
 

 

 

 المللی ولیت بینئمصونیت قضایی و مس

 ها مقامات مهم دولت

 *دیهیم رضایعل

 چکیده
اسرا    ه برر کند کن می را مطرح یدگاهید یغرب المللی بیناز حقوقدانان  یه برخکاست  یچند
 یه در مواردکاست  کرده تکحر ییوسو به سمت قضاییت یمصونداده در حوزه  تحوالت رخ، آن
یت قضرایی  تواننرد بره مصرون    ینمر ، شروند  المللی می بینات یب جناکمرت یه مقامات مهم دولتک

انرد کره در ررورت     المللی بر این عقیرده  ای از حقوقدانان بین ، عدهگرید عبارت به استناد جویند.
کیفری چنرین جنایراتی، مقامرات مهرم      مقابله با بی منظور بهالمللی و  ارتکاب جنایات شدید بین

ن مقالره  یر ررورت گرتتره در ا   هرای  یبرخوردار دانست. بررس قضاییت یمصوندولتی را نباید از 
در  یمقامرات دولتر  قضرایی،  ت یمصرون  ۀداده در حوز تحوالت رخ رغم علیه کاز آن است  کیحا

ی، حقوقدانان غربر  ین مطروحه از سویترکت برخوردارند و دیهمچنان از مصون الملل بینحقوق 
قررار نگرتتره اسرت و     تأییرد مرورد   یم داخلر کمحا یو آرا یدادگستر المللی بینوان یه دیدر رو
 نشده است. زین یعرت المللی بینقاعده حقوق  یکل به یتبد

 واژگان کلیدی
 المللی مقامات. بین مسئولیتالمللی دولت،  بین مسئولیتمصونیت قضایی، 
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 گشاییجستار
های کیفرری   دهنده در یوگسالوی سابق و رواندا و تصویب اساسنامه دیوان جنایات و وقایع تکان

ی در آن الملل بینبرای رسیدگی به جنایات  (ICTY, ICTR)المللی یوگسالوی سابق و رواندا  بین

در للری  الم و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین 1994و  1993های  دو سرزمین در خالل سال

جنایات علیره بشرریت و   ، جنایات جنگی، کشی نسل (1)1998کنفرانس دیپلماتیک رم در ژوئیه 

موجرب نگرانری مجموعره    »که  (149 :1380)دیهیم،  (2)دارد تجاوز را جنایات شدیدی اعالم می

مقدمره اساسرنامه دیروان کیفرری     ) .«دنر المللری شرده و نبایرد بردون مجرازات بمان      جامعه بین

ای را تراهم  المللی زمینه نگاری و تعیین مجازات برای این جنایات در سطح بینا مجر (المللی بین

برا تصرویب قروانین داخلری بره اعمرال ررالحیت کیفرری و          اروپاییآورد تا برخی از کشورهای 

مقامرات مهرم دولتری     آنهرا علیه متهمان به ارتکاب ایرن جنایرات کره در ر       قضاییرسیدگی 

تعهرد  ، الملرل عرتری   ایرن اقردام برا تعهرد حقروق برین       (3)خارجی قرار داشتند مبرادرت ورزنرد.  

( و در مواردی حتی با تعهدات قوانین داخلی ناظر برر  1972) کنوانسیون اروپایی مصونیت دولتی

صویب قانون این کشورها بلژیک بود که ابتدا با ت ۀازجملاحترام به ارل مصونیت تعارض داشت. 

آن ایراد عدم رالحیت به استناد  موجب بهکه   -1999و سپس با ارالح آن در سال  1993سال 

راه را بررای رررح    - برود  شرده  اعرالم ارل مصرونیت مقامرات برجسرته دولرت خرارجی مرردود       

 (4) اختروار سر ربلژیرک همر   اییرقضر م راکر رات در محرامر رن مقره ایرادی علیرای زیره شکایت

(Lutz, 2009:36-37). .برخری نیرز ماننرد امریکرا و      اسپانیا و ترانسه نیز همین راه را ری کردند

امرا  ؛ کردند در قوانین داخلی مصونیت دولتی خود در همین راستا ارالحاتی وارد (5)اخیراً کانادا

 :ازجملهپیرامون وضعیت جدید اتزوده است  جادشدهیاهای  عواملی چند بر ابهام

از زمران   شیپر  بره ها و یا اعمال ارتکابی  اعمال این قوانین به وضعیتعطف بماسبق شدن  -

الملرل عرتری و از    که منع جنایات علیه بشریت بخشری از حقروق برین    با این استناد (6)،تصویب

 نیست؛ قواعدی که نقض آنها مجازاست، مصادیق قواعد آمره 

 های انتسابی؛ امدر خصوص مصادیق منع عرتی و آمره بودن موارد اته نظر اختالف -

معیار مورد اتفاق برای تفسیر و تشخیص مصادیق مبنای مصرونیت مقامرات    نمشکل یاتت -

 1؛«اعمال و وظایف رسمی حاکمیتی»مهم و برجسته دولتی یعنی 

الملل و احراز اولویرت یکری برر     اختالف بر سر چگونگی رتع تعارض بین ارول حقوق بین -

 یرک منرع حقروق    عنروان  بره هنگام تعارض ارل مصونیت با ارل منع شرکنجه  ه دیگری. مثالً ب

در سمت رسمی همچنران براقی    الملل عرتی و قاعده آمره در مورد متهمانی که بر سر کار و بین

برر   برا مصرونیت  ، استناد به مصونیت بر مبنای مادی منتفری باشرد   که یدررورتهمچنین اشند ب

                                                                                                                                        
1. Exercise of Sovereign Authority (Acta Jure Imperii). 
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 مبنای شخصی چگونه برخورد شود؛

، به تعبیری چگونه وظایف رسمی است.نیز مزید شده  قضاییاختالف تفسیر ، ر این مواردب -

و بر آن اسا  اقدام شود؟ بر اسرا  نروو وظرایف     شده فیتعر، یعنی مبنای مادی ارل مصونیت

تصردی  محول شده به مقامات مهم و برجسته دولتی تعریف شود یا وظایف مرتبط برا سرمت و   

 ل شود.پست و مقام را نیز شام

جمهرور   )رئیس، ها در پرونده درخواست اسپانیا برای استرداد ژنرال پینوشه همه این اختالف

مجلرس اعیران   ، بود در رسیدگی پژوهشری  شده فیتوقو دیکتاتور سابق شیلی( که در انگلستان 

در »وظایف رسرمی را   لرد لوید که یدرحال .اند شده مطرح 1998  -1999های  این کشور در سال

عدم اعمال ارل مصرونیت   لرد اسلینکرد و یا  تفسیر می «ارتباط با سمت و تصدی پست و مقام

لررد  ، دانسرت  انگلستان می رشیموردپذالمللی  سای کشورها را مستلزم تصریح کنوانسیون بینرؤ
و  وظرایف »پرذیرتت کره عمرل ارتکرابی از مصرادیق       مری  ییدرجرا اعمال مصونیت را  ویکلسون

