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 سازمان 2005 ژانويه 17مالحظاتي نسبت به كنوانسيون 
  شان  دولتها و اموالقضائيملل متحد راجع به مصونيت 
  

  ترجمه و تلخيص
   دكتر حسين خزاعي

  
  

  حث اول ـ مسائل شكليمب
  

  ـ سابقه الف
هاي يـك دولـت بـراي محاكمـه دولـت             مسئله تدوين مقرراتي راجع به صالحيت دادگاه      

 كميته كارشناسي تدوين    1928از سال   . خارجي، از زمان تشكيل جامعه ملل مورد توجه بوده است         
اين، طي مـدت مديـدي      با وجود   . الملل اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده بود            حقوق بين 

كميـسيون  « بعـد از سـالها گفتگـو    1991در اين خصوص پيشرفتي حاصل نشد، تا اينكه در سال     
ايـن كميـسيون    .  ماده تهيه و تـصويب نمـود       22متني را در    » الملل سازمان ملل متحد     حقوق بين 

 كـه از دولتهـا بـراي       ضمن تقديم متن مورد نظر به مجمع عمومي سـازمان ملـل پيـشنهاد كـرد               
مجمـع عمـومي ابتـدا      . منظور بررسـي موضـوع دعـوت شـود          المللي به   تشكيل يك كنفرانس بين   

شده، تعيين نمود و سپس در سـي و سـومين           گروهي را براي بررسي مسائل ماهوي پيشنهاد ارائه       
نشست خود با تغيير گروه و تعيـين گـروه ديگـري بـا تأكيـد بـر مـد نظـر قـرار دادن تحـوالت                           

 1999در سـال  . تـري داد  هاي عملي موجود، به آن جنبه رسمي و جدي           رويه قانونگذاري دولتها و  
هـاي متعـدد      الملل سازمان ملل متحد بعد از بحث و گفتگو و انتشار گزارش             كميسيون حقوق بين  

داد، متن نهـايي معاهـده را تهيـه و در             كه اصول و مشكالت و طرق مختلف حل آنها را ارائه مي           

                                                           
. Isabelle Pingel, 10 Observations sur le convention du 17 janvier 2005 sur les immunités 

juridictionnelles des États et de leurs biens, Journal du Droit International Revue trimestrielle 

JurisClasseur, no4, Octobre – Novembre – Decembre 2005, pp. 1045-1054.  
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) كميسيون امور حقـوقي   (ع عمومي نيز به توصيه كميسيون ششم        مجم.  تصويب نمود  2004سال  
ايـن معاهـده بـراي    .  متن معاهده را پذيرفت2004 دسامبر 2گيري در  در يك قطعنامه بدون رأي  

.  در مقر سازمان ملل متحد باز خواهـد مانـد         2007 ژانويه   17 مفتوح و تا     2005 ژانويه   17امضا از   
  . ندا تاكنون چهار دولت به آن پيوسته

طور اسـتثنايي   در اين معاهده طبق سنت ديرينه، مصونيت دولتها اصل و عدم مصونيت به            
هـا ناشـي      منشأ استثنائات پذيرفتـه شـده، از اراده دولتهـا و طبيعـت اخـتالف              . پذيرفته شده است  

در اين معاهده موارد مصونيت اجرايي خيلي محدود شده و مواردي كه درخـصوص آنهـا                . شود  مي
  . ه اختالف نظر زيادي وجود داشته باشد به ضميمه انتقال داده شده استتوانست مي

  
  ـ تدوين  ب

.  ماده و شش قسمت و يك ضميمه به شرح زيـر تـدوين شـده اسـت                 33اين معاهده در    
 به كاربرد اصطالحات، قلمرو، مستثنيات و عدم عطف بـه ماسـبق             5 تا ماده    1قسمت اول از ماده     

، موضـوع قـسمت دوم،      10 تا ماده    5در ماده   . آينده اختصاص دارد  شدن معاهده و حكومت آن بر       
بري يا     دولت و آثار دخالت دولت در دعاوي از نظر بهره          قضائيتحت عنوان اصول كلي، مصونيت      

