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. :مشخصت   تتنشنتسي مقتله عاتر  است از 

Assadollah Noori, “The Act of State Doctrine in the United States and the Treaty Exception to 
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 چتپ شمه در:

Liber Amicorum, Bengt Broms, Celebrating His 70th Birthday, Finnish Branch of the 

International Law Association, Helsinki, 1999, pp. 329-350. 

ايدد  مقتلدده را خددتنم زهددرا بدد تفتي صددات  ندده فترسددي 

نرگردانمنم و سپس مت  ترجمه شمه را آقدتي د تدر اسدم  

 نوري نتزنگري  ردنم.

1. Banco Nacional de Cuba v. Chase Manhattan Bank, U.S. Court of Appeals (2d Cir. 14 Aug. 

1981). ILR 66 (1984), 421, at 427; Kalamazoo Spice Extraction Co. v. Provisional Military 

Government of Socialist Ethiopia (6th Cir. 9 Mar. 1984), ILR 86 (1991), 45, at 48. 
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و اغلب در  2مكمل نظريه مصون ت دولتهتست

دعتوي  ه طرف   آن اشختص خصوصي هسدتنم، 

قرار مي گ درد. همنند   در مورد استنتد 

دعتوي عل ه دولتهدتي خدترجي ن دك نكدتر 

منشددتا ايدد  نظريدده را  7شددود.نددرده مي

جستجو  رد  ده  4توان در قض ه آنمره لمي

در آن ديوان  شور امريكدت چندد   ارهدتر 

 داشته است:

هر دولت حت م ملدكم نده احتدرام نده »

اسددتقالد دولددت حددت م ديگددر اسددت و 

دادگتههتي يك  شور مجدتز نده رسد مگي 

قضددتيي امعمددتد دولتهددتي ديگددر  دده در 

نتشددنم. انم نميهسرزم   خود انجتم داد

                                                                        

2. Dayton v. Czechoslovak Socialist Republic and Others, (U.S.D.D.C., 19 Dec. 1986), 

(D.C.Cir., 8 Dec. 1987), ILR 79 (1989), 590, at 596; Rigaux & Fallon, Droit international privé, 

Tome II, Droit positif belge, Maison Larcier S.A. Bruxelles (1993), at nos. 823 & 1250. 

هتي پروفسور ريگو و پروفسور فتلون در اي   تتب، )شمتره

نظريه عمل دولدت مدتنا از ايدراد انم ( گفته9271و  827

شود زيرا مفهوم نظددم عمدومي در نظم عمومي در دعتوي، مي

 ه د تري  عمدل شود، درحتليالملل خصوصي طرح ميحقوق ن  

الملل عمومي قتنل اسددتنتد اسدت و دولت در سطح حقوق ن  

  ترنرد دارد.

درخصوص ارتاتط و تفتوتهتي نظريه عمل دولت و قتعدمة  .3

 دولت نطور مثتد نگته  ن م نه:مصون ت 

R. Higgins, “Certain Unresolved Aspects of the Law of State Immunity”, Netherlands Yearbook 

of Int’l Law, vol. XXIX (1982), 265, at 275. 

4. Underhill v. Hernandez, U.S. Supreme Court, 168 U.S. 250; 18 S.Ct. 83; 42 L.Ed. 2d. 456 

(1897). 
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جاران لطمدت  نتشدي از چند   اعمدتلي 

طريددق انكارهددتي موجددود  دده نتيددم از

 7«.اخت تر دولتهت است، صور  پذيرددر

 

در قض ة مذ ور يكي از اتاتع امريكت 

ننتم آنمره ل دعوايي عل ه دولت انقالندي 

وقت ونكوئال،  ه ننمهت توسط دولت امريكت 

ه  درده مورد شنتستيي قرار گرفدت، اقتمد

نود  ه موبوع آن ايراد برب و جرح و حاس 

توسط هرنتنمز يكي از فرمتندمهتن نظدتمي 

زمتن انقالب ونكوئال ندود. نتتوجده نده در

لت، ديدوان  شدور امريكدت  نظرية عمل دو

حتبر نشم اعمتد و اقدمامت  هرنتندمز را 

 نررسي و رس مگي نمتيم.

اي  نظريه دستخوش فرآينمي طوالني از 

و اصدالحت  شدمه اسدت. اولد    هتمحموديت

محموديت نده اسدتثنتا نرنشدتتي  موسدوم 

موجب آن نررسدي قضددتيي عمدل  ه نه 6است،

دولت  ه در سرزم   خود او اعمتد و اجرا 

شمه، درصورتي مجتز است  ده قددوة مجريده 

]ايتال  متحمه[ صراحتًت نه دادگته رس مگي 

                                                                        

 .272همتن، در صفحه . 7

6. Bernstein v. N.V. Nederlandsche-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, 210 F. 2d 375 

(2d Cir. 1954); ILR 20, p. 24. 
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 ننمه اعالم  نم ِاعمتد نظرية عمدل دولدت 

طروحه در راستتي مصتلح س تسدت در دعوي م

 3خترجي ايتال  متحمه ن ست.

 

الففـ ف قةففية سففابا ينو و اسففت نا  

 ايمعاهده

 ده توسدط ديدوان  8در قض ة ستنتت نو

 شور امريكت مورد رس مگي قدرار گرفدت و 

يكي از چنمي  دعواي نتشي از انقالب  ونت 

توان تحرير نوي  نظريه را يتفت. است، مي

ك ملي  ونت نددراي وصدود در اي  قض ه نتن

عوائم حتصل از يدك محمولده شدكر  ده در 

 ه هنوز در  ونت نود توسدط دولدت هنگتمي

 تسترو مصتدره شدمه ندود، اقتمده دعدوي 

نمود. خوانمه )امريكتيي( دعواي متقتنلي 

اقتمه و ادعت  رد  ه مصتدرة انجتم شدمه 

                                                                        

7. Provisional Military Government of Socialist Ethiopia v. Kalamazoo Spice Extraction Co. 

(D.C. West. Dist. Michigan, 6 July 1982), ILR 66 (1984), 474, at 478. 

 First)نتنك،   ننمه در قض ة س تي ه شش قتبي رس مگياز آنجت

National City Bank of New York v. Banco Nacional de Cuba, U.S. Supreme Court, 7 June 1972, 

406 U.S. 759; ILR. 66 (1984), 102)  را مورد انتقتد  استثنتا نرنشتتي

يك از قضت  دادگته در دانه ل نظدري انم و ه چقرار داده

الرعتيه نودن پ شنهتد قوة مجريده نماشدتنم، نر الزمماني

انم  ده دورة اسدتثنتا نرخي از نويسنمگتن نر اي  عق مه

 نرنشتتي  پتيتن يتفته است.

8. Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino et al., U.S. Supreme Court, 23 March 1964, ILR 35 

(1967), 2. 
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قتنوني نوده اسدت. مسدهله استسدي در غ ر

آيت نظريه عمل دولت اي  قض ه آن نود  ه 

مددتنا رسدد مگي دادگتههددتي امريكددت ندده 

شود يت نده. شدناه اعتاتر حكم مصتدره مي

دوم دادگته است نتف اي  مصتدره را عملي 

جويتنه شنتخته نود  ده آم ك و تالفيتان ض

دل ل عددمم پرداخددت غرامددت، حقددوق ندده

ست.ن   ديدوان  1الملل را نقدض نمدوده ا

دگتههدتي تدتلي هتي دا شور امريكت يتفته

را نقض نموده و نت نكتر نست  نظريه عمل 

 دولت در نخشي از رأي خود ارهتر نمود:

قوة قضتي ه نده نررسدي اعتادتر بداط »

امواد ]مصتدره[  ه نوسد لة يدك دولدت 

خترجي در محمودة سدرزم   خدودش صدور  

زمدتن طدرح دعدوي گرفته و آن دولدت در

                                                                        

قال از انقالب  ونت متلكتن امواد مصتدره شدمه توسدط  .5

وجده موفدق نده دريتفدت غرامدت دولتهتي خترجي، نده ه چ

شمنم. خواه نه دل ل مصون ت مطلق دولت مصتدره  ننمه نمي

هتي انجدتم و يت نه دل ل نظريه عمل دولت. ولي، مصدتدره

لت انقالندي  وندت نسدات نده امدواد اتادتع شمه توسط دو

امريكت ساب شم تت نرخي دادگتههتي امريكدت گرايشدي نده 

تنميل قواعم مذ ور داشته نتشنم و نه عق مة خدود چندتن 

رو، نگدرش اي را ترم م نمتيندم. از ايد شرايط نتعتدالنه

دادگتههتي تتلي در عمم ِاعمتد نظريه عمل دولت در قضد ه 

ان نتشدي از آن گدرايش دانسدت. ندراي توستنتت نو را مي

 مطتلنه در دعتوي  ونت رك.