لذا دسرتور بره اعمرال شرکنجه )اتهرام ژنررال پینوشره( را از         .بوده باشد« های رسمی مسئولیت

شرد بره    را نمری  پینوشره ژنرال ، بنا به تعریف اول دانست. مصادیق وظایف ریاست جمهوری نمی

اما بنا به تعریف و تفسیر  ؛دستور تراقانونی بوده است، دستور شکنجه هرچنداسپانیا مسترد کرد 

 اسرترداد  قابرل لرذا  ، رسمی برخوردار نبوده فهیوظ انجامپینوشه از مصونیت بر اسا  مبنای  ،دوم

 ؛بود می

مبنرای توجیره عردم     عنروان  به 2دیگر از حیث مصادیق مغایرت با نظم عمومی نظر اختالف -

ی مصونیت دولتی با عبرارت  یکنوانسیون اروپا 20بود که در ماده  شناسایی حکم دادگاه خارجی

دولت اجراکننده باشرد یرا آنجرایی کره در      یمش خطآشکارا مغایر  رور به «آنجا که ر ی و حکم»

شرایط و اوضاو حاکم ررف متعاهد تررت کاتی برای ررح درست قضیه را نداشته باشد تعریف 

 (7)؛بود شده حیتصرو به آن 

المللری   نبری  رور چگونگی تمایز و تفکیک نظم عمومی در قلمررو داخلری از قلمررو    همین -

 موضوو اختالف بود.

نتوانست ، بینی اولیه رغم خوش علی، پایان یاتتن عصر جنگ سرد بین دو قطب شرق و غرب

 یخرارج  یرسم مقامات بودن تعرض رقابلیغ که یرور بهحقوقی پایان بخشد به این سردرگمی 

آن  از که امروزه یتیمصونچنین  بر ناظر نِیدکتر و قضایی هیروی و قوانین، داخل محاکم یسو از

 .اند بوده متضاد روند دو دهشا تاکنون( 1990) 1370 دههاز ، شود می کیفری یاد بی عنوان به

 حقروق  اررول  از یکر ی عنروان  بره  کیر اتمپلید و یدولتر  تیمصرون  از تیر حما ضرورت( الف

 3؛موجود مقرراتتأیید  موردو  الملل نیب

                                                                                                                                        
2. Ordre Public 

3. Lex Lata 
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 ۀتوسرع  ایر  و تیمصرون  لغرو  سرحد تا (8)موجود نیقوان ارالح و کردن دگرگون ضرورت( ب 

 4(.مطلوب قانون) تیمصون یها استثناء قلمرو و طهیح

 جهتت  در، تیمصون اصلد ییتأ قضایی  شبه ای قضایی و یقانون قیمصاد. 1
 (9)یالدیم سوم هزاره اول دهه در تیمصون دنیکش چالش به یا رشیپذ
المللری در جهرت حمایرت از مقرررات      برین  به برخی از قوانین و آراء قضایی یا اداری ن گفتاریدر ا

 شود. اشاره می و حمایت از مقررات مطلوب موجود

 حمایت از مقررات موجود. 1-1

اتبراو   اتیبه شکا یدگیرس یبرا رانیا یاسالم یجمهور یدادگستر تیقانون رالح بیتصو -1

 هیاررالح بود نسربت بره    یالعمل عکس که آن ۀی( و ارالح1378) یخارج یها دولت هیعل یرانیا

 (10)(.1996) کایامر متحده االتیا یخارج یها دولت تیقانون مصون

عمرده در   ررور  بره و  کرا یامر  یهرا  متعدد در دادگراه  یها در پرونده ادیز اریردور آراء بس -2

 بهانره بره   یهر یو تنب یمعنو ،یدالر خسارات ماد اردهایلیم مطالبهبا  ایکلمب التیدادگاه بخش ا

 سرال در  رانیر ا یاسالم یجمهور یدولت یبه مقامات و نهادها یستیترور یها شبه جرمانتساب 

العمل متقابل قوه مقننه و بر اسرا  آن   و موجب عکس یتلق تیمصون یعرت ۀقاعد نقض، 2000

 شد. کایدر ردور آراء مطالبه خسارت از دولت امر رانیمحاکم ا

برا   ایر تالیا ییاحکام در مراجع قضرا  نیا یو اجرا ییشناسا یدر راستا کایتالش ناکام امر -3

 .تیمصون مسئلهبدون ورود به  هرچندکشور،  نیا یعال وانید ینقض یر 

در  لیاسررائ  ی)انفجرار مسسسره تعراون    ایر آم ییدر پرونرده کرذا   فیر توق یردور قرارهرا  -4

مقامرات   هیر عل قیر تحق یآنهرا توسرط قاضر    دییر و تأ ینر یآرژانت یهرا  ( توسط دادستاننیآرژانت

 یاسرالم  یدولت و مقامات جمهور هیاتهام عل واردکردنو در مرحله بعد  رانیا یاسالم یجمهور

الورف عدم مواتقت با رردور   . مع2006دکتر کورال، در سال  د،یجد قیتحق یتوسط قاض رانیا

خارجره و  امرور   ریر جمهور و وز سیرئ یعنیکشورمان  یسه تن از مقامات دولت هیاخطار قرمز عل

 (11) .تیر )در زمان انفجار( به استناد ارل مصون 1994در سال  رمانیسف

قواعرد حراکم برر    » عبرارت:  نیر برا ا  2002در سرال   5یدادگسرتر  یالملل نیب وانید یر  -5

کررد.   کیر تفک یتیررالح  یهرا  تیاز قواعد حاکم بر مصرون  دیرا با یمل قضاییمراجع  تیرالح

. ستین تیاعمال رالح منزله به تینبوده و تقدان مصون تیبه مفهوم عدم مصون تیاعمال رالح

بره مفهروم مترأ ر     تیاعمال رالح نیاسترداد دارند، ا ایالزام به مجازات  عددمت یها ونیکنوانس

 (United Nations, 2003: 213) .«ستین تیمصون یعرت قاعدهکردن 

                                                                                                                                        
4. Lex Ferenda 

5. International Court of Justice (ICJ) 
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عبردا   ابی علیره  قاضی تحقیق دادگاه بدوی در بلژیک قرار توقیف غیر  2000آوریل  11در 
اتهرام ارتکراب و مشرارکت در ارتکراب     ه وزیر خارجه وقت جمهوری دموکراتیک کنگو بر  6یرودیا

های الحاقی آن و جنایت علیه بشریت رادر  و پرتکل 1949های ژنو  های شدید کنوانسیون نقض

 هرای  مجرازات نقرض  » بلژیک تحرت عنروان   1993ژوئن  16اسا  قانون  کرد. اتهامات وارده بر

برا  « آن 1977ژوئن  8های الحاقی یک و دو  تکلوو پر 1949اوت  12های ژنو  شدید کنوانسیون

بشردوسرتانه   هرای شردید حقروق    مجازات نقرض »تحت عنوان  1999توریه  19ارالحیه مورخ 

 رورت گرتته بود.« المللی بین

 ی بر اعالمالمللی دادگستری خواستار ردور ر ی مبن کنگو از دیوان بین 2000اکتبر  17در 

اسا  استدالل کنگو در این قضیه موارد زیرر  اعتباری قرار رادره از سوی دادگاه بلژیک شد.  بی

 بود:

ناپرذیری مطلرق وزیرر     عدم رعایت مصونیت نسبت به اعمال رالحیت کیفری و تعرض» -1

 .است ی عرتیالملل بینحقوق  ۀکه یک قاعد« امور خارجه در زمان تصدی

تواند در سرزمین دولت دیگر اعمرال اقتردار    آن دولتی نمی موجب بهکه مغایرت با ارلی  -2

 نماید.