، 18 تـا مـاده   10موضوع قسمت سـوم از مـاده    . گيرد  محروميت از مصونيت مورد بررسي قرار مي      
 تـا   18قسمت چهارم از مـاده      . توان استناد نمود    ت نمي شمارش مواردي است كه در آن به مصوني       

. شـود    به مصونيت از اقدامات تأميني در قبل و بعد از صدور رأي برعليه دولت مربوط مي                22ماده  
 به مقررات متفرقه در مورد ابالغ اخطاريه و احضاريه و صدور            25 تا ماده    22قسمت پنجم از ماده     

 تحت 33 تا ماده 25قسمت ششم از ماده . پردازد سيدگي ميها در جريان ر حكم غيابي و مصونيت
عنوان مقررات نهايي، روابط اين معاهده با معاهدات ديگـر، روش حـل اختالفـات ناشـي از ايـن                    

  . نمايد معاهده و نحوه عضويت در آن را بيان مي
 و  17،14،13،11،10در قسمت ضميمه كه جزء الينفك معاهده اعالن شده اسـت، مـواد              

  . ضيح داده شده است تو19
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  مسائل ماهوي ـ مبحث دوم
  

  ـ تعريف دولت  الف
ها، تعريف دولت از يك رويه بـه رويـه    الملل بخصوص در رابطه با مصونيت     در حقوق بين  

در نظام  . بويژه در مورد اعضاي دولتهاي فدرال اختالف نظر زيادي وجود دارد          . ديگر متفاوت است  
المللـي   به دولتهاي فدرال به ايـن دليـل كـه در نظـم بـين     ) سيستم حقوقي فرانسه  (حقوق نوشته   

در حقـوق انگلـيس و   (ال  برعكس در نظام حقوقي كـامن    . شود  حاكميت ندارند، مصونيت داده نمي    
باتوجـه بـه    . گيرد  ، در تعريف دولت عناصر تشكيل دهنده دولت فدرال نيز مد نظر قرار مي             )امريكا

، تلفيقي از اين دو نظريـه       2005 معاهده   2از ماده   ) ب(ف   حر 2 و   1اين دو بينش متفاوت، در بند       
نظـر مـصونيت، مـورد        گنجانيده شده و تصريح شده است كه فقط تقسيمات و ارگانهايي از نقطـه             

عنوان قدرت حاكمه دارند و بـه ايـن عنـوان     توجه معاهده هستند كه صالحيت انجام اعمالي را به  
  . نمايند عمل مي

نمايـد كـه در حقـوق روم          اي را بـازي مـي        دولت نقش دوگانـه    الزم به يادآوري است كه    
"Jure Gestionis" و Jure Imperi"" شده است و در فرهنگ حقوقي زبان فارسـي بـه    ناميده مي

در اين معاهده تصريح شده است كه مصونيت        . اعمال حاكميت و اعمال تصدي ترجمه شده است       
 و حتي دولت فدرال بايد در محدوده اعمـال          كند  فقط در مورد اعمال حق حاكميت نقش بازي مي        

  .حاكميت محض يا نمايندگي، عمل نمايد تا بتواند انتظار برخورداري از مصونيت را داشته باشد
  

  ـ خصيصه تجارتي قرارداد  ب
طوركلي تمامي دولتها اتفاق نظر دارند كه قراردادهاي مربوط بـه داد و سـتد بازرگـاني                   به

اي كـه بايـد بـراي تـشخيص           دولتها قرار گيرد، ولي در مورد ضـابطه       تواند موضوع مصونيت      نمي
در اين مورد دو نظريه كه به . بازرگاني بودن داد و ستد اعمال گردد اختالف نظر زيادي وجود دارد

طبق يك نظريـه بـراي تعيـين        . گيرند  گردند در مقابل هم قرار مي       نتايج كامالً متفاوتي منجر مي    
اين نظريه به توسعه امتيـاز      . يد به هدف عمل مورد اختالف توجه داشت       قلمرو اجرايي مصونيت با   