 “The Castro Government in American Courts: Sovereign Immunity And Act of State Doctrine”, 

Harvard Law Review, vol. 75 (1961-62), 1607. 
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موجوديت داشته و مورد شنتستيي امريكت 

ار گرفته است، نخواهم پرداخدت مگدر قر

 ه عهمنتمه يت موافقتنتمده صدريحي اي 

 ه متضم  اصود حقوقي ندترر نده مددورد 

 ده نتشم، وجود داشته نتشدم  ولدو اي 

ادعددتي مطروحدده حددت ي از نقددض حقددوق 

 91«.الملل عرفي نواسطة مصتدره نتشمن  

 

هم  ده از اي  رو، حتدي در مدواردي 

الملدل نتشدنم هت ندتقض حقدوق ن  مصتدره

خودداري از  دادگتههتي فدمراد ملكم نده 

رس مگي نه اعتاتر عمل دولت هستنم. نظدر 

ا ثريت ]ديوان  شور[ عممتًت نر دو نكتده 

مهم ته  م داشت: اود، مفهوم تفك ك قدوا 

 ه دختلدت قدوة قضدتي ه در رسد مگي نده 

 ندم ينندي اعتاتر عمل دولدت را مندا مي

ي  ه تمش ت موبوعت  مرنوط نه س تست خترج

آن نه قوه مجريه سپرده شمه اسدت. نكتدة 

هدتي دوم اي  نود  ه در نسد تري از حوزه

قتنونگذاري يدت »الملل ه نگونه حقوق ن  

وجود نمارد  ه دادگتههتي فمراد « اجمتعي

حدتد گ ري همايت  نم. در اي را در تصم م

                                                                        

 .3، ص 8قض ة ستنتت نو د زيرنويس شمتره  .66
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ديوان  شور در تدالش ندراي ايجدتد ندوعي 

رد نظدر ارهدتر توازن ن   دو مالحظدة مدو

 داشت:

نميهي است هر انمازه  ه قتنونگدذاري »

اي ختص در حقوق مورد مسهلهيت اجمتع در

الملل ن شتر نتشم نه همتن اندمازه ن  

تر اسدت  ده نراي قدوة قضدتي ه منتسدب

ايدد   …گ ري نمتيددمدرنددترة آن تصددم م

هتي مسهله ن ك مسلم است  ه نرخي  جناه

هت، جنادهالملل ن ش از سدتير حقوق ن  

نت هنجترهتي ملي و حستسد تهتي داخلدي 

قددمر اهم ددت اصددطكتك دارنددم و لددذا هر

نظر در روانط خدترجي پ تمم موبوع مورد

مت  متر نتشم، طانًت انحصتر آن موبدوع 

دست مجدتري و مراجدا س تسدي  شدور، در

پذير خواهم ندود ]و مراجدا  متر توج ه

تواننم نه آن موبوعت  رس مگي قضتيي مي

 99«.نم[نمتي

 

اي از ندده قضدد ه سددتنتت نو در پددتره

دعتوي اسدتنتد شدمه، تدت تمه دمي ندراي 

نر نظريه عمل دولدت « اياستثنتا منتهمه»

                                                                        

 .73همتن، ص  .66
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توج ه اي  مسهله آن اسدت  ده  92نستزنم.

اي وجود داشته نتشم  ه نقض هرگته منتهمه

آن نواسطة عمل دولدت خدترجي ادعدت شدمه 

نتشم، دادگته نتيم مفدتد آن منتهدمه را 

عنوان انراز موبا س تست خترجي ايدتال  نه

متحددمه و ن ددك تفسدد ر امريكددت از حقددوق 

رو ن دتزي الملل محسوب نمتيم. از اي ن  

ن ست موبوع نه قوة مجريده ارجدتع شدود، 

توانم نراستس مفدتد خدود نلكه دادگته مي

 منتهمه نه حل و فصل دعوي نپردازد.

 

 قبال سابا ينوب ف واكنشها در

از تصم م ديوان  شدور   نگرة امريكت

نتخرسددنم نددود، زيددرا دولددت  تسددترو 

توانست نه زيتن اتاتع امريكتيي شدتنه مي

هتي انجتم شمه ختلي  ندم. از نتر مصتدره

دومدد   اصددالح ه  9164رو در سددتد از ايدد 

موسوم نه ه ك  لدوپر نده تصدويب  نگدره 

مفتد اي  اصالح ه متضم  استثنتي  97رس م.

                                                                        

12. Callejo v. Bancomer S.A. (5th Cir. 1985), 764 F. 2d 1101, 1116-18; Empresa Cubana 

Exportadora Inc. v. Lamborn & Co. (2d. Cir. 1981), ILR 66 (1984), 404; 652 F. 2d 231, 237. 

13. S. Jacobs and Others, “The Act of State Doctrine: A History of Judicial Limitations and 

Exceptions”, Harvard Int’l L.J., vol. 18 (1977), 677, at 679; R.L. Scheff, “The Status of the Act 

of State Doctrine-Application to Litigations Arising From Confiscations of American Owned 

Property in Iran”, Suffolk Transnational Law, vol. 4 (1979-80), 89. 
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يه عمل دولدت ندود الملل نر نظرحقوق ن  

موجب آن دادگتههددتي امريكددت از  دده ندده

رس مگي نه اعتاتر عمل دولدت خدترجي  ده 

الملددل نتشددم، امتنددتع نددتقض حقددوق ن  

صورتي  ه قوة مجريه نخواهنم  رد، مگر در

 94ايتال  متحمه نر نظر ديگري نتشم.

هشت ستد ننم ديوان  شدور مجدمدًا در 

ي قض ه فرست نشنتد س تي نتندك نده نررسد

ي  قضد ه  97نظريه عمل دولت نشسدت. در ا

نتنك ملي  ونت عل ده سد تي نتندك، طدرح 

نتنك دعوي  رد تت وجوه ابتفي را  ه س تي

هت  سدب نمددوده ندود، از محل فروش وث قه

نتنك ن ك دعواي متقتنلي گردانم. س تينتز

طرح  درد تدت خسدترا  نتشدي از مصدتدرة 

امواد خود در  ونت را از محل اي  وجدوه 

 96عنوان تهددتتر جاددران  نددم.بددتفي نددها

هرچنم ديوان  شدور ندت پدنأ رأي موافدق 

                                                                        

 ننمه اي رسد مگيننم از اي  اصالح ه، دادگته نتح ده .66

نه ستنتت نو در اعتده پرونمه نه دادگته نخسدت   چند   

شمه توسط  ونت در نقدض هتي انجتمرأي داد  ه چون مصتدره

الملل نوده نظريه عمل دولدت  دترنردي ندمارد. حقوق ن  

 رك.

S. REP. No. 1188, Part I, 88th Cong. 2d Sess. 24 reprinted in (1964) U.S. CODE CONG. & AD. 

NEWS 3829, 3852; 111 Cong. Rec. 13544-45 (1965); 110 Cong. Rec. 19546-60 (1964). 

 .3رك. زيرنويس شمتره  .67

 همتن. .60
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مقتنل چهتر رأي مقرر داشت  ده نظريده در

عمل دولت متنا رس مگي نه دعواي متقتندل 

ن ست، امت رأيي ا ثريتي صتدر نشدم و در 

گتندده هريددك از قضددت  نطددور تصددم مي چنم

جماگتنه نظرا  خدود را ارائده نمودندم. 

وقمانتن ندت اسدتنتد نده رأي نرخي از حق

نتنك اسددتمالد صددتدره در پرونددمة سدد تي

اسدتثنتي » ننم  ه نر نظريه عمل دولت مي

ن دددك وارد شدددمه ]و « دعدددواي متقتندددل

انم چندد   اسددتثنتيي را از آن خواسددته

موجب ايد  استناتط و استخراج  ننم[، نده

نظر، در دعدتوي متقتندل و تهددتتر عل ده 

ز دعدتوي طدرح هتي خترجي  ه نتشدي ادولت

شمه توسط ايشتن در دادگتههتي امريكتست، 

نظرية عمل دولت قتنل اعمدتد ن سدت. نده 

س تيهر نتنك و صور  همتنگونه  ده دعدوي 

دهنددم درخصدوص دعتوي ننم از آن نشدتن مي

تددوان ندده  دده تحددت چدده شددرايطي مياي 

 93،98توسل جسدت،« استثنتي دعواي متقتنل»

 انهتم و ترديم وجود دارد.

                                                                        

17. Jacobs, note 13, at 694. 

18. Ibid. 
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 ردن نظريده عمدل هت نراي محدمودتالش

 ه نتشي  91دولت در دعواي آلفرد دانه ل،

نددود  9161هتي  ونددت در سددتد از مصددتدره

ادامه يتفت. ديوان  شور امريكت نت پدنأ 

مقتنل چهتر رأي مختلف مقرر رأي موافق در

داشددت  دده امتنددتع مددميران دولتددي در 

نتزپرداخدددت مادددتلخ پرداختدددي توسدددط 

هتيي  ه قال از حموله ننمگتن نتنت موارد

مصتدره ارستد شمه از مصتديق عمدل دولدت 

جددت دل لددي داد نددر ن سددت، زيددرا در اي 

هت نظ ر فرمتن، دستور دولتي نودن مصتدره

جتنب دولت  ونت صتدر شمه يت مصونه  ه از

نتشم وجود نمارد تت مشخص و منلدوم شدود 

عنوان يدك مسدهله حدت م تي  ه  وندت نده

جددوه متنلددق ندده تصددم م ندده مصددتدرة و

عدالوه  21 ننمگتن خترجي گرفته اسدت.وارد

نظر وزار  نر آن چهدتر تدد  از قضدت  نده

مورد نظريه عمل دولدت اشدتره و خترجه در

 اعالم داشتنم:

دامنة نظريه عمل دولت را ناتيدم تدت »

آنجت گسترش داد  ه شتمل نقض و انكدتر 

                                                                        

19. Alfred Dunhill of London v. Republic of Cuba et al., U.S. Supreme Court, 24 May 1976, 

425 U.S. at 685, ILR 66 (1984), 212. 

20. Ibid, at 220. 
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تنهما  صرفًت تجتري دولت خدترجي و يدت 

تتنندده آن ن ددك  يكددي از سددتزمتنهتي

 29«.نشود

 

II اي نظريه ف دعاوي ايران و است نا  معاهده

 عمل دولت

در  9131ننم از انقدالب اسدالمي سدتد 

ايددران، دعددتوي متنددمدي در دادگتههددتي 

ايتال  متحمه عل ه ايران اقتمه شدم،  ده 

نر اصل مصون ت دولت نظريده در آنهت عالوه

عمددل دولددت نوسدد لة دولددت ايددران مددورد 

ل ك  در اغلب مدوارد  22واقا شم.استنتد 

قتنددل ايدد  نظريدده ]نوسدد له محددت م[ غ ر

اعمدددتد تشدددخ ص داده شدددم و دل دددل آن 

                                                                        

21. Ibid, at 222. 

 .Cooly v ، حماقل در يدك دعدوي نندتم9131قال از ستد  .66

Weinberger, U.S. District Court (E.D.Oklahoma, 1974), ILR 66 (1984),  نظريده عمدل

است. موبوع اي  پرونمه حكمي نود ه يكدي  دولت اعمتد شمه

از دادگتههتي ايران در محكوم ت يك تانة امريكت  ده در 

ايران مرتكب قتل همسرش شمه نود، صتدر  رده و نسات نده 

آن در محت م امريكت اعتراض شمه ندود. در ايد  پروندمه 

دادگته امريكت چن   رأي داد  ه رس مگي دادگدته ايدران 

گرفته و از س قدوان   ايدران صدور در اي  قضد ه نراسدت

رو نتتوجدده ندده نظريدده عمددل دولددت، صددرفنظر از ايدد 

زم نه مفهدوم دادرسدي مدنظم  ه در دو  شور درهتييتفتو 

عنوان يك وجود دارد، نتيم رأي صتدره در ايتال  متحمه نه

 حكم محكوم ت منتار )عمل دولت( شنتخته شود.