( 1 )بنرد  2در ماده  شده حیتصر، ملل متحد یمغایرت با ارل تساوی حاکمیت همه اعضا -3

 منشور سازمان ملل متحد.

 شده بر یینقض مصونیت دیپلماتیک وزیر امور خارجه یک دولت واجد حاکمیت و شناسا -4

 روابرط سیاسری   نره یدرزم 1961آوریل  18( کنوانسیون وین 2 )بند 41ماده  موجب بهاسا  و 

(United Nations, 2003: 208-210). 

نظر از اعتراض به مبنای اول شکایت کنگو یعنری اعمرال    ررف المللی دادگستری بین دیوان

اسرا    بلژیرک برر   که یدررورتپردازد  می تقط به بررسی قسمت دوم شکایت، رالحیت جهانی

الملل حق اعمال رالحیت و بره جریران انرداختن قررار توقیرف را داشرته باشرد آیرا          حقوق بین

 است؟ های وزیر خارجه وقت را نقض کرده مصونیت

، برخی از مقامات مهم دولتی ماننرد رئریس کشرور    ،الملل کند که حقوق بین دیوان تأیید می

و مأموران کنسولی برخروردار از مصرونیت   ها  رئیس دولت و وزیر امور خارجه را همانند دیپلمات

 شمارد. اعمال رالحیت کیفری و حقوقی می

)موقرت(   هرای ویرژه   و کنوانسیون مأموریت( 1961) کنوانسیون وین دیپلماتیک هرچند -5

دهنرد امرا واجرد     های خوبی را ارائره مری   یصوص برخی از ابعاد مصونیت، راهنمای( در خ1969)

الملل عرتری   باید به حقوق بین ،بنابراین؛ یستندخارجه ن وزیر امورمقرره خاری درباره مصونیت 

خارجه نره بررای منفعرت شخصری       به وزیر اعطاشدههای  مصونیت آن موجب بهمراجعه کرد که 

                                                                                                                                        
6. Yerodia 
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ربیعت وظایف یک وزیرر  اوست. اجرای مس ر وظایف محوله از سوی دولت متبوو  منظور بهبلکه 

 امور خارجه چیست؟

که وزیر خارجه باید در رول زمان حفظ سمت خود از مصونیت کامرل  دهد  دیوان پاسخ می

در هنگام سفر به خارج برخوردار باشد. چنرین   یریتعرض پذ نسبت به رالحیت کیفری و عدم

وی را در برابر هرگونه اعمال رالحیت توسرط دولرت دیگرر کره      ،یریتعرض پذمصونیت و عدم 

توان تمایزی  کند. به عقیده دیوان نمی می د حمایتتواند مانع از انجام وظایف محوله وی باش می

شود در ظرتیت شخصری   می ی که ادعایبین اعمال وزیر خارجه از حیث سمت رسمی با رتتارها

یا حتی بین اعمال وی پیش از انتصاب به آن سمت و اعمالی کره وی  شد، انجام داده است قائل 

خارجره در کشرور خرارجی مرانع از انجرام       توقیف وزیر ،بنابراین؛ دهد می در زمان تصدی انجام

وظایف محوله خواهد شد و حتی احتمال اینکه وی در سفر خارجی دستگیر شود مانع از انجرام  

 وظایف رسمی وی خواهد بود.

 رد برر  یمبنر  ایر تالیا هیر عل آلمران  تیشرکا  پرونرده  در وانید 2012 هیتور 3 مورخ یر  -6

 اعمال در ها دولت تیمصون شدن محدود روند گرتتن شکل ثیح از ییایالتیا محاکم یپرداز دهیا

 (12).خود یتیحاکم

ی الملل بینزیر از دیوان های  با خواسته 2002های کنگو علیه ترانسه در دسامبر  استدالل -7

 دادگستری:

کشرور و دیگرر    وزیرر ، کنگرو  جمهور سیرئاعتباری و توقف تحقیقات و پیگرد  بی اعالم -یک

اتهرام ارتکراب   ه بازپر  کل نیروهای مسلح آن کشور از سوی محاکم ترانسه بر  ازجملهاشخاص 

 جنایات علیه بشریت و شکنجه.

شراهد   عنروان  بره قرار احضاری کره   ازجملهجمهور کنگو  توقف هرگونه اقدام علیه رئیس -دو

 بود. رادرشدهعلیه او 

عرتری رئریس کشرور    مصونیت ، جمهور توسط پلیس زیرا با ردور قرار تحقیق از رئیس -سه

(13) باشد نقض کرده است می یید دیوان همأخارجی را که مورد ت
.(United Nations, 2008: 31) 

 ( پرونرده برخری  2006همچنین مراجعه شود به شکایت جیبوتی علیره ترانسره )ژانویره     -8

 دیرروان 2008معاضرردت قضررایی متقابررل در امررور کیفررری و ر ی مررورخ  نررهیزم درهررا  پرسررش

 المللی دادگستری. بین

رئریس   ازجملره المللری   جیبوتی در شکایتش در خصوص احضار اشخاص تحرت حمایرت برین   

شاهد از سوی دادگاه ترانسوی اعتراض داشت کره   عنوان بهکشور و برخی دیگر از مقامات جیبوتی 

ترانسه تعهد خود را نسبت به جلوگیری از حمله علیه شرخص، آزادی و حیثیرت اشخارری کره از     

ت برخوردار هستند نقض کرده و از دیوان خواسته برود نقرض مصرونیت، شرراتت و حیثیرت      حمای

الملل اعالم شود. دیروان   نقض ارول حقوق عرتی و ارول عمومی حقوق بین عنوان بهجمهور  رئیس
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و قاضی ویژه ترانسوی( به نفرع   یاسلواکر ی )حقوقدانان ماداگاسکار، ونزوئال،  4ر ی در برابر  12با 

 .(United Nations, 2008: 31-32ر ی داد ) شکایت

همچنررین مرروارد  (2004 دسررامبر) ،هررا دولررت قضررایی تیمصررون ونیکنوانسرر بیتصررو -9

 یالمللر  نیبر  سطح در (یدادگستر یالملل نیب وانید در الاقل) قضایی هیرو وداخلی  یگذار قانون

 هستند. یدولت تیمصون حرمت روند تداوم یراستا در

 قانون مطلوبحمایت از . 1-2

و دکتررین مرداتع محردودتر شردن قلمررو       قضرایی  های رویه، به برخی از قوانین این قسمتدر 