نظريه دوم به   . تواند به يك هدف حاكميتي منجر گردد        گردد؛ زيرا هر عمل مي      مصونيت منجر مي  
طبـق ايـن   . گردد طبيعت فعاليت مورد بحث توجه دارد كه به محدوديت قلمرو مصونيت منجر مي    

تواند انجام دهـد و       گاني را دارند كه يك قدرت حاكم مي       تد بازر يه فقط اعمالي وصف داد و س      نظر
  .فقط اين نوع اعمال شايسته برخورداري از امتياز مصونيت را دارند، مانند ملي كردن

در اين بند قبول شـده اسـت        .  بيانگر اين تقابل غيرقابل ترديد است      2 از ماده    2انشاء بند   
شناخته شود يا خير، بايـد، در درجـه اول          » ستد بازرگاني داد و   «قرارداد   كه براي تعيين اينكه يك    
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شود كه هدف طـرفين نيـز مـورد توجـه قـرار               به طبيعت آن توجه نمود، ولي بالفاصله اضافه مي        
  . تلفيقي از دو نظريه موجود در معاهده گنجانيده شده است خواهد گرفت و به اين ترتيب باز

 ورود استناد به قانون مقر دادگـاه، مـانع از           شود متن اين بند به لحاظ       چنانكه مالحظه مي  
گيرنـد و موجـب       عنوان فعاليت قدرت حاكمه، يا برعكس، مورد توجه قرار مـي            هايي كه به    فعاليت

از طرف ديگر اهداف قـرارداد و دادسـتد و بازرگـاني نيـز              . شوند، نيست   تسري مصونيت دولت مي   
ايـن دو مـورد در رونـد درسـت اصـل            . دگـرد   منتهي به توسعه بالقوه قلمرو اجرايي مصونيت مـي        

زنـي دولتهـا را در مـورد          نمايـد و بـاب چانـه        نيت انجام داد و ستدهاي بازرگاني اخالل مـي          حسن
  . گذارد برخورداري از مصونيت باز مي

  
  ـ مؤسسات دولتي  ج

پس از تشكيل اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تعدادي مؤسسه كامالً دولتي كه صرفاً    
ايـن مؤسـسات بـا اشـتغال بـه تجـارت در سـطح               . وجود آمد    تجارتي اشتغال داشتند به    به فعاليت 

در بعضي .  در مورد قلمرو مصونيت دولتها شدندها  نظر دادگاه   المللي موجب طرح سؤال و اظهار       بين
ها مصونيت مؤسـسات      از كشورها مانند يونان و ايتاليا كه به مصونيت نسبي اعتقاد داشتند، دادگاه            

ورزيدند،  هاي سوسياليستي را، در شرايطي كه از قبول مصونيت خود دولت امتناع مي          تجارتي رژيم 
 وقت، موافق مصونيت مطلق بوده      قضائيرانسه كه رويه    در كشورهاي ديگر مانند ف    . نمودند  رد مي 

 و امتنـاع از  قـضائي است، ظهور دولت شوروي و مخالفت با اين رژيم موجب تعديل موضع رويـه            
اعطاي مصونيت بر اين مبنا شده است و استدالل شده است كه اعمال نمايندگان تجارتي اتحـاد                 

  . حاكميت دولت بيگانه باشداي نيست كه نسبت به اصل  جماهير شوروي به گونه
هاي كمونيستي، به ايـن علـت كـه همـه دولتهـا بـه درجـات متفـاوت،            بعد از زوال رژيم   

وجـود آورده بودنـد،       هـا بـه     مؤسساتي تحت مالكيت و كنترل خود براي انجام بعضي از مأموريـت           
دهـد،   مسئله قلمرو مصونيت و مسئوليت دولتي كه آنها را در مقابل اشخاص خصوصي قـرار مـي                