ILR, id, at 152. 



 

  ...  05 نظريه عمل دولت در 

جملدده اسددتثنتا الددذ ر ازاسددتثنتئت  فوق

همف اي  مقتله اي  است  27اي نود.منتهمه

الملدل نررسدي  ه از نقطه نظر حقدوق ن  

شددود  دده در دعددتوي مددذ ور اسددتثنتي 

ت چگونده اعمدتد اي نظريه عمل دولمنتهمه

 شمه است.

 ده  24در دعواي امدريك  اينترنشدنتد

هتي ن مه  ردن شر تعل ه ايران نختطر ملي

                                                                        

، دعواي 9131ه تنهت قض ة ننم از ستد رسم  نظر مينه .63

سدتز نتشدم  ده در آن نتنك تجتر  عل ه عامالحسد   ورشو

دادگته امريكت، نت استنتد نه نظريه عمل دولت، نه نفدا 

 رده است. در اي  پرونمه يك نهتد دولتي ايران رأي صتدر

نر اتهتم نتنك ايراني دعوايي در دادگتههتي امريكت ماني

عنوان يكي از اتاتع ايدران ستز نهي ورشواختالس عل ه آقت

 ه  ترمنم ستنق نتنك تجتر  نود اقتمه  رده نود. مدتهم 

اي را  ده وي ادعدت در دفتع از خود سني داشت تدت ختنده

عنوان داشت نه نتحق توسط دولت ايران مصتدره شمه نود نه

قاتد هر حكمي  ه ممك  نود عل ه او صتدر شدود، تهتتر در

 ننمه از نررسدي اعتادتر مت دادگته رس مگيمنرفي  نم. ا

مصتدرة انجتم يتفته توسط ايران خودداري نمدود و دفدتع 

نددر آن، رأي سددتز را رد  ددرد. عالوهتهددتتر آقددتي ورشو

ق دم و شدرط ستز از ح ث اعمدتد نكدردن اسدتثنتا نيورشو

نتنك داراي اهم ت اسدت، دعواي متقتنل مشتنه دعواي س تي

عنوان ايد  خدتطر  ده ورشوسدتز نده نه اغلب احتمتد نده

 ننددمة دعددواي متقتنددل يددك تانددة ايرانددي نددود و اقتمه

توانست از استثنتا نرنشتتي   ه توسط دولت پ شدنهتد نمي

 شمه نود استفتده  نم. رك.

Bank Tejarat v. Abdol Hossein Varsho-Saz et al. (D.D., Cal., 12 Oct. 1989), Iranian Assets 

Litigation Reporter (IALR), 18102. 

24. American Int’l. Group Inc. et al. v. Islamic Republic of Iran and Central Insurance of Iran, 

(D.D.C.10 July 1980), ILR 63 (1982), 459. 
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توسط دولت ايران طرح شمه ندود، دادگدته 

اي ارهتر داشت  ه نظريه عمل دولدت نتح ه

متنا از رس مگي دادگدته نده ايد  دعدوي 

الملدل ن ست زيرا ايران، نرخالف حقوق ن  

)ايددران و امريكددت د  مددود  و عهمنتمدده 

( در تمه م ندراي تن د   و پرداخدت 9177

غرامت  تفي و فوري قصور ورزيمه و زيدرا 

انهدتم ند   يك منتهمه قتنل اعمتد و ني»

طرف   )ايران و امريكت( وجدود دارد  ده 

الملل است  ه مدورد متضم  اصود حقوق ن  

توافق طرف   واقا شمه و حت م نر موبدوع 

 دردن[ نتشدي از ملي تحت رس مگي ]غرامدت

 27«.نتشممي

حمود ده ستد ننم از رس مگي نه قض ة 

امددريك  اينترنشددنتد، مسددهلة اسددتثنتا 

                                                                        

ننم از تهس س ديوان دعتوي ايران د ايدتال  متحدمه  .67

شمه توسط اي   جمله دعتوي رس مگين ك از  American Int’l قض ه

ديوان نود. ديوان بم  اشتره نده مدوارد ديگدر صدراحتًت 

 ردن شر تهتي ن مده توسدط ايدران نده اعالم داشت  ه ملي

صور  قتندل اعمدتد ندودن الملل و نه درنراستس حقوق ن  

قتنوني ناوده است زيدرا: ندراي ديدوان منتهمة مود   غ ر

 دردن داليل  تفي وجدود نماشدت تدت نشدتن دهدم  ده ملي»

عنوان نخشدي از شر تهتي مدذ ور ندراي هدمفي عمدومي نده

آم دك نرنتمه اصالحت  گسترده صدور  نگرفتده و يدت تان ض

 رك.«. نوده است

American Int’l Group et al. v. The Islamic Republic of Iran of et. al, Iran-U.S. Claims Tribunal, 

Chamber 3, 1983, reprinted in 4 Iran-U.S. C.T.R. 96, at 105. 



 

  ...  56 نظريه عمل دولت در 

اي  ه در دعدواي سدتنتت نو آمدمه منتهمه

مطدرح شدم. در  26 سدوننود، در دعواي مك

پي اي  دعوي خواهتنهت ادعت داشتنم  ه در

اعمتد س تستهتي قتندل ِاسدنتد نده دولدت 

نهت در شر ت لان ت  پدتك ايران سرمتيه آ

در ايران مصتدره شمه است. دادگته اعدالم 

داشت  ه دولت ايران فتقم مصون ت نوده و 

ختطر شروط راجا نه نظريه عمل دولت هم نه

قتندل  23،مود  مصتدره منمرج در عهمنتمة 

در ايدد  رأي  28اسددتنتد و اعمددتد ن سددت.

وهلدة اود ندر اسدتثنتا تك ه دادگدته در

                                                                        

26. Foremost McKesson et al v. Islamic Republic of Iran et al., (D.D.C., 18 Apr. 1989), IALR, 

17165; Court of Appeals (D.C.Cir., 15 June 1990), IALR, 19093; (D.C. Cir., 14 Apr. 1995), 

IALR, 23139. 

و ايدتال   عهمنتمه مدود  ند   ايدران 4متدة  2ننم  .65

 دارد:متحمه مقرر مي

امواد و اتاتع و شر تهتي هريك از طدرف   منظمد   »

جمله منتفا امواد از حم اعالي حمتيت و متنتهمي ، از

مورد  متدر از مقدررا   ه در ه چنحويامن ت دائم نه

المللي ناتشم در داخل قلمرو طرف متنتهم قتنوني ن  

مواد جدك منظم ديگر نرخوردار خواهدم ندود. ايد   ا

 ده غرامدت عتدالندة آنمنظور نفا عتمه، آن هدم نينه

آنهت نه اسرع اوقت  پرداخت شود گرفته نخواهم شدم. 

غرامت مكنور نتيم نه وجه مؤثري قتنل تحقق نتشدم و 

نحو  تمل منتدد متلي خواهم نود  ده گرفتده شدمه نه

ح   گرفت  مدتد  ه گرفته شود يت دراست و قال از آن

ي جهت تن    مالخ غرامت و پرداخدت آن داده  تفقرار

 «.خواهم شم

28. IALR, at 17165 et seq. 
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دعواي ستنتت نو نود و سدپس اي در منتهمه

نه تفس ر ايد  اسدتثنتا  ده شدناة ششدم 

دادگته است نتف در دعواي  تالمتزو ارائه 

  رده نود، استنتد نمود.

 

 ف اهميت دعواي كاالمازو6

در قضدد ة  تالمددتزو  دده مرنددوط ندده 

مصتدرة حقوق و منتفا اتاتع امريكت توسط 

اي مشدتنه ندت دولت ات وپي نود، منتهدمه

ايران و ايتال  متحمه مطرح  مود  عهمنتمه 

و خواهتن امريكتيي نراي رد دفدتع  21نود

ات وپي نراستس نظريه عمل دولددت، نده آن 

استنتد  درده ندود. در انتدما، دادگدته 

                                                                        

عهمنتمه مود  و روانط اقتصدتدي ند    8متدة  2ننم  .65

 دارد:ات وپي و ايتال  متحمه مقرر مي

امواد و اتاتع و شر تهتي هريك از طدرف   منظمد   »

و  جمله منتفا امواد از حم اعالي حمتيتمتنتهمي ، از

مورد  متدر از مقدررا   ه در ه چنحويامن ت دائم نه

المللي ناتشم در داخل قلمرو طرف متنتهم قتنوني ن  

مواد جدك  منظم ديگر نرخوردار خواهدم ندود. ايد  ا

 ده غرامدت عتدالندة آنمنظور نفا عتمه، آن هدم نينه

آنهت نه اسرع اوقت  پرداخت شود گرفته نخواهم شدم. 