، )رئریس کشرور   یکرا ئترومصونیت تا سر حد دتاو از عدم مصونیت مقامات مهرم دولتری شرامل    

 شود: رئیس دولت و وزیر امور خارجه( از حیث رالحیت محاکم خارجی اشاره می

و قرانون اجررای برخری     7(امریکا  در 1996) ت برای قربانیان تروریسمتصویب قانون عدال -1

 آن: موجب بهکه  8در امریکا( 2001احکام ضد تروریستی )

 .استها قابل توقیف  اجرای احکام دادگاه منظور بهبه دول دیگر  امریکا های  بدهی .1-1

است که با توجه به اقتضای منراتع ملری و    شده دادهاین اختیار  امریکا جمهور  به رئیس .1-2

مورد به مورد از اجرای احکام نسبت به اماکن دیپلماتیک و یا نسبت به وجوه متعلق به یک 

جمهرور عمرالً بررای اداره امرور نماینردگی       مأموریت دیپلماتیک که ربرق تشرخیص رئریس   

 نماید. نظر ، ررفگیرد قرار می مورداستفاده

 جمهور شامل موارد زیر نخواهد بود: رئیسی به یاختیار اعطا .1-3

اماکنی  ازجملهقرار گیرند  مورداستفادهدیپلماتیک  اماکن برای مقارد غیر که یدررورتاول: 

 و عواید ناشی از آن. اند واگذارشدهکه به اجاره 

ناشری از  ی بهرا ،  الثی منتقرل گردنرد   ررف بهاماکن مأموریت دیپلماتیک  که یدررورتدوم: 

 انتقال.

عردم شرمول   ی االجررا  اسرا  قاعرده الزم   برر  9جررم  ناء عدم مصونیت در دعراوی شربه  ستثا

در اجررای احکرام حقروقی و تجراری موضروو       10مصونیت بر جراحات جسمانی یا خسارات مالی

مشروط به رعایت شرایطی است که هر دو قانون یادشده آنهرا را نادیرده    1971کنوانسیون الهه 

 جررائم ، ی کره دارای قروانین مصرونیت دولتری هسرتند     یب کشرورها اند. توضیح اینکه غال گرتته

جرمی موضوو ایراد خسارت جانی یا مالی با خواسته غرامت را از شمول مصرونیت اسرتثناء    شبه

جراحت یا خسارت علیه اموال در کشرور  قتل یا چنانچه تعل یا ترک تعل موجب  ،البتهاند.  کرده

)یعنری رسریدگی    باشرد  حضورداشرته و متهم نیز در آن کشرور   داده رخمحل رسیدگی به اتهام 

                                                                                                                                        
7. Justice for Victims of Terrorism 

8. Enforcement of Certain Anti-Terrorism Judgments 

9. Tortious Acts 

10. Pretium Doloris 
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و امروال آنهرا اجرازه    ها  کنوانسیون مصونیت قضایی دولت 12این استثناء را ماده  .غیابی نباشد(

 داده است.

موضروو قرانون   « جبران اجباری خسرارات قربانیران  »با تصویب قانون  امریکا  1996در سال 

خود را اررالح کررد بره ایرن      (1976) «مصونیت دولتی»ون قان ،«ضد تروریسم و مجازات قتل»

م یسر خارجی که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور در تهرسرت حامیران ترور   رریق که دول

از حیرث جبرران خسرارات مرادی و      امریکرا  جرمی اتباو  قرار داشته باشند نسبت به دعاوی شبه

 خواهند بود.معنوی ناشی از اتهامات تروریستی تاقد مصونیت قضایی 

 لیت مدنی در برابرر وئمس) 11تالتوبا ارالحیه معروف به  امریکا کنگره ، مجدداً در همان سال

مجاز شردند  ها  و دادگاهکرد م( قلمرو مصونیت را محدودتر اعمال تروریستی دولت حامی تروریس

اقردام کننرد. بردین     12معنروی و حتری تنبیهری   ، نسبت به ردور احکام پرداخت خسارت مادی

شکایت با مطالبه میلیاردها دالر علیه مقامرات جمهروری اسرالمی    ها  رریق زمینه برای ررح ده

 (14)ایران تراهم شد.

ی که موضروو شرکایت   های پرونده بدون مصونیت قضایی عبارت بودند از: جرائممبنای مادی 

خرابکراری در  ، یرقرانون یغقترل  ، آنها عبارت باشند از جبران خسرارت پرولی در مروارد شرکنجه    

ناظر بر حمایت مرادی و تردارک وسرایل الزم بررای انجرام      های  . شکایتیریگ گروگانو  هواپیما

ین اعمال توسط کارگزار یرا کارمنرد یرا    امشروط بر اینکه ، چنین اعمالی از سوی دولت خارجی

علیره اتبراو    موریت یا وظایف کارگزاری یرا کارمنردی  أخارجی در حدود مهای  نمایندگان دولت

ی و یکدخردا ؛ 1388، کرمری ؛ 1386، عبردالهی و شراتع  ) اشدره بر راتتراب یرو ارتک راراج امریکا 

 .(1390، یعدا

 2008ه علیه ایران در سرال  رادرهای  ی ایران و در اجرای حکمیبرای توقیف اموال و یا دارا

راه را برای سرلب   در کنگره تصویب شد که« حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت»دید قانون ج

مصرادره   ،مصوبه نیازا شیپد ناشی از اموال دولت ایران هموار ساخت. تا یمصونیت نسبت به عوا

کره جهرت تعمیرر و     بهرای آن  های مربوط به واریرز اجراره   دیپلماتیک و حساب رمنقولیغاموال 

قرانون   2و مراده   1961و به استناد کنوانسریون ویرن    داکردهیپاختصاص ها  نگهداری ساختمان

پرذیرتت درآمرد حاررل از     نمری  با مانع مصونیت دیپلماتیک مواجه بود و دادگراه  امریکا اساسی 

 امریکرا  دادگراه برا حمایرت وزارت خارجره      برعکساجاره را از مصادیق اعمال تصدی تلقی کند. 

ز نامره تنظریم کنتررل امروال ایرران و ا      ینیر را آ امریکرا  مبنای توقیف اموال دولت ایران از سوی 

 واجرد و برخروردار مصرونیت تلقری     جره یدرنتکره  حاکمیتی اعالم داشت  اًمصادیق اعمال ماهیت

 .(91-92 :1386، عبدالهی و شاتع) شد می

                                                                                                                                        
11. Flatwo 

12. Punitive Damages 
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« بیمره خطرر تروریسرم   »قرانون  و  (2000« )حمایت از قربانیان قاچراق و خشرونت  »قانون 

امروال دیپلماتیرک و    یاسرتثنا  بره م را های حامی تروریس توقیف اموال دولتمصونیت  (،2002)

 کرد. می کنسولی لغو

نیز راه را بررای اجررای احکرام ررادره و بررای رردور احکرام         2008سال های  قانون تملک

حق اقامه شکایت را برای اتراد ررف قرارداد برا   که یرور بهساخت  می تنبیهی علیه دولت هموار

 کرد. می ییاما غیر تبعه را نیز شناسا امریکا دولت 

 2001در تهران نیز کره شکایتشران در سرال     امریکا از کارکنان سابق سفارت  نفر 52ضمناً 

علیه ایران با خواسته جبران خسارت مادی و معنوی و تنبیهی به دلیل مغایرت با بیانیه الجزایرر  

ه تالش جدیدی را جهت پیگیری دعاوی خود علیه ایران آغاز کردند که براز هرم بر    ،رد شده بود

با  ،ترام به قراردادهای منعقده بین کشورها و عدم رراحت قانونی در جهت لغو آندلیل لزوم اح

 شکست مواجه شد.