اين مسئوليت مخصوصاً در مواردي كه براي اجراي محكوميت دولت، تقاضـاي            .مطرح شده است  
معاهده حاضر اين سؤاالت و     . شود، اهميت خاص پيدا نموده است       توقيف اموال مؤسسه دولتي مي    

مخصوصاً مسئله مصونيت اجرايي را بدون پاسخ رها نموده و فقط در ضميمه معاهده آن را مـورد                  
  . قرار داده استتوجه 

  
  ـ قرارداد كار  د

ترين قراردادهايي است كه دولت مدعي        ترين و ضروري    ترين، متنوع   قراردادهاي كار عمده  
نمايد، لذا تعيين قلمرو مصونيت دولت در قراردادهـاي كـار      مصونيت با اتباع دولت ديگر منعقد مي      
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ايـن تـصميمات    . ف بوده است  ها در حقوق داخلي كشورهاي مختل       مكرر دادگاه  موضوع تصميمات 
باشند، ولي همگي بـه محـدوديت امتيـازات مـصونيت دولـت        اگرچه به تبع موضوع آن متنوع مي      

با وجود اين، در اين خصوص اختالف نظر زيادي نه تنها بين كشورهاي صـنعتي و                . گرايش دارند 
 بيـشتر از منـافع     در حال توسعه، بلكه بين اعضاي اتحاديه اروپا كه بعضي از آنها موافـق حمايـت               

معاهده حاضـر مـصونيت را تنهـا بـه كارمنـدي كـه در               11ماده  . دولت ميزبان هستند، وجود دارد    
استخدام نمايندگي سياسي و كنسولي يا هيئت كنسولي يا در خدمت يا مـأمور بـه يـك سـازمان                    

ر موارد  اين ماده مصونيت دولت را د     . نمايد  المللي يا داراي مصونيت سياسي است، منحصر مي         بين
مربوط به اختالفات كارگري مانند موردي كه طرح دعوا مربوط به اجراي تعهد يا بازگشت به كار                 

شـود،    در اين موارد رد مصونيت نمي     . شناسد  يا فسخ قرارداد يا اخراج كارمند است، به رسميت نمي         
الت در منـافع  نظر رئيس حكومت يا دولت يا وزير امورخارجه دولت كارفرما، خطر دخ    مگر اينكه به  

منظور از منافع امنيتي مسائل مربوط به امنيـت ملـي، امنيـت             . امنيتي آن دولت وجود داشته باشد     
الزم به يادآوري است كـه ايـن اصـطالحات          . هيئت اعزامي ديپلماتيك و پستهاي كنسولي است      

هاي هاي هر دولت و از يك دادگـاه بـه دادگــاه ديگـر متـضمن برداشــت                   مبهم بوده و در دادگاه    
  . متفاوتي خواهند بود

  
  ـ اقدامات اجباري  هـ

 به دولت خارجي طـرح مـسائل        قضائيطي نيمه اول قرن بيستم، اعطاي مكرر مصونيت         
تـا بعـد از جنـگ       . مربوط به قلمرو مصونيت اجرايي را بيهوده ساخته و يا به حداقل رسانيده است             

دامات اجرايـي در مـوارد خيلـي        تقاضاي اعمـال اقـ    . جهاني دوم همين وضعيت وجود داشته است      
 2005كاري كه در كارهاي مقدماتي معاهده         اين محافظه . شده است   استثنايي مورد قبول واقع مي    

 معاهده حاكميت يافته و در مـورد توقيـف امـوال، قبـل و بعـد از                  18باشد، بر ماده      نيز مشهود مي  
اقـدامات  . رفتـه اسـت    معاهده است، حالت خيلي جـدي بـه خـود گ           19رسيدگي كه موضوع ماده     

تواند انجام گيرد محدودتر و متفاوت از اقداماتي اسـت كـه بعـد از                 تأميني كه قبل از رسيدگي مي     
 تقريباً مشابه يكديگر 19 و 18با اين وجود متن ماده . محكوميت دولت دردادگاه قابل اعمال است    