نه وجه مؤثري قتنل تحقق نتشدم و غرامت مكنور نتيم 

نحو  تمل منتدد متلي خواهم نود  ده گرفتده شدمه نه

ح   گرفت  مدتد  ه گرفته شود يت دراست و قال از آن

 تفي جهت تن    مالخ غرامت و پرداخدت آن داده قرار

 «.خواهم شم



 

  ...  53 نظريه عمل دولت در 

نت استنتد و اعمتد نظريه عمل  71اينتح ه

اي  ده دولت رأي داد  ه نتتوجه نه بتنطه

تدوان در قض ه ستنتت نو مقدرر شدمه، نمي

منتهمه »عنوان يك ي  منتهمه را نهمفتد ا

يت موافقتنتمده صدريح  ده متضدم  اصدود 

، لحتظ نمود زيرا اصدطالحت ، «ذيرنط نتشم

مددورد در« مددؤثر»و « عتدالندده»، «فددوري»

قود غرامت مصتدره امواد، ماهم هستنم. نه

 دادگته مذ ور:

قدمري ذاتدًت  ل دي، اي  اصدطالحت [ نه»]

ي چنمگتنه منرض تفس رهتآم ك و درترديم

صور  فقمان مجموعه مقررا  هستنم  ه در

منسجم و ثتنت  ه نتوانم مفهدوم آنهدت 

تددوان منطقددًت از را روشدد  سددتزد، نمي

دادگته خواست  ه اي  اصطالحت  را نسات 

اي از وقددتيا خددتص نكددتر ندده مجموعدده

 79«.ننمد

                                                                        

30. Kalamazoo, note 7. 

  يكي از صتحانظران در ترج ح اي -481همتن مرجا، ص  .36

 دارد:نظر نر نظر مختلف دادگته پژوهش چن   انراز مي

 تر رفتده آم ك اي  است  ه در مننتي نهنكته  نتيه»

 تر توسط دادگته  تالمتزو،  ه مغتير ندت منندتي نده

نرده شمه توسط دادگته است نتف است، ايد  اصدطالحت  

انم و اي  نده همدتن صدورتي نصور  نساي سنج مه شمه

نظدر خدود در قضد ه در (Harlan) الناست  ده قتبدي هدتر

 رك.«.  تر نرده استستنتت نو نه
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 ننمه سپس انراز داشت دادگته رس مگي

الحت   ه نراي درك منتني مداهم ايد  اصدط

توان نت مراجنه نه تندتريف موجدود در مي

يتال  متحدمه  شرح قتنون رواندط خدترجي ا

)مصددوب  983-911هددتي نخش )شددرح دوم(،

( تتحمي اي  انهدتم را رفدا نمدود. 9167

نظر دادگته مطلب اي  نود  ه شدرح امت نه

اي درخصدوص مكنور، در غ تب هرگونه اشتره

ان عنوتوانددم نددهقتنل ددت اعمددتد آن، نمي

لت ات دوپي توب ح دق ق آننه مورد نظر دو

نوده است، مورد اسدتنتد  مود  در منتهمة 

خواهددتن، از ايدد  رأي  72 واقددا شددود.

پژوهشددخواهي  ددرد و در مرحلدده پددژوهش، 

داري و هتي دادگسددتري، خكانددهوزارتختندده

امور خترجه نه همراه  تنون و الي امريكت 

عنوان يددتور دادگددته وارد شددمه  دده ندده

اي ، تقتبتي لحتظ اسدتثنتا منتهدمهنودنم

                                                                                                                                                          

D.W. Hoagland “The Act of State Doctrine: Abandon It”, Denver J. Int’l. L. & Policy, vol. 14, 

No. 2 & 3 (1986); 317, at 321. 

. (Restatement (second) of Foreign Relations Law of the U.S., Sections 187-190 (1965)). 

 ننمه رأي داد  ه استثنتا نرنشدتتي  دادگته رس مگي .36

قتنل اعمتد است زيرا قوه مجريه ه چ نظري درخصوص هم غ ر

 مرجح ندودن رسد مگي ترافندي اندراز نماشدته اسدت. رك.

Kalamazoo, at 479.   



 

  ...  57 نظريه عمل دولت در 

شناة  77نراستس قض ه ستنتت نو را  ردنم.

ششم است نتف حكم دادگته تتلي را نت اي  

استمالد  ه منتهمة مدورد نظدر )عهمنتمده 

واقا متضدم  ات وپي و امريكدت( نده مود  

، نقدض نتشدماصود حقوقي حت م نر قض ه مي

 رد. دادگته انتما چن   تشخ ص داد  ده  

، «مدددؤثر»، «فدددوري»طالحت  غرامدددت اصددد

و يددت اصددطالحت  « منتسددب»و « عتدالندده»

مشتنه، تقرياًت در متده مرنوط نه حفتردت 

هتي مود  ، موسدوم از امواد  ل ه عهمنتمه

عهمنتمده مدود   و رواندط دوسدتتنه، »نه 

 ه ايتال  متحدمه  «اقتصتدي و دريتنوردي

مننقم  رده است،  74نت تنمادي از  شورهت

سددت. ندده عق ددمه دادگددته وسددنت آمددمه ا

هتي اسددتنمتد ايدد  اصددطالحت  در عهمنتمدده

مذ ور حت ي از آن است  ه من تر و بتنطه 

نظر، من دددتر حقدددوقي غرامدددت مدددورد

اي است. سپس دادگته ندت نظدر  ننمهتن   

تهي دددم و قادددود نددده قضددد ه امدددريك  

                                                                        

33. Kalamazoo, note 1, at 99. 

.  FCN Treaties; (Friendship, Commercial and Navigation Treaty). 

جملدده: نلژيددك، ات ددوپي، فرانسدده، ايدد   شددورهت از .36

يونتن، ايران، اسرائ ددل، ااپد ،  ددره، ن كتراگوئده، 

نتشنم. نراي مت  مفتد عمتن، پت ستتن، توگو و ويتنتم مي

 .  Ibid, at 52-54مرنوط نه مصتدره در منتهما  مرنوطه رك. 
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اي نود  ده در اينترنشنتد،  ه تنهت قض ه

اي عهمنتمددهزم ندده اسددتثنتا زمددتن درآن

ستنتت نو وجود داشت، اشتره نمود و چن   

گ ري  رد  ه مسلمًت رس مگي نه چن   نت جه

اي نظر قوة مجريه امدر سدنج مهموبوعي از

نوده و نگراني ديوان  شور نه شرح مذ ور 

ح ث مماخله دسدتگته در قض ه ستنتت نو از

قضتيي در امدور س تسدت خدترجي در قضد ه 

اسددت. دادگددته  مطروحدده مددوردي نماشددته

 است نتف سپس ادامه داد:

نر آن، در اي  قض ه مندتفا ملدي عالوه»

توجده فراواني مطرح است  ه نتيدم مورد

قرار گ رد و آن عادتر  از شنتسدتيي و 

اجراي منتهماتي است  ه مت نت  شورهتي 

 77«.ايمديگر مننقم  رده

                                                                        

 FCNش موجددود در منتهددما  ، نگددر72همددتن، صددفحه  .37

حدتد حتبدر، است  ده در (Hull Doctrine)نتزتتني از نظريه هتد 

عق مه نس تري از حقوقمانتن، منسدو  شدمه اسدت نطدور نه

 مثتد:

يتنم، در نررسدي تتحمي  ه نه قتنون حت م ارتاتط مي

ن ن م  ه حمتيت چنماني از نظريه هتد دق ق موبوع مي

ود نترز حقدوقي و تحدوال  مطرح ن ست: رويه جتري، اص

در نظتم مرنوط نه امواد ملدي همگدي مغدتير ندت آن 

 هستنم. رك. 

R. Dolzer, “New Foundations of the Law of Expropriation”, AJIL vol. 75 (1981), 553, at 570; 

See also Dowson and Weston, “Prompt, Adequate and Effective: A Universal Standard of 

Compensation”, Fordham Law Review, vol. 30 (1962), 727, at 733;  

 و نظر جماگتنة الگرگرن در:
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نه اي  ترت ب رأي شناة ششم است نتف 

را ندراي دادگدته در قض ه  تالمتزو  دتر 

 سددون آسددتن  ددرد. اي در قضدد ه مكنتح دده

 سدون ندت اشدتره نده دادگته در قض ه مك

پرونددمه  تالمددتزو و پرونددمه امددريك  

اي  ده منتهدمه»اينترنشنتد مقرر داشدت: 

ا نددون ندد   ايددران و ايددتال  متحددمه 

من دتر حقدوقي »متضدم   76«االجرا استالزم

مننتي مددذ ور در رأي قضدد ه ندده« حددت م

نتشدم و نندتنراي  اسدتثنتا نتت نو ميست

اي نظريه عمل دولت در اينجت قتنل منتهمه

 اعمتد است.

 

III ايـ مالحظات پيرامون استثناء معاهده 

                                                                                                                                                          

INA Corporation v. Iran, 8 Iran-U.S. C.T.R. at 385.  

هتي مجما عمومي ستزمتن ملل متحدم، از سوي ديگر قطننتمه

، ينندي ن تن ده راجدا نده 9817نويژه قطننتمدة شدمترة 

« غرامدت منتسدب»ر منتنا طا ني،  ده از حت م ت دائمي ن

 نم، نشدتنگر پدذيرش وسد ا ]غرامدت منتسدب[ در صحات مي

المللي است. نگته  ن م نه الگرگدرن، همدتن  و جتمنه ن  

 رأي تتپكو

(Texas Overseas Petroleum Co. v. Government of the Libyan Arab Republic), ILR 51 (1979), 

389; and the 1982 arbitral award in celebrated Aminoil case (The Government of the State of 

Kuwait and the American Independent Oil Company), 21 ILM 976 (1982)   

 نرد. تر مي ه من تر غرامت منتسب را نه

36. McKesson, note 26, at 17179. 
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نترة مته ت حقوقي نظريه عمل دولت در

عقتيددم گونددتگوني انددراز شددمه اسددت. 