هرای   و آنهرا را درو   اسرا   یبر  ایرران کرل اتهامرات را   است. با اینکه  آمیامورد دیگر پرونده 

و برای ا بات حسن نیت خرود و  اعالم کرده  ییکایآمر شده محاتل رهیونیستی و  ساخته و باتته

 (15)8و  7، 6مرواد   موجرب  بهکه قانون مجازات اسالمی داشته  نشان دادن روحیه همکاری اعالم

اعطرا کررده    شرده  ارائره اسا  مستندات  اجازه رسیدگی به اتهامات را در مراجع قضایی ایران بر

هرای   توسرط دادسرتان  ه ها اعالم داشته است که رسریدگی قضرایی و قرارهرای ررادر    و بار است

الورف،  است؛ مع مغایر و ناقص ارل مصونیت دولتی و دیپلماتیک و تعهدات آن دولتآرژانتینی 

مقامات قضایی همچنان بر نظر خود مبنی بر پیگرد کیفری مقامات برجسرته کشرورمان ارررار    

 ورزند. می

جرمری   شربه  جررائم ، ی که دارای قوانین مصونیت دولتی هستندیغالب کشورهاتوضیح آنکه 

تعل یا تررک تعرل موجرب     که یدررورتجانی یا مالی با خواسته غرامت را  موضوو ایراد خسارت

و مرتهم نیرز در    داده رخقتل یا جراحت یا خسارت علیه اموال در کشور محل رسیدگی به اتهرام  

 انرد.  از شمول مصونیت استثناء کرده، باشد )یعنی رسیدگی غیابی نباشد( حضورداشتهآن کشور 

در . و امروال آنهرا اجرازه داده اسرت    ها  دولت قضاییانسیون مصونیت کنو 12این استثناء را ماده 

قرانون ضرد   » موضروو « جبران اجباری خسرارات قربانیران  »امریکا با تصویب قانون  1996سال 

این رریق که دول ه خود را ارالح کرد ب 1976قانون مصونیت دولتی « تروریسم و مجازات قتل

م قرار داشته باشند یسکشور در تهرست حامیان ترورخارجی که از سوی وزارت امور خارجه آن 

جرمی اتباو امریکرا از حیرث جبرران خسرارات مرادی و معنروی ناشری از         نسبت به دعاوی شبه

 خواهند بود. قضاییاتهامات تروریستی تاقد مصونیت 

 مهرم  مقامات هیعل 2001تا  1998 های در تارله سال قضایی پرونده ده از شیب لیتشک -2

، کاسرترو  دلیر ت، یقرذات ، لیاسررائ  ریر وز نخسرت  هیعل ازجمله اروپایی محاکم در یخارج یدولت
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 سابق جمهور سیرئ) هابره حسن، رانیا سابق جمهور سیرئ، (کایامر وقت خارجه ریوز) رجنیسیک

 سرابق  جمهور رئیس و بابوهمیز جمهور سیرئ هیعل کایامر در و کنگو یجمهور خارجه ریوز، (چاد

 در یخرارج  دولت مقامات تیمصون ارل کشاندن چالش به قضایی قیمصاد (16)،ستیکمونن یچ

 .ندهست یداخل محاکم

 14.«شکنجهقربانیان » و 13«انیخارج هیعل یمدن مسئولیت یدعاو» ییکایآمر  قانوندو  -3

 سابق جمهور سیرئ ،نوشهیپ هیعل (1999 در نافیاست دگاهاد) سیانگل انیاع مجلس یر  -4

اتهام شکنجه و دیگرر جنایرات   ه در استرداد وی به اسپانیا برای محاکمه ب ی،لیش وقت سناتور و

 المللی. بین

رردور احکرام    ایر  ییقضرا  یدگینسبت به رسر  تیکه روند عدم مصون میبه خارر داشته باش

ارول حقروق   دییو تأ نیاز زمان تدو -ینه دولت خارج  - یمقامات خارج هیعل یفریک مسئولیت

( در خصروص ارتکراب   1949و در آراء آن ) نرورنبر   وانیر شده در منشور د ییشناسا الملل نیب

 یبرا یفریک یها وانیامر در اساسنامه و آراء د نیشروو شد. ا الملل نیبر اسا  حقوق ب تیجنا

 27امرر در مراده    نیر اهمچنرین  . دش دییتأ زی( ن1995رواندا ) ی( و برا1994سابق ) یوگسالوی

 اتیر جنا ت،یبشرر  هیر عل اتیر جنا ،دیژنوسر ( در مورد 1998) یالملل نیب یفریک وانیاساسنامه د

اساسنامه نسبت به همه  نی. ا1 (:1) 27ماده » :است شده تیتثب شرحاین  به (17)و تجاوز یجنگ

 ررور  بره خواهد شد.  اجرا یضیتبع گونه چیآنان و بدون ه یاتراد بدون در نظر گرتتن سمت رسم

دولرت   کیر  ندهینما ای یانتخاب ندهیمجلس، نما ایعضو دولت  کی ،دولت سیمشخص، سمت رئ

معراف   دارداساسنامه برر عهرده    نیا موجب بهکه  یفریک مسئولیتشخص را از  کی وجه چیه به

مجازات نخواهد  فیتخف یبرادلیلی  ییتنها بهمذکور  یها نخواهد کرد. همچنان که وجود سمت

در مرورد   یالمللر  نیبر  ایر  یحقروق داخلر   موجب بهکه  یا ژهیو یقواعد شکل ای ها تی. مصون2بود.

