برتر قادر به دادن در

دم عاست و پذيرفتن   شده  الملل پذيرفته  در حقوق بيناي تعهدات عموماًاصل لزوم اجر .دارم
آور در   براي دادن تعهد الزامقدر كافي دولت حاكم بايد به .اجراي آن در اين مورد مشكل است

   41.»باشد  المللي حاكميت داشته  داخلي و بينحسط
ت هماهنگي با اتحاديه و ضرور 42ي ديگري در امور تجار ي و آراءأ صدور اين ردنبال به

در پادشاهي انگلستان مانند اياالت متحده  1978مصوب  State Immunity Act"" قانون ،اروپا
كه مفهوم مضيق مصونيت دولت  قانون اين ،امريكا متحده اياالت خالف بر .رسيد تصويب به امريكا

منظور هماهنگي با  يت بهن مصومسئله  درن را در انگلستان تغيير اساسي و بنياديرا پذيرفته است،
در انگلستان اصل عمومي مصونيت  43.همراه داشته است به ييي در كشورهاي اروپايرويه قضا
 امريكات آن، با دامنه شمول خيلي وسيع، به تقليد از اياالت متحده ئا و استثنا  شدهپذيرفته

ي تجاري فاقد ها يتعال موارد انصراف از مصونيت و فةات كليئاين استثنا. است  برشمرده شده
تعدادي از اعمال تجاري را كه مصونيت طور تمثيلي  بهاين قانون . گيرد دربرميمصونيت را 

قرارداد ارائه خدمات، قرارداد ساخت اموال منقول و غيرمنقول، عمليات ( شمارد ميبرپذيرند  نمي
 ن اعمال در هر جااي. كننده باشد بدون اينكه اين شمارش محدود،)گذاري، وام و ضمانت سرمايه

اين    به با پادشاهي انگلستان ارتباط پيدا كنند، فاقد مصونيت هستند وچنانچه ،باشد  كه انجام شده
  .است هاي تجاري واقع در سرزمين انگلستان محدود نشده  فقدان مصونيت به فعاليتترتيب

 نيز و هپذيرفته شدي يي و اجراي خصوص انصراف از مصونيت قضايكي از مواردي كه در
بنابراين در انگلستان مانند اياالت متحده  .است، شرط رجوع به داوري است  شدهتصريح به آن 
 ، مانند هر شخص حقوقي يا حقيقي ديگر،المللي كه دولت يا سازمان مستقل بين  در صورتيامريكا

است، با   هي انصراف داديقانون از مصونيت اجراموجب  باشد، به  شرط رجوع به داوري را پذيرفته
                                                           

40. Solel Boneh c/ Ouganda (1974), Clunt, 1975, p. 938, obs. Y. Derains. 
41. "I must admit that I have found some difficulties to follow a line of reasoning that a state, just 

because of its supreme position and qualities, should be unable to give a binding promise. The principle 

of pacta sunt servanda is generally acknowledged in international law and it is difficult to see any reason 

why it should not apply here. A sovereign state must be sovereign enough to make a binding promise 

both under international law and municipal law". 
42. Philippine Admiral c/ Wallem Shipping Ltd., 2 WLR, 225 (1976); Trendtex Trading Corporation 

Ltd. c/ Central Bank of Nigeria (1977) 2 WLR, 356. 

43. Claude Reymond, Op. Cit., p. 525. 
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 نوع امريكا، ولي در اياالت متحده انونگذار به اين امر تصريح نمودهاين تفاوت كه در انگلستان ق
  .شود  تلويحي و ضمني و از اعمال و رفتار شخص نتيجه ميصورت ، بهانصراف از مصونيت

 ي خارجي افريقاي جنوبي و كانادا از قوانين مصونيت دولتها، سنگاپور،كشورهاي پاكستان
  44.اند  و انگلستان تقليد نمودهامريكا اياالت متحده مصوب

                                      
  نتيجه 

شود كه  مطالعه عملكرد دولتها در رابطه با مصونيت چنين استنباط مي ازدر شرايط كنوني 
؛ گيرد ينم اعمال تصدي را دربرشود و مربوط مي دولت مصونيت منحصر به اعمال حاكميتاوالً 
نظر وجود  جا اتفاق  در همهثالثاً ؛ انصراف از مصونيت استمعني بهري شرط رجوع به داو  قبولثانياً
 اجراي و يياجرا ،ييقضا مصونيت رابعاً ؛شود نمي تجاري عمليات به مربوط مصونيت كه دارد

كه در اين  المللي يا دولتي بين دهند و سازمان مستقل  واحدي را تشكيل ميةي پيكرأاجباري ر
المللي  بين عمومي نظم مخل و عدالت اجراي از ممانعت و استنكاف مرتكب نمايد، مانع ايجاد جهت

خالف سنت بر  اصل عدم مصونيت،پذيرشسوي  هالملل ب  حقوق بين،به اين ترتيب. گردد تلقي مي
  . رود  پيش مي،ديرينه اصل مصونيت
كشورهاي جهان پيشرفته برخورد  كشورهاي جهان سوم و در آوري است،الزم به ياد

در شرايطي كه . شود مي  المللي ديده هاي مستقل بين  مصونيت دولت و سازمانمسئلهاي با  دوگانه
 گذاشته اجرا ي به مورديي و اجرايمصونيت قضا سنتي قواعد سخت و سفت همچنان سوم در جهان

وي انساني و كشي از نير هر و بهرتواند با استخدام كارمند و كارگ شود و سفارتخانه خارجي مي مي
 كشور ميزبانقوانين داخلي آنها مقرر در مصونيت، از پرداخت حقوق و مزاياي  به با استناد خدمات،
 از ،با صرف شام در رستوران يا انجام تخلف رانندگياعضاي سفارتخانه حتي گاهي  ورزد وامتناع 

ي أي از حضور در محكمه و اجراي رشاكو در صورت شكايت   و برگ جريمه،بهاي شامپرداخت 
 به ،گذاشتن اصل مصونيتورزند، در كشورهاي پيشرفته با كنار  با استناد به مصونيت امتناع مي

در . نمايند المللي حركت مي  مصونيت دولت و سازمان مستقل بينيوليت و استثنائسوي اصل مس
تناع از اجراي حكم و صدور يونيسف، استناد به مصونيت و ام /پرونده شركت كيهان فلز طوس

تجاري  ي كه در رابطه با امورعليه محكومموجودي حساب بانكي تجاري از دستور رفع توقيف 
نمود كه نويسنده را بر آن داشت تا توجه  آور مي است، چنان شگفت  به پرداخت شده محكوم

  .قانونگذار را به اصالح قوانين و هماهنگي با تجارت جهاني جلب نمايد
     

                                                           
44. CRAWFORD. Les Etats et l'execution des sentences arbitrales dans  les droits American et Anglais, 

Rev. arb. 1985, p. 689. 