اي   73 ه نراستس نرخي آراا اول هدرحتلي

محسدوب  الملدلنظريه نخشدي از حقدوق ن  

انم شود، ننضي صتحانظران نر اي  عق مهمي

الملل  ه نظريه فوق از الكامت  حقوق ن  

عمددومي ن سددت، نلكدده نرمانددتي نكا ددت 

المللي استوار شمه اسدت. نده عق دمة ن  

اي نرتر در نرخي ديگر نظريه مذ ور قتعمه

انتختب قتنون حت م است  ه قتنون مقر را 

لسددتن نتتوجدده ندده  78 نددم.انتخددتب مي

قوا ن ك، نر تفك كستنتت نو، تحل ل ماتني

مانتي ديگدري ندراي ايد  نظريده ارائده 

دهم. مانتي تحل لي نظريده عمدل دولدت مي

 م در دعددتوي عل دده هرچدده نتشددم، دسددت

هتي ن گتنه در محدت م امريكدت و از دولت

المللي دادگتههتي مدذ ور، نظر صالح ت ن  

تنون عنوان قدنظر نهپ تممهتي نظريه مورد

فمراد ايد  اسددت  ده قدوه قضددتي ه خدود 

نسات نه نقدش ترافندي خدود »پذيرد  ه مي

                                                                        

37. The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 708 (1900), quoted by Scheff, note 13, at 101. 

مشكل نظريه انتختب قتنون حت م ايد  اسدت  ده عمدل  .35

 ه مغتير نت نظم عمدومي ايدتال  صورتيدولت خترجي حتي در

 متحمه نتشم داراي اعتاتر خواهم نود.
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خالصدده  71«.محددموديتهتيي را اعمددتد  نددم

عنوان انكاري بدروري  ه اي  نظريه نهاي 

جهددت محددموديت و خددودداري از اعمددتد در

صالح ت قضتيي گستردة دادگتههدتي امريكدت 

رو شتيسته اسدت  ده از اي  41 نم.عمل مي

اي  دده ح طددة نددترة اسددتثنتا عهمنتمددهدر

اعمتد نظريه عمل دولت را محمود  درده و 

مآالً منجر نه تقويت صالح ت، ندموًا، موسدا 

عمل گردد مالحظتتي چنم نهمحت م امريكت مي

آوريددم تددت نا ندد م آيددت اعمددتد صددالح ت 

نوس لة محت م امريكت صح ح نوده است يدت 

 خ ر؟

 

 ايهدهالـ ف مباني  وجيهي است نا  معا

انصتف مطلب اي  است  ه اگر نه سد ر 

تحود نظريه عمل دولدت صدرفًت از ديدمگته 

                                                                        

39. A.F. Lowenfeld, “Act of State And Department of State”, First National City Bank v. Banco 

Nacional de Cuba, AJIL, vol. 66 (1972), 795. 

نس تري از آراا متضم  نظدرا  حدت ي از امتندتع از  .66

رس مگي نخواهنم »جملة  طور مثتد،اعمتد صالح ت هستنم. نه

د  9در ستنتت نو، زيرنويس شمترة   (Will not sit in judgment)«  رد

 همنن   رك.

City Bank, note 7, at 775-76; Callejo v. Bancomer, 764 F.2d 1101, 1113 (5 th Cir. 1985); 

Ramirez-Arellano v. Weinberger, 745 F.2d 1500, 1533-34 (D.C. Cir 1984), vacated on other 

grounds, 471 U.S. 1113 (1985); Int’l Ass’n of Machinists v. OPEC, 649 F.2d 1345, 1358-59 (9 

th Cir. 1981), cert. denied. 454 U.S. 1163 (1982); Hunt v. Mobil Oil Co., 550 F.2d 68, 74 (2d 

Cir. 1977), cert. denied 434 U.S. 984 (1977). 
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رويه قضتيي امريكت ننگريم و توجه  ند م 

صالح تي محدت م امريكدت در   ه تصدم مت  

زم نه تدت حدمودي نتشدي از رعتيدت و اي 

دولددت « منددتفا»توجدده ندده مفهددوم ذهنددي 

نه توج هدت   امريكت نوده اسدت  نخدوني 

اي نظريه عمل دولدت پدي عهمنتمه استثنتي

ختطر داشت  ه طي نحدران نريم. نتيم نهمي

 ده  9131روانط ايران و امريكت در سدتد 

قض ه امريك  اينترنشدنتد در دادگتههدتي 

حدل امريكت تحت رس مگي نود، نهتدري  راه

موجود نراي خواهتنهتي امريكتيي مراجنده 

توجده نه دادگتههتي امريكت نود. زيرا نت

عمم حضور ايران در پرونمه مرنوط نده نه 

سددفتر  امريكددت در تهددران، طددرح مسددهلة 

حمتيت ديپلمتت دك و مراجنده نده ديدوان 

المللددي دادگسددتري، نسدد تر دشددوار و ن  

رو اعمدتِد از ايد  49حتصدل ندود.نلكه ني

لت ندت مندتفا خواهتنهدتي  نظريه عمل دو

 داشت.امريكتيي ستزگتري نمي

مختلفدي  ده سوي ديگر، استثنتئت  از

توسط دادگتههت اعمتد گرديدمه، حدت ي از 

                                                                        

 المللي دادگستري در:رك. رأي ديوان ن   .66

The Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Iran (United States of 

America v. Iran), ICJ Reports, 1980, pp. 3 et seq. 
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اقمامت  و تالشهتي دستگته قضتيي است  ده 

 ردن دامنة اعمتد اي  نظريده نراي محمود

انجتم شمه است. ديوان  شور امريكت قداالً 

در قض ه ستنتت نو اعالم  رده  ده نظريده 

عمل دولت در ستير  شورهت نت چن   ندتمي 

اي از حقوق و قتعمهروجود نمارد و از اي 

الملل ن ست، هرچندم داراي پ تمدمهتي ن  

ديوان  شور در رأي  42نتشم.المللي مين  

اخ ر خود در قض ه  رك پتتريك ن ك دامنة 

اي  ترنرد نظريه را تت حدم قتندل مالحظده

نر ايد ، نرخدي افكون 47محمود  رده است.

صتحانظران ن ك مختلفت خود را نسدات نده 

                                                                        

42. Sabbatino, note 8, at 34 et seq., quoting Oppenheim, International Law, secs. 115 aa and 

Lauterpacht, 8 th ed. 1955. See, also I. Brownlie, Principles of Public International Law, 4 th Ed. 

(1990), at 507. 

 شور صراحتًت ن   اعتاتر عمدل دولدت خدترجي و ديوان .63

انگ كة انجتم آن تفك ك قتئل شمه است. نظريه عمل دولدت 

تنهت هنگتمي قتنل اعمتد اسدت  ده اعتادتر عمدل انجدتم 

يتفته توسط دولت خترجي موبوع اخدتالف و رسد مگي نتشدم. 

م قضد ه چنتننه انگ كة انجتِم عمل مورد نحث نتشم، متنند

 رك پتتريك  ه در آن موبوع انتستب ارتشتا نده مقتمدت  

دولت ن جريه مطرح نود، نظريه عمل دولت  ترنردي نمارد. 

 رك.

W.S. Kirkpatrik & Co. Inc. v. Environmental Tectonics Corp. Int’l., 110 S. Ct. 701 (1990), case 

note by S.M. Morrison,  “The Act of State Doctrine and the Demise of International Comity”, 

Indiana Int’l. & Comp. L. Rev. 2 (1991), 311. 
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ز داشته و خواسدتتر لغدو اي  نظريه انرا

 44انم.آن شمه

اي  دده در درخصددوص اسددتثنتا منتهددمه

 سددون قضددتيتي امددريك  اينترنشددنتد و مك

لحتظ شمه نود همتنگونه  ده قدداالً اشدتره 

ستثنتا محدمود نده دعدتوي   رديم، اي  ا

 ه در قض ه  تالمتزو ايران ن ست   مت اي 

عل ه دولت ات وپي ن ك اعمتد شدمه اسدت. 

نكتر رفته در رأي صتدره در دعوي استمالد 

ديتون  ه موبوع آن مصتدره و عل ه دولدت 

دهنمة چكسلوا ي اقتمه شمه نود، ن ك نشتن

اي و هدم اي  است  ه هدم دادگدته نتح ده

دادگته است نتف  ه نه آن دعددوي رسد مگي 

اي نده نحدوي انم نت استثنتا منتهمه رده

 ددده در قضدددتيتي  تالمدددتزو و امدددريك  

د اعمددتد شددمه نددود، موافددق اينترنشددنت

                                                                        

66. D.W. Hoagland مقتم مختلفت شميم ندت  دترنرد نظريده در

 ه  ه هنگتميجمله اي دارد، ازعمل دولت مطتلاي ارهتر مي

عمل يك دولت خترجي در تنترض نت نظم عمومي ايتال  متحمه 

ننمنم،  تر اي را نه، چرا نتيم دادگتههت چن   نظريهاست

(Id, at 329) روست  ه پ شنهتد لغو نظريه و جدتيگكيني . از اي

  نم. رك.آن توسط قواعم حل تنترض و نكا ت را مطرح مي

D.W. Hoagland, “The Act of State Doctrine: Abandon It”, Denver J. Int’l. L. & Policy. vol. 14, 

No. 2 & 3, (1986), 317, 

 ن ك نگته  ن م نه:

Bazyler, “Abolishing the Act to State”, U. Penn. L. Rev. 134 (1986), 325. 
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اي رو، استثنتا منتهمهاز اي  47انم.نوده

رفته رفته در رويه قضتيي ايدتال  متحدمه 

  نم.نراي خود جت نتز مي

در واقا، دعتوي مرتاط ندت اسددتثنتا 

اي  ه نت عنتيت نه تفسدد ر آزاد و منتهمه

موسددا از رويدده دعددوي سددتنتت نو مددورد 

متيدل اندم ن دتنگر ترس مگي قدرار گرفته

دستگته قضتيي امريكت در مواردي است  ده 

المللدي ند   اي ن  منتهمه يت توافقنتمه

 ننددمه و ايددتال  متحددمه وجددود  شددور ملي

شدود  ده هدمف ايد  داشته نتشم. گفته مي

جهددت تشددويق و اجددراي تنهددما  تمتيددل در

تر از المللي نت تك ه نر تفس ري موسان  

 ده  عهم است. ترديدمي ن سدتاصل وفتي نه

انگ ك و من ددتر غرامددت، از مسددتئل نحددث

                                                                        