را نسربت بره آن    تشینتوانرد ررالح   وانیر که د ندشو یموجب نم شوند، یاجرا م یمقامات رسم

 .«دیاشخاص اعمال نما

ی دادگستری در شرکایت کنگرو   الملل بیندیوان رغم این مقرره،  شود که علی خاررنشانباید 

و یا برخی آراء قضایی از جمله  ؛وو تدوین قوانین داخلیبه ررتیت بلژیک به هنگام بررسی موض

و دادگاه قانون اساسی ترانسره از ایرن حیرث کره وزیرر خارجره را در        ؛در مجلس اعیان انگلیس

تأکید کررده  چنین  داند نمی ارتکاب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت برخوردار از مصونیت

ی عرتی در موارد الملل بینکه در حقوق  کرد گیری جهتوان چنین نتی نمی از این موارد» که: است

 و کیفری برای یوگسالوی سرابق های  دیوانهای  ی شکل گرتته است. اساسنامهئذکر شده استثنا

ند. رویره  نیسرت  داخلری هرای   نیز ناظر بر استثناء بررای دادگراه  المللی  بین رواندا و دیوان کیفری

                                                                                                                                        
13. The Alien Tort Claims Act (ACTA) 

14. Torture Victims- Act 
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 .«ردرپذیر  نمری  آنها نیز مغایر با چنین اسرتنباری نبروده اسرت لرذا اسرتدالل بلژیرک را       قضایی

(United Nations, 2003: 212-3) 

نسربت بره اتهامرات     یمحاکم مل تیمربوط به اعمال رالح ،مورداشارهروند متضاد  ،نیبنابرا

 یفرر یک یهرا  وانیر کره شرامل د   یالملل نیب یفریک یها وانیاست و نه د یخارج یمقامات دولت

 .است زین 15مختلط

از  یت مقامات دولتت یرامون مصونیپ الملل بینون حقوق یسیمکدگاه . دی2
 یفرکیت یصالح

از  یمقرام دولرت خرارج    تیساخته بود که مصرون  خاررنشان نیشیپ ژهیگزارشگر و 16کولودکین

 .شرود قاعده بوده و هرگونه استثناء نسبت به آن الزم است ا برات   کی ،یداخل یفریک تیرالح

کره در   یدر ارتبراط برا اعمرال    یمراد  یبر مبنا تیهمچنان از مصون ،یمقامات دولت ،ینظر و به

ال دولرت  رها، اعمر  ارررتت نیا راریود زرد بروردار خواهنربرخ دهند یام مرود انجرخ یسمت رسم

 اسرت  زریر ن 17اراتررر یارج از اختررر و خ یونرانر ررقیغال رعمر ل اررر ه شامررر ک وندررش یم یرتلق

(United Nations, 2011: para. 109). یتویانسرت  2009 مرورخ ۀ قطعنامر  موجرب  به که یدرحال 

 در دولرت  یسرو  از کره  اشرخاص  و یدولتر  تیرالح از تیمصون» عنوان تحت الملل بین حقوق

 در تیرالح به نسبت تیمصون .1» :است شده  اشاره «کنند یم اقدام یالملل بین اتیجنا موضوو

 .الملل بین حقوق موجب به یشخص تیمصون یاستثنا به دشو ینم اعمال یالملل بین اتیجنا مورد

 تیمصرون ، ردیپذ یم انیپا است برخوردار تیمصون از که یشخص تیمورأم ای سمت که یزمان .2

 «.دشو یم متوقف زین یو یشخص

مروارد مشرابه    نیدر ا کیپلماتید تیبا مصون یدولت و مقامات دولت تیو قلمرو مصون طهیح

اخرالل   جراد یعدم ا یعنیهستند  یکی تیهر دو مصون یهیو توج یوجود یمبنا هرچند ستندین

و لرزوم   18(یکرارکرد  ی)تئرور  یالملل نیتنش در روابط بعدم  ای یمقامات دولت فیدر انجام وظا

کشرورها و حرمرت اررل     گرید یدر امور داخل مداخله معدو  ها تیحاکم یاحترام به ارول تساو

در رابطه با اعمال آنها در زمان  یمقامات دولت تیمصون مثال عنوان بهقلمرو  ثیاز ح 19.یندگینما

بروده و شرامل رتتارهرا و اعمرال قبرل از      ( یعنصر تعلر ) یماد یمبنا یسمت رسم یزمان تصد

 یسرا ؤشرامل ر ( کرا یئترو)گانره   گرروه سره   تیو پس از آن نخواهد بود و حال آنکه مصون یتصد

 دهیر رتبره، بره عق   یمقامرات معردود عرال    یبرخر  و احتماالً خارجه رانیدولت و وز یساؤر، کشور

گونره   آناست. ( و مطلق هم ی)تعل یبوده و هم ماد یاسا  شخص هم بر ن،یشیپ ژهیگزارشگر و

                                                                                                                                        
15. hybrid 

16. Roman Anatolevich Kolodkin 

17. Ultra Vires 

18. Functional Theory 

19. Representative Theory 
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مبادرت  (18)کنگو یخارجه جمهور ریوز فیدر خصوص قرار توق یدادگستر یالملل نیب وانیکه د

 ،یو شخصر  یرا در سرمت رسرم   یو ینسبت به رتتارهرا  تیکرده و شمول مصون یبه ردور ر 

پس  ،یبر اسا  ماد تیکرده و اتزوده است مصون دییسمت)ها( را تأ نیاشتغال به ا نیقبل و ح

 ادامه خواهد داشت. زیاز ترک پست و مقام ن

کره در خصروص عردم شرمول      یهاتیاضاته کرده بود توج یحقوقدان روس ،نیکولودک رومن

در آراء  ایو ( نیدکتری )فریک الملل نیحقوق ب دیدر نوشته اسات جرائم ینسبت به برخ تیمصون

 :یستندکننده ن هستند، هرچند اقناوکردن قابل خالره  ریبه شرح ز اند شده انیقضایی ب

 ند.شو یتلق یو اعمال دولت فیوظادر زمره  توانند ینم دیشد زیآم تیجنا ی. رتتارها1

و هسرتند  هم به دولت قابل انتساب  ییرتتارها نیچن رایز یست؛قابل اعمال ن تی. قاعده مصون2

 .ستین یترد یفریک مسئولیت یپس نات ی.دولت یهم به مقام رسم

 غلبه دارد. تیقواعد( بر مصون یبرخ بودن ریناپذ ی. قواعده آمره )تخط3

 .است تیدر حال شکل گرتتن بوده که مانع از اعمال مصون یعرت. قاعده و هنجار 4

 .یجهان تی. رالح5

چندجانبه بدون  ایدو  یها نامه مواتقتارل در  نیا دیق .«محاکمه کن ایمسترد کن  ای». ارل 6

 .(United Nations, 2011: para. 114) اعمال آن است ینف یبه معنا تیبه مصون حیتصر

، ررترداران اسرتثناء   مورداشراره  یها پرونده قیدق یبا بررس د،یاتزا یم نیشیپ ژهیگزارشگر و

مربروط   یهرا  دولرت  یمحاکمات مورد استناد و عدم همکار یبودن برخ یابیو غ تیاعمال مصون

. برر  دیسرتن ن تیبر اسرتثناء مصرون   یالملل نیقاعده حقوق ب کیو ظهور  شیدایدال بر پ کی چیه

هسرتند ماننرد پرونرده     تیوجود دارند که دال بر اعمال قاعرده مصرون   یگرید یها هعکس پروند

دسرامبر   14 ی( کره در ر  لیاسررائ  ارالعرات ارترش   نیشر یپ سی)رئ علونیموشه  هیعل انیشاک

اسرتناد بره آراء محراکم     رغرم  ی، عل2008 هیتور 15 یپژوهش یو ر  ایدادگاه بخش کلمب 2006

 هیر عل یفرر یکرردن پرونرده ک   و در باب مفتوح 2008تا  2005 یها سال یر یو ترانسو یآلمان