ست كه فقط امكان توقيـف  بيني شده ا  پيش19هستند و تنها تفاوت آنها در اين است كه در ماده       
منظور استفاده دولت بـراي اهـداف عمـومي     اموالي وجود دارد كه مخصوص استفاده دولت و يا به         

اولـين شـرط    : گذشته از اين براي توقيف امـوال دو شـرط وجـود دارد            . رود  كار مي   غير تجارتي به  
شـند و شـرط دوم      باتوقيف اموال اين است كه اين اموال در سرزمين دولت مقـر دادگـاه موجـود                 

ا واحـدي كـه عليـه او         وجود رابطه بين اموال مورد نظر با درخواست رسيدگي يا ب           مربوط است به  
  . شود اقدام مي
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   سؤاالت ضميمهـمبحث سوم 
  

 جزء الينفك معاهده اسـت، يـك ســري سـؤاالت            25در ضميمه معاهده كه طبق ماده       
لي سـؤال اساسي مربـوط به قواعد آمـره        شـود، و   قـابل توجه مربوط به شـروط نـهايي ديـده مي       

(Jus Cogens) در متن ضميمه مانند متن اصلي بدون پاسخ مانده است.  
  

  ـ شروط نهايي  الف
بعـضي از آنهـا خيلـي سـنتي و مربـوط بـه              . معاهده داراي يك سري شروط نهايي است      

اشـي از تفـسير و      المللي و حـل و فـصل اختالفـات ن           هاي بين   هماهنگي معاهده با ديگر توافقنامه    
» پذيرش متن تحت شرايط خـاص     «اجراي متن و قدرت اجرايي و اجازه انتشار متن و فقدان قيد             

  . باشد مي
كه گفته شد در ضميمه به بعضي از نكات متن تأكيد و تـصريح شـده اسـت،                    طوري  همان

 اصـطالح    مربوط به آثار توافـق بـر داوري،        17شود كه در ماده       عنوان مثال، ضميمه متذكر مي      به
به همـين ترتيـب در   . يابد گذاري نيز تسري مي به مسائل مربوط به سرمايه» داد و ستد بازرگاني «

مورد مؤسسات دولتي و روابط آنها با قدرتي كه منـشأ وجـود آنهـا اسـت، در ضـميمه اطالعـات                      
  . تكميلي براي موردي كه طرف اختالف مدعي مصونيت است، درج شده است

ذكر اين مطالب وجود داشته است، ولي شايد تهيـه كننـدگان مـتن              در متن معاهده جاي     
كه اشاره شد ضميمه جـزء الينفـك          طوري اگرچه همان . اند در اين موارد به توافق برسند        نتوانسته

كاهد و فقط براي تفسير       معاهده است، ولي انتقال اين مسائل به ضميمه از ارزش حقوقي آنها مي            
  . تواند دامنه شمول معاهده را تغيير دهد ه قرار گيرد و نميتواند مورد استفاد معاهده مي

  
  (Jus Cogens)ـ قواعد آمره  ب

دهد كه  هاي علمي پاسخ نمي ها يا آموزه متن نهايي معاهده به اين مسئله مطرح در دادگاه  
در سـالهاي اخيـر     . تواند در قبال نقض قاعده آمره به مصونيت خويش اسـتناد جويـد              آيا دولت مي  

گـرايش پيـدا نمـوده         در كشورهاي مختلف تحت شرايطي به رد مصونيت          قضائيرين و رويه    دكت
در محافل حقوقي اعتقاد غالب بر اين است كه نقض قواعد آمره توسط دولتها نبايـد مـورد                  . است

با اين وجود در اين خصوص و در ابعاد مختلف آن اخـتالف نظرهـاي زيـادي                 . اغماض قرار گيرد  
توانسته است مطرح شـود و نيـاز بـه تنظـيم معاهـده                كه در متن معاهده نمي      وريط  وجود دارد، به  
  .مستقلي دارد

  