 دردن امدواد اشختصدي  ده دناتد مليدعواي مذ ور نه .67

انددم، عل دده  ددردن شددهرونم آن  شددور نودهزمددتن مليدر

ند    9146چكسلوا ي طرح شمه نود. در موافقتنتمده سدتد 

غرامدت منتسدب و »ايتال  متحمه و چكسدلوا ي نده عادتر  

اشتره شمه است  ه اي  عاتر  رتهرًا در مقتيسه نت « مؤثر

در منتهمة مود  ايدران و « فوري، منتسب و  تمل»عاترا  

ايتال  متحمه از صراحت  متدري نرخدوردار اسدت. دادگدته 

 اي ن تفدت، نده ندهاي داد نر وجود استثنتا منتهمهنكته

قتندل اجدرا نادود، « منتسب و مدؤثر» ه عاتر  دل ل اي 

 دردن، سدتد زمدتن مليدل ل  ه خواهتنهدت درنلكه نه اي 

 انم. رك. ، تانة امريكت ناوده9147

Dayton v. Czechoslovak Republic, note 2, case note by M. Leigh “Foreign Sovereign Immunities 

Act – Act of State Doctrine-Treaty Exception”, AJIL, vol. 82, No. 3 (1988), 585. 
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ست.اختالفي در حقوق ن   امدت  46الملدل ا

رتهرًا نظر نرخي دادگتههتي امريكت چند   

تواندم تنهتيي نمياست  ه ايد  مشدكل نده

متنا تفس ر آنهدت از منتهدما  و يدتفت  

مورد مسهله غرامت نتشدم. حل منتسب درراه

 تر  عنوان مانتيآنهت مفتد منتهمه را نه

 نندم و سدني در و نقطه شدروع اتخدتذ مي

اعتاددتر نخشدد من ندده آن دارنددم. رددتهرًا 

منظور آنهت اي  اسدت  ده مفهددوم قدميمي 

نظرية عمل دولت مرنوط نه دوراني است  ه 

نوده اسدت.  حوزه فنتل ت دولتهت محدمود 

تحوال  رويه قضتيي امريكت درخصوص نظريده 

ك عمل دولت را  ه در دعواي  تالمتزو و ن 

                                                                        

همتنگونه  ه شناة ششم دادگته است نتف در رأي قض ه  .60

قتنون استسي ايتال  متحدمه  6 تالمتزو ارهتر داشت: متدة 

دارد  ه منتهما  مننقمه توسط دولت ايتال  متحمه مقرر مي

تههدتي شدود و دادگجكا الينفك حقوق نرتر  شور محسدوب مي

را تفسد ر و اعمدتد صدور  آنامريكت ن ك نتيدم نده هم  

 .kalamazoo, 729 F.2d at 428 ننم. رك. 

پذيرد مقررا  مرنوط نده حمتيدت از  ه ميدرحتلي« شويمر»

الملدل امواد در عهمنتمة ات دوپي مطدتنق ندت حقدوق ن  

 نم  ده انهدتم االجرا ن ست، پ شنهتد ميامروزي ديگر الزم

منتهمه ناتيم متنا رس مگي توسط دادگته شدود. موجود در 

عتمل استسي، وجود لستن حقوقي صدريح در عهمنتمده ن سدت 

اي است  ه مدورد پدذيرش دولدت خدترجي نلكه وجود منتهمه

قرار گرفته است تت هنگتم ندروز تندترض ندر عملكدرد آن 

 حت م نتشم. رك. 

E.L. Shwimmer, “A Treaty Exception to the Act of State Doctrine: A Framework For Judicial 

Application”, Boston U. Int’l. L.J. vol. 4 (1986), No. 1, 201. 
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در دعددتوي مصددتدرة ايددران صددور  گرفددت، 

عنوان وا نش نسات نه جو  متغ  ر توان نهمي

المللي تلقي موجود در روانط اقتصتدي ن  

جهدددت حفتردددت از مندددتفا  دددرد  ددده در

گذاران امريكتيي  ه در سطح نس تر سرمتيه

هددتي صددننتي و اي درگ ددر پرواهگسددترده

تجترتي در  شورهتي ديگر هستنم، ر  داده 

 است.

 دده، ا ددراه دادگتههددتي جتلددب اي 

نه دعدتوي ايدران رسد مگي  امريكتيي  ه 

 ردنم درخصوص اعمتد نظريه عمل دولدت، مي

نتپدذير آنهدت نسدات نده نت نگرش اننطتف

نوده اسدت.  مسهله مصون ت ايران همتهنگ 

تدوان در تهي دم نظدر اي  همتهنگي را مي

الملددل عمددومي نرخددي متخصصدد   حقددوق ن  

عق مه دارنم اي  دو نظريه تدت دانست  ه 

حم زيتدي نه يكميگر نكديك هستنم و نتيم 

همسو نت يكميگر اعمتد شدونم، و  دترنرد 

آنهت نتيم طوري نتشدم  ده هدمف پتسدخگو 

قرار دادن  شورهتي خترجي را نسات نه آن 
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قا ل اعمتلشتن  ه اشختص حقوق خصوصدي را 

 43 نم، نت شكست مواجه نستزد.متضرر مي

 

 المللاي و حقوق بينمعاهدهنا ب ف است 

اي فقدط وقتدي ل ك  استثنتا منتهدمه

حود نظريدة مي توانم مانتي موجهي نراي ت

عمل دولت فراهم ستزد  ده در نوتدة نقدم 

الملل عمومي تدتب آورد. مسدهله حقوق ن  

اي  ددده حتصدددل آراا اسدددتثنتا منتهدددمه

دادگتههتي ايتال  متحمه اسدت و اسدتس آن 

مذ ور از شرط حمتيت از تفس ر دادگتههتي 

هتي مود   مرنوطه اسدت، امواد در عهمنتمه

تنهت در ارتاتط نت ايران يددت ات دوپي نه

نلكه در ارتاتط نت سدتير  شدورهتيي  ده 

هتي مود   ندت ايدتال  متحدمه طرف عهمنتمه

هستنم ن ك، نهتيدت اهم دت را دارد. ندت 

عنتيت نه آراا مطروحه، اگر دولدت هريدك 

هتي قا ددل عهمنتمددهاي  از  شددورهتي طددرف

 دردن هتي مليمود   نت امريكت، در نرنتمه

نحوي اتاتع امريكت را متضرر ستزد خود نه

                                                                        

65. Higgins دارد  ده دو نظريده در نظرا  خدود اندراز مدي

مذ ور نتيم همتهنگ و همسو ندت يكدميگر مدورد اسدتفتده 

 . همنن   رك.Higgins, note 3, at 275قرار گ رنم. رك. 

M. Singer, “The Act of State of the United Kingdom: An Analysis, with Comparisons to United 

States Practice”, AJIL, vol. 75 (1981) No. 2, 283, at 322. 
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نتيم انتظتر اي  را داشته نتشدم  ده در 

دادگتههتي امريكدت خواندمة دعدوي قدرار 

 ه دولت امريكت نه دادگته گ رد، مگر اي 

 ننمه اعالم  ندم  ده نظريده عمدل رس مگي

رو جدت دارد تر ننمد. از ايد دولت را نك

اي نتشدي هتي مختلف استثنتا منتهدمهجناه

الددذ ر مددورد نررسددي قددرار از آراا فوق

 گ رد.

 

ف شناسايي حق اقامفة دعفوي وصو في بفراي 6

 وواهانهاي امريكايي

يكي از مستئل شتيتن توجه در قضتيتي 

 سون و امريك  اينترنشنتد نتتوجه نده مك

اي  ده منتهدمه تحل ل دادگته از استثنتا

نراستس تفس ر موسا شرط حفترت از امدواد 

در عهمنتمه مدود  ،  ده ن شدتر حدت ي از 

اي متهوي است تت شكلي، آن است  ده قتعمه

عوي خصوصدي  دادگتههتي مذ ور حق اقتمه د

عنوان مدددمعي در ندددراي اشدددختص را نددده

انم، و ننظدر دادگتههتي امريكدت شدنتخته

تا رسددم  دده در ايدد   ددتر ندده اسددتثنمي

اي منددمرج در قضدد ه سددتنتت نو منتهددمه

تفسددد ري نسددد تر موسدددا و انتكاعدددي 
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اي شرط راجا انم. وقتي در عهمنتمهنخش مه

اي نددراي حدل و نه ترافا، ترت ات  ويدژه

ن ني  رده است، يدت وقتدي فصل دعتوي پ ش

الملدل موجب اصود استسدي حقدوق ن   ه نه

محت م امريكت فتقدم صدالح ت رسد مگي نده 

تنم مشكل نتوان از ستنتت نو اي  دعوي هس

نظر را استخراج  رد  ه صرف وجود بدوانط 

حقددوقي قتنددل اعمددتد نددر مصددتدره در آن 

عهمنتمه، نه محت م امريكت صالح ت رس مگي 

عاتر   نم. نهنه دعوي مصتدره را اعطت مي

ديگر قتنل اعمتد نودن نظرية عمل دولدت، 

جملدده نخددتطر فقددمان مفددتد صددريحي از از

مورد بدتنطه حقدوقي حدت م ندر ه درمنتهم

موبوع مدتنا صدالح ت رسد مگي دادگتههدتي 

امريكت نه دعتوي مرنوط است. امدت قتندل 

اعمتد ناودن اي  نظريه، نه هر دل لي  ه 

نتشم، موجدب صدالح ت دادگتههدتي امريكدت 

نخواهم نود. اشكتد استسي صالح ت گسدتردة 

دادگتههتي امريكت اي  است  ه دادگتههتي 

ظر اي  واقن دت را  ده صدالح ت هدر نمورد

عنوان نمدتد حت م دت آن  شدور،  شور، نه

ندد ش از آن  دده عددتلمگ ر نتشددم استسددًت 

الملل  ه حقوق ن  سرزم ني است و ن ك اي 
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شك، محموديتهتيي نر صالح ت هدر عمومي، ني