از مقرررات   تیر داده شرد )حما  یر  تیاسا  مصرون  بر، دونالد رامسفلد، کایدتاو سابق امر ریوز

 .موجود(

 مطلوب تیاز قانون و وضع تیحما. 2-1

حقروق   ونیسر یکم یاز اعضرا  یو برخر  20پراول اسرتورما   ،دیر موضع، گزارشگر جد نیمقابل ا در

و  تیکردن مصرون  به محدود لیکه بر تما کنند یم تیحما کیستماتیس یریگ از موضع الملل نیب

ها و بره   متأ ر از ارزش یکنون الملل نیگروه، حقوق ب نیا دهیدارد. به عق دیتأک و قلمرو آن طهیح

گروه در  نیاست. ا یالملل نیجامعه ب کیوجود  ییو شناسای( حقوق سمیاومانی )دوست نفع انسان

                                                                                                                                        
20. Pavel Sturma 
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 یدوسرت  انسران » دیجد یها دهیا یریگ جهت تیاهم :ندیاتزا یاز قانون مطلوب م تیحما یراستا

نسربت بره    یفرر یک یدادن بره بر   انیو لزوم پا «یالملل نیوجود جامعه ب» دهیا رشیو پذ «یقانون

 کسران ی نحرو  بره  و کسران ی قرانون  برابر در دیبا اتراد همه نکهیا و (19)است مهم و عمده اتیجنا

؛ کنرد  هیر توج را آن خرالف  ی،استثنائ جهات و لیدال مگر باشند که یمقام هر در، شوند برخورد

 .است کرده جابیا را تیمصون کردن تردمحدو ای و لغوبنابراین، ارول مزبور 

اختالف دیگر مربوط به قلمرو کیفری و مدنی مصونیت دولتی و خصیصه مطلق یرا نفری آن   

نباشرد در   ا برات  قابلچنانچه در ارتباط با دعاوی کیفری ، است. بدین معنا که روند رو به تحول

 هرچنرد  کره متقابالً برخری معتقدنرد    دعاوی حقوقی ناشی از ارتکاب جنایات مهم مصداق دارد.

کره   یدولتر  تیمصرون  یعنیاند  گرتته شهیر أمنش کی از دو هر( یتعل) یماد و یشخص تیمصون

 دولرت  مقامرات  ایر  دولرت  اعمرال  به نسبت قضاوت به توانند ینم یداخل یها دادگاهبراسا  آن 

 برر  یفرر یک و یمردن  تیمصرون  نیبر   کینزد و ابلرمتق رابطه منکر توان یرنم، نندیبنش یارجرخ

 .شد گریکدی

در پرونرده   یدادگسرتر  یالمللر  نیبر  وانید تنها نه ندیگو یدر پاسخ به گروه اول م ریگروه اخ

را  ایتالیمناقشه محاکم ا( 2012 هیتور 3، ایتالیا تیدولت )آلمان به ررت یتیرالح یها تیمصون

در حقروق   یبودنرد رونرد   یمردع  ییایر تالیاسا  آن محراکم ا  که بر یا مردود شناخت. مناقشه

 مسئولیتعدم اعمال ارل  ثیاز ح یدولت تیاسا  آن اعمال مصون وجود دارد که بر الملل نیب

در حال محردود شردن اسرت، بلکره برر       21تیدر ارتباط با اعمال حاکم ینیسرزم یحقوق یمدن

 یداخلر  یفرر یدر آراء محراکم ک  تیاعمال قاعده مصون دیوجود دارد که مس یعکس، روند مخالف

بره   یدولتر  تیبوده کره مصرون   نیاز ا یها در آراء قضایی حاک که عملکرد دولتا معن نیبد. است

 ایر  ی، جراحرت بردن  مربوط به ارتکاب قترل  تیدر شکا یحقوق یدر دعاو یتیلحاظ اعمال حاکم

 یریر درگ انیر در جر یدولتر  یهرا  ارگران  گرید ایو  ینظام یروهایاز جانب ن یخسارات مال رادیا

که در کشور محرل اقامره    جینسبت به آن دسته از رتتارها و نتا یحت ستشده ا تیمسلحانه رعا

از زمران اتخراذ آن در سرال     زین نوشهیمربوط به پرونده پ میتصم یوانگه رخ داده باشد. تیشکا

 یهرا  پرسرش  یبرخ» پرونده در موضع نیاچنانچه  (20)است. دهشن تیتبع یعیوس رور به 1999

د ییر تأ وانید توسط( 188 بند، 2008 -ترانسه هیعل یبوتیج) «یفریک امور در متقابل معاضدت

 .است دهیگرد

 تیدر موضوو مصون« مطلق»معتقد بودند بهتر است از ارطالح  ونیسیاما گروه سوم در کم

اسرتفاده   «تیمحردود » ایر « مقررات یاستثناء از برخ»چون  یاز ارطالحات شتریاحتراز شود و ب

 یحرکت و تحول عمرود  نیاعمال شود، ا تیدر خصوص مصون یتیاگر الزم باشد محدود ؛ وشود

 یو مراد  یتعلر  یگفرت: مبنرا   دیر با یبنرد  جمرع  کیر . پرس در  یرابطه اتق کیخواهد بود و نه 

                                                                                                                                        
21. Acta Jurii Imperii 
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 دیر گو یم ریمفهوم موسع برداشت شود. گروه اخ کیاز آن  دیاست و نبا تیمحدود زین تیمصون

 اتیر در موارد جنا یفریک یدادن به ب انیو پا تیحرمت حاکم نیتوازن را ب ینوع دیبا ونیسیکم

 (21)آن برقرار سازد. انیبر قربان هواردشد یجد یها بیو آس زیانگ نفرت

 تیقانون مطلوب که در قرون گذشته از مصون هیمداتع نظر یکشورها نیجالب است که هم

هسرتند کره اگرر     یتا سر حد لغو آن مدع تیاکنون در دتاو از محدود (22)کردند یمطلق دتاو م

کشرور و   یرؤسرا  یو بر اسا  سرمت و مقرام بررا    22یشخص یبر مبنا تیاررار باشد که مصون

و برا   24محدود اسرت  یکه البته از نظر زمان  -حفظ شود (23کایئتروخارجه )گروه  رانیدولت و وز

از  یحراک  نیو دکترر  ییقضا هیها، رو و عملکرد دولت - شود یسمت، آن هم متوقف م اتتنی انیپا

 آن باشد: تیمصون رشیترض پذ

و  یحقروق  تیمصرون  دییر تأ رغرم  یعل رایز ؛ابدیمقامات برجسته گسترش  گریبه د دینبا اوالً؛

رادره در  فیقرار توق یدر ر  وانید یمقامات برجسته از سو گریسه دسته و د نیا یبرا یفریک

 گرر ید یمخالفت برخر  دینبا با این وجود( ایرودیپرونده ، 2002 لیآور) کیبلژ هیکنگو علدعوای 

 گرتت. دهیناد یر  نیرا نسبت به ا نیو دکتر وانیاز قضات د

سرمت   ینسبت به اعمرال زمران تصرد    تیمصون یعنی 25(ی)تعل یماد هیبر پا تیمصون؛ اًی ان