نمتيددددم را نتديددددمه  شددددور وارد مي

 شددور در درسددت اسددت  دده هر 48گ رنددم.مي

تزمتن قضتيي خود و ن دك طراحي و تنا ه س

در  ددترنرد و اسددتنتد ندده قواعددم حقددوق 

الملل خصوصي نراي اعمدتد صدالح ت، از ن  

حت م تٍ ني چون و چرا نرخوردار است، امت 

نحوي اي  ستزمتن و اي   ترنرد ناتيم نده

نتشم  ه نه تجتوز از حم و مرزهتي تن    

الملددل عمددومي شددمه توسددط حقددوق ن  

هتيي تري  محموديتسلمن تنجتمم. يكي از م

                                                                        

شمود گستردة صالح ت دادگتههتي امريكدت را  (Mann)متن  .65

ارتادتط « ع ندي»ن ش از عتمل « منتفا» ه نر نگرش نظري 

   دعوي و  شددور مقدر تك ده دارد شدميمًا مدورد منطقي ن

المللي محدت م گويم صالح ت ن  دهم. وي ميانتقتد قرار مي

داخلي نراي رس مگي  ه از متفرعت  حق دولت در تنظد م و 

المللي قتنونگذاري، است نده اصدل تنس ق ينني صالح ت ن  

چندتن ويژه در زم نة صالح ت داخلدي، همنه سرزم ني نودن،

داده در ايدتال  متحدمه از دار متنمه است. تحوال  رويوفت

ندر تت نون  ه نتعث شدمه نظريده صدالح ت ماتني 9147ستد 

ندر قدمر  را نگ درد و عمالت جتي نظددرية صدالح ت ماتني

منجدر نه نرمش و اننطتف اصل سرزم ني ندودن صدالح ت نده 

ممد مفته مي چون عدمالت، منطقدي ندودن و منتسدب ندودن 

المللي آرايش ستختتري را عدوض ، در صحنه ن  دادگته شود

نكرده و از اعتاتر اصل صدالح ت سدرزم ني چ دكي نكتسدته 

 ، رك. (Id. at 67-8)است. 

D.W. Bowett, “Jurisdiction: Changing Patterns of Authority Over Activities and Resources”, 

British Yearbook of International Law (1982), 1 et seq.; Brownlie, note 42, at 298 et seq.; See 

also F.A. Mann, “The Doctrine of International Jurisdiction Revisited After Twenty Years”, 

Recueil Des Cours de l’Académie de Droit International (1984) III, tome 184, 8, at 20. 
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الملل عمومي مقرر داشته اي   ه حقوق ن  

است  ه مصتدره، عملي است مطلقًت حت م تي 

مدورد آن  ه دادگتههتي  شورهتي ديگدر در

 41گونه صالح تي نمارنم.ه چ

رسدم  ده در نظر ميعالوه ندر آن، نده

  سدون و امدريك  اينترنشدنتد،قضتيتي مك

د   ايدران و عهمنتمده مدو 29مفتد مدتدة 

حدل و  71مورد ستز و  دترايتال  متحمه در

                                                                        

ت م امريكت يت خدترج نس تري از دعتوي مطروحه در مح .65

نتشم. نطدور  ردن مياز امريكت، مؤيم مته ت حت م تي ملي

 مثتد:

Kingdom of Greece v. Gamet, Italy, (Court of Cassation, June 1957) ILR 24 (1957), 209; 

Republic of Indonesia v. Van der Hass, ILR 26 (1958), 181. 

عددتوي امريكدت  ده همنن   رجوع  ن م نده آن دسدته از د

انم دادگتههت درخصوص نظريه عمل دولت چن   اعدالم داشدته

 ردن مته تًت عملي است  ه منشه آن اقتمار و قمر   ه ملي

 جمله دعتوي:نتشم. ازدولت مي

Alfred Dunhill, note 19, at 704; Sabbatino, note 8, at 398; American Banana Co. v. United Fruit 

Co. 213 U.S. 347 (1909); Hunt v. Mobil Oil Corp., 550 F.2d 68 (2d Cir.), cert. denied, 434 U.S. 

984 (1977); Republic of Iraq v. First National City Bank, 353 F.2d 47 (2d Cir. 1965), cert. 

denied, 382 U.S. 1027 (1966); LIAMCO v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahirya, 482 F. 

Supp. 1175 1179 (D.D.C. 1980); D’Angelo v. Petroleos Mexicanos, 422 F. Supp. 1280; 1290 (D. 

Del. 1976) aff’d, 564 F. 2d 89 (3d Cir.  1977), cert. denied, 434 U.S. 1035 (1978); Occidental of 

Umm al Qaywayn Inc. v. Cities serv. Oil Co., 396 F. Supp. 461 (W.D.La. 1975), aff’d, 577 F. 2d 

1196 (5th Cir. 1978), Cert. denied, 442 U.S. 928 (1979). 

 دارد:چن   مقرر مي 29متدة  .76

د هريك از طرف   منظم   متنتهمي  نسدات نده هدر 9»

مورد اعترابي  ه طرف منظم متنتهم ديگر ممك  است در

لي نتشدم  هر موبوعي  ه مؤثر در اجراي عهمنتمدة فن

عمل آورد توجه دوستتنه خواهم نمود و فرصت  دتفي نه

 نراي مشتوره در آن موبوع قتيل خواهم شم.
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فصل اختالفت  نتديمه گرفته شمه است. اي  

، هد چ حدق خصوصدي 2متده نويژه در نندم 

فردي نراي اشختصدي  ده احتمدتالً از عمدل 

انم دولت طرف منتهمه )ايران( متهثر شدمه

جهددت اقتمدده دعددوي عل دده آن دولددت در 

تئل نشمه دادگتههتي طرف ديگر )امريكت( ق

مدورد تفسد ر است. هر اختالف و دعوايي در

نظر، در نحث فنلدي يت اعمتد منتهمة مورد

ينني مصتدرة امواد اتاتع امريكدت توسدط 

ايران و قصور ايدران در پرداخدت غرامدت 

الذ ر نه مفتد متدة فوقفوري و  تمل، ننت

طرف   منظم   »عنوان اختالفي ن   نتيم نه

و نه اختالفدي ند   محسوب شود « متنتهمي 

 يكي از اتاتع امريكت و دولت ايران.

نتزتتب صريحي از اي  مطلدب  29متدة 

الملددل و حقدوق است  ه قواعدم حقدوق ن  

 ننددمة روانددط ندد   منتهددما   دده تنظ م

جمله قواعم و منتهدما   شورهت هستنم، از

مرنوط نه حمتيددت از ن گتنگدتن و امدواد 

                                                                                                                                                          

مدورد د هر اختالفي ن   طرف   منظم   متنتهدمي  در2

طريق ديپلمتسدي تفس ر يت اجراي عهمنتمة فنلي  ه از

نخش ف صله ن تنم نده ديدوان دادگسدتري نحو ربتيتنه

 ه طرف   منظم   ع خواهم شم مگر اي المللي ارجتن  

متنتهددمي  موافقددت  ننددم  دده اخددتالف ندده وسددتيل 

 «.ديگري حل شودجويتنةصلح
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اجدرا آنهت، عمومًت توسط دولدت اعمدتد و 

شود. نتتوجه نه آننه  ه ديددوان  شدور مي

ارتادتط ندت امريكت در قض ه ستنتت نو در

عنوان حقدوق الملل نهويژگي ختص حقوق ن  

ندد    شددورهت ارائدده  ددرده اسددت، تانددة 

 ردن چنتننه ن گتنة متضرر از نرنتمة ملي

طريددق قتعددمة در مرحلددة اود نتوانددم از

تة جاران خستر  در مراجا محلي ندده خواسد

خود نرسم، نراي رس من نده آن نتيدم نده 

مقتمت  اجرايي  شور خود مراجنده نمتيدم 

تددت ندده دعددواي وي از طريددق ديپلمتسددي 

المللدي رس مگي شود و يدت در مرجندي ن  

رو، حتدي چنتننده از ايد  79اقتمه شدود.

منتهمة مدود   شدتمل احكدتم و من ترهدتي 

نر مسدهله مصدتدره نتشدم،  حقوقي حدت م 

نسدت رسد من ندم از نده ن اعمتد آنهدت ن

طريددق راههددتي ديپلمتت ددك، يددت نتيددم از

المللي دادگستري و در دعدوايي ديوان ن  

طريق حمتيت ديپلمتت ك ايتال  متحمه  ه از

طريدق گردد صور  گ درد  و يددت ازمطرح مي

 ده اح تندًت « آم ك ديگرهتي مستلمتش وه»

                                                                        

51. Sabbatino, note 8, at 39. 
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منظور حددل و فصددل اختالفددت  اتخددتذ ندده

 72شود.مي

تدددوان گفددت تفسدد ر و ت  دده ميلذاسدد

اعمدتد عهدمنتمده مدود   ايران و امريكت 

توسط دادگتههتي ايتال  متحدمه ردتهرًا در 

منتهدمه و  29تنتقض نت مفتد صريح مدتدة 

في درخصدوص ن ك قواعم حقوق ن   الملل عر

صدالح ت دادگتههدتي  ندر محموديتهتي وارد

داخلددي و حمتيددت ديپلمتت ددك از اتاددتع 

 نتشم. شورهت مي

 

 

 

ف آيا شرط حمايفت از امفوال دربرريرنفدة 6

 باشد؟معيارهاي حقوقي حاكم مي

                                                                        

الملل و منتهما  موجدم از آنجت  ه قواعم حقوق ن  » .76

نتشددم، نقددض آنهددت مسددؤول ت تنهددماتي ندد    شددورهت مي

ت  ه اي  مسؤول ت در قاتِد دناتد خواهم داشالمللي نهن  

فرد ن ست نلكه در قاتِد  شوري است  ه فدرِد ]زيتنميدمه[ 

نتشدم. ايد   شدور هنگدتم تقتبدتي يكي از اتادتع آن مي

غرامت، نه نمتينمگي از طرف فردي  ه متحمل خسدتر  شدمه 

داندم نلكده نمتيم و اثري نر حق وي مترتب نمياقمام نمي

وان  ده دولتهدتي ديگدر اي  دولت حق خود را تحت اي  عن

الملل ندت شدهرونمان آن نتيم رفتتري مطتنق نت حقوق ن  

 «. نمداشته نتشم، مطرح و تنق ب مي

E. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York, (1915), 18. 
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حتد ختلي از فتيمه ن ست نا ن م آيت 

آراا ديگري وجود دارد  ده روشدنگر ايد  

نتشنم  ه عهمنتمه مود   ايران و امريكدت 

حتوي بتنطه و من ترهتي حقوقي حدت م ندر 

مسهله حمتيت از امواد اتاتع طرف   هست، 

طود هم   جستجو نتيم ديم  ده يت خ ر؟ در

آيت دادگتههتي ديگر هنگدتم اعمدتد ايد  

عنوان يددك شددرط جددتما و را نددهبددتنطه آن

گ رنمة تمتمي انواع مصتدره و ندمون درنر

ن تز نه مراجنه و نررسي مآخذ ديگر نراي 

مدورد مندتني اصدطالحت  حصود اطم ندتن در

؟ انم يت خ درنكتر رفته در آن نكتر نرده

در اي  زم نه روية قضتيي ديدوان دعدتوي 

ايران و ايتال  متحمه نس تر مف دم اسدت، 

زيددرا نرخددي از آراا آن  دده ندده نفددا 

خواهتنهتي امريكدتيي در دعدتوي مصدتدره 

صتدر شمه است شتمل تفس ر و  ترنرد شدرط 

حمتيت از امواد منمرج در عهمنتمه مدود   

 است. 

 

ن و الـ ف رويه ديوان داوري دعاوي ايرا

 اياالت متحده
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هددتي متفددتو  ديددوان داوري در نگرش

خصوص، ن تنگر تفتو  ديمگته سه شدناه اي 

زم نة قلمرو شدرط مدذ ور و ديوان، هم در

زم نة م كان صراحت اصدطالحت  نكدتر هم در

 نتشم.رفته در آن مي

 77در نرخي دعتوي نظ ر قض ه انراه مي

جتي غرامدت  تمدِل من تر غرامت منتسب نده

 ج در عهمنتمه مود   نكتر رفته است. منمر

هرچنددم ديددوان  74در قضدد ة آمو ددو،

دارد  ه عهمنتمه مود   را صراحتًت اعالم مي

نظر ديدوان نظر قرار داده است، امت نهمم

مواردي از سكو  در عهمنتمه وجود دارد و 

الملل عرفدي تمسدك رو نه حقوق ن  از اي 

 مورد:جويم تت درمي

تنريدف نشدمه در مدت  مفهوم اصطالحت  »

اطم نتن حتصل  نم و يت نراي تفسد ر و 

اجدددراي مندددمرجت  ]عهمنتمددده[ مدددمد 

 77«.نجويم

 

                                                                        

53. Ebrahimi et al. v. Islamic Republic of Iran et al., Award No. 560-44/46/47-3 (1994), para. 38 

et seq. 

54. Amoco Int’l. Finance Corporation v. The Islamic Republic of Iran, et al. Award No. 310-56-

3, 14 July 1987, reprinted in 15 Iran - U.S. C.T.R. 189, (with Late Judge Virally in the majority). 

55. Ibid, at 222. 
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مدتدة  2ديوان داوري در مقتيسه ننم 

الملل  ده در عهمنتمه نت اصل حقوق ن   4

قض ة مرنوط نه منتفا آلمتن در س لسد تي 

ن دتن شدمه  73و در قضد ه  دروزوف 76عل ت

مقرر داشت  ه ننظر او بتنطة غرامت  است،

فقدط ندترر نده »مذ ور در عهمنتمه مود   

و در  78،«مصتدره مشدروع و قدتنوني اسدت

قددتنوني مشددروع و غ رمددوارد مصددتدره غ ر

المللي نتيم قواعم مرنوط نه مسؤول ت ن  

نده در عهمنتمده مدود  ، »اعمتد شود  ده 

نتيم آنهدت  الملل عرفينلكه در حقوق ن  

رو نراسددتس قضدد ه از ايدد  71«.را يتفددت

آمو و شرط و من تر مرنوط نده حمتيدت از 

امواد  ه در عهمنتمه مود   آممه،  تمل و 

مشدروع مورد مصتدره غ رفراگ ر ن ست و در

 نتشم.قتنوني، حت م نميو غ ر

از طرف ديگر، نرخدي از آراا صدتدره 

حت ي از اي  است  ه نندم  61نظ ر ف ل پس

                                                                        

56. Case Concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Germany v. Poland, 

1926, P.C.I.J. Ser. A, No. 7, Judgement of 25 May 1926. 

57. Case Concerning the Factory at Chorzow, Germany v. Poland, 1928, P.C.I.J. Ser. A. No. 17 

Judgement of 13 Sept 1928. 

58. Amoco, note 54, at 246. 

59. Ibid. 

60. Phillips Petroleum Company Iran v. The Islamic Republic of Iran et al. Reprinted in 21 Iran-

U.S. C.T.R., 79, paras 121-122. 
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مددورد عهمنتمدده مددود   هددم در 4مددتدة  2

مشدروع هتي مشروع و هم مصتدره غ رمصتدره

اي ديگددر از آراا قتنل اعمتد است. پدتره

هرچنددم بددتنطه  62و آينددت 69متننددم سددم و

غرامددت عهمنتمدده مددود   را قتنددل اعمددتد 

انم، امت نه گرايش موجود در حقوق دانسته

الملل  ه ن   مصتدره موردي يت خكنمه ن  

 ددردن فراگ ددر و يكسددو و نرنتمددة ملياز 

شدود سدوي ديگدر تفدتو  قتئدل ميجتما از

رو من ترهددتي اسددتنتد  ددرده و از ايدد 

انم: مختلفي در پرداخت غرامت نكتر نسدته

غرامت  تمل نراي مورد اود و غرامت  متر 

هتي فراگ ر.  ردننراي مورد دوم ينني ملي

 زيرا:

الملل دسدتخوش يدك ندتزنگري حقوق ن  »

تمريجي شمه است  ده در اثدر آن ممكد  

«  تمدل»است اعتاتر نظري بتنطه غرامت 

                                                                        

61. SEDCO Inc. v. National Iranian Oil Company and the Islamic Republic of Iran, Chamber 3, 

Interlocutory Award of 27 March 1986, reprinted in 10 Iran-U.S. C.T.R., 180, at 187-88. 

62. INA Corporation v. the Government of the Islamic Republic of Iran, Chamber One, 

(Lagergren Chairman, With Separate Opinion), 1985, 8 Iran-U.S. C.T.R., 373. 
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«  تمدل»)هنگتمي  ه مدرادف «  تفي»يت 

 67«.شود( تضن ف شودنكتر نرده مي

 

هدتي گوندتگون، نتتوجه نه ايد  نگرش

 2توان ارهتر  درد  ده نندم دشواري مينه

« اصددود حقددوقي حددت م»متضددم   4مددتدة 

 ده رويده ديدوان نتشم، زيرا همتنطور مي

دهم، مفتد اي  متده تنهدت اسدتس نشتن مي

تن    غرامت ن ست، نلكده در نسد تري از 

عنوان يكدي از چندم منادا دعتوي فقط نده

  ننمة م كان غرامت است. تن   

 

                                                                        

م قضد ه آيندت. ندراي يدك تحل دل جدتما درندترة حك .03

من ترهتي مختلف تن    غرامدت  ده توسدط ديدوان دعدتوي 

 ايران د ايتال  متحمه نكتر رفته است. رك.

A. Mouri, The International Law of Expropriation as Reflected in the Work of the Iran-U.S. 

Claims Tribunal, Martinus, Nyhoff (1994), 296 et seq. 
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IV گيريـ نتيجه 

 ه محموديت وارده ندر نظريده درحتلي

اي  ده واسطة استثنتا منتهمهعمل دولت نه

صالح ت دادگتههدتي امريكدت منجر نه اعالم 

هتي قواي مجريده و مقنندة شود، نگرانيمي

امريكت را نراي رس مگي سريا نده دعدتوي 

خواهتنهتي امريكتيي در دادگتههدتي ايد  

نظر حقوق  نم، امت از نقطه شور نرطرف مي

الملل عمومي مانتي استواري ندمارد و ن  

 ه، استس چن   قتنل دفتع ن ست. نخست اي 

كت از شدرط استثن تئي، تفس ر محت م امري

حمتيددت از امددواد ندده شددرح مددذ ور در 

عهمنتمه مود   ايران و امريكت است  ه نت 

المللي ننتم ديدوان تصم مت  يك مرجا ن  

دعتوي ايران د ايدتال  متحدمه در همد   

 دده، ايدد  مددورد، منددترض اسددت. دوم اي 

استثنتا نه محموديتهتي مسلمي  ده حقدوق 

مورد صالح ت دادگتههتي داخلي الملل درن  

مددورد دعددتوي مصددتدره اعمددتد ن گتندده در

 نم، تدوجهي ندمارد. در مرتاده سدوم، مي

قواعم حمتيت ديپلمتت ك از اتاتع  شورهت 

گ رد، و نهتيتدًت منجدر نده را نتديمه مي

اي صريح، نظ ر نندم نقض يك تنهم عهمنتمه
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عهمنتمه مود   ايران و ايدتال   29متدة  2

 گردد. يمتحمه م