متوجه  دیبا - ابدی یو کنار رتتن از مقام باز هم ادامه م مسئولیتشدن  یکه پس از سپر -یرسم

د شرو تا مشرخص   رندیقرارگ یماد تیمشمول مصون تواند یباشد که م یاز اعمال یتهرست یمعرت

 اتیر شرناخت هرر چنرد ارتکراب جنا     یرسرم  فیرا در زمرره وظرا   یر عملر رهر  وانرت یم ایه آرک

 باشد؟ یالملل نیب

عمرل  »مبنای مادی )تعلی( مبتنری برر دکتررین     مصونیت بر نباید تراموش کرد کهوانگهی 

که تعالیت و رتتارهای مقامات رسمی دولتی در زمران تصردی سرمت    ا است به این معن« دولت

 ،بنرابراین ؛ دهنرد  مری  گیرند. آنها وظایف دولتری را انجرام   نمی رسمی در ظرتیت شخصی رورت

ند مصرونیت  نیسرت  ی خرارجی مجراز  هرا  لذا دولت است دولت واجد مصونیت قضایی که ییازآنجا

کیفری مقامات دولتی را در ارتباط با اعمال آنها در سمت و تصدی رسرمی نقرض    ژهیو به قضایی

 دولتی پس از دست دادن سمت نیز همچنان ادامهاینکه مصونیت مرتبط با اعمال  ژهیو به ،کنند

 یابد. می

چرون  ) 26کره بره مصرونیت شرغلی     هرا  از مصرونیت دیپلمرات   حال آیا رحیح است که مثالً

 گونره  ایرن  ،شرود  مری  یراد ( ترین وظیفه دیپلمات نمایندگی از سوی دولت متبوو خود است مهم

آن  شود که برر  می دولتی تلقیگیری کنیم که ارتکاب جنایت توسط دیپلمات یک وظیفه  نتیجه

                                                                                                                                        
22. Ratione Personae 

23. Troika 

24. Ratione Temporis 

25. Ratione Materiae 

26. Functional Immunity 
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یا اینکه وظایف دیپلمات در نمایندگی از سوی دولت متبروو   ؛دشواسا  بتواند مدعی مصونیت 

( احصاءشده و ارتکاب جرم و یا نقض قواعد آمرره  1961) کنوانسیون وین دیپلماتیک موجب بهو 

 د؟شو را شامل نمی

کره در نظرر    گونره  همران شرغلی(  وانگهی باید توجه داشت که جوهره مصونیت کرارکردی ) 

در پرونرده گزارشرگر ویرژه کمیسریون      1989المللی دادگستری در دسامبر  مشورتی دیوان بین

موریرت نهفتره اسرت و نره در     أدر ربیعرت م »آمده اسرت   ،27مازیلو، ترعی پیشگیری از تبعیض

 (ICJ Reports 1989:194, para. 47) .«)مأمور( موقعیت اداری

کره محتروای آن در رردها     -(1946سازمان ملرل متحرد )  های  مصونیتکنوانسیون مزایا و 

آن در  6مراده   22(b)در بخش  -آن آمده استهای  تعالیت مربوط به سازمان ملل و نامه مواتقت

 - کارشناسرران» اشرراره دارد: (مصررلحت شررغلی) فررهیوظ انجررامخصرروص متخصصرران برره مبنررای 

کره رررف مسراترت مربروط بره       یزمران  مردت در ررول   -5کارمندان مشمول مراده   یاستثنا به

که بررای انجرام وظرایف مسرتقالنه آنهرا الزم باشرد        هایی نمایند از مزایا و مصونیت می مأموریت

 منرد خواهنرد برود:    ذیل بهرههای  باالخص از مزایا و مصونیت مأمورانبرخوردار خواهند بود. این 

در مورد گفته و نوشرته   -دو .یصونیت از توقیف شخصی یا بازداشت و ضبط لوازم شخصم -یک

قضرایی برخروردار   دهنرد از مصرونیت    مری  خود و اعمالی که ضمن ایفای مأموریت خرود انجرام  

 «..خواهند بود.

هرا در   به آزادی کامل گفتار و استقالل ترام نماینردگان دولرت    12این کنوانسیون در بخش 

 ریح دارد.زند تص می از آنان سر فهیوظ انجاممناسبت ه مورد اعمالی که ب

دولت متمتع از ایرن  ، با اجرای عدالت قضاییاز حیث تعارض مصونیت  14چنانچه در بخش 

ی بره  یاعطرا های  مزایا و مصونیت» نفع عدالت کرده است:ه امتیازات را مکلف به انصراف از آنها ب

استفاده شخصی آنان نبوده بلکه جهرت ترأمین اسرتقالل آنهرا در      منظور بهنمایندگان دول عضو 

حق دارد بلکه مکلف اسرت   تنها نهبنابراین هر دولت عضو ؛ اجرای وظایف مربوط به سازمان است

که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به هدتی کره   در مواردی

 «نظر کند. آورد از مصونیت نماینده خود ررف خللی وارد نمی اعطاشدهبه سبب آن مصونیت 

دیوان در اختالف بین دولت مالزی و گزارشگر  1999آوریل  29این مبنا در نظریه مشورتی 

بروده  همران کشرور   تبعه که از قضا   -استقالل قضات و وکال نهیدرزمویژه کمیسیون حقوق بشر 

 .است قرارگرتتهمورد تأیید  -است

ی دادگستری از دادگاه مالزی خواسته بود که مصاحبه گزارشگر الملل بین ینکه دیوانتوضیح ا

بنرا بره شرکایت شراکیان       -علیره او  قضرایی را در راستای انجام وظایف دانسته و هرگونره اقردام   

کنوانسریون   22بخرش   6ماده  موجب بهاستناد مصونیت او ه ب - خصوری موضوو تهمت و اتتراء

                                                                                                                                        
27. Mazilu 
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گزارشرگر ویرژه کمیسریون ترعری پیشرگیری از      ، مازیلو وری که در پروندهر . همانشودمتوقف 

دیوان( رورت گرترت. اضراته    1989دسامبر  14)نظریه مشورتی ها،  تبعیض و حمایت از اقلیت

، اساسرنامه دیروان   65منشور و ماده  96مستند به ماده  ،ونیکنوانس 30شود که ربق بخش  می

 .(United Nations, 2002: 63-70) ررتین اختالف قرار گیرد رشیموردپذنظریه مشورتی باید 

کره   اسرتدالل ایرن   برا  .اسرت  نهفتره  یبشر حقوق متفاوت نگاه اختالتات نیا پس در؛ سوم

توان رتتار یکسان را از نظر اجرای عدالت نسبت به دو اولویت و ضررورت متفراوت برا     چگونه می

 توجیه کرد. یماد اسا  بر تیصوناعمال م

 تعهردات  ایر  28آمرره  قواعرده  نقرض  متضرمن  که میهست مواجه ییرتتارها با که یزمان -یک

 دیشد اتیجنا» ای «الملل نیبر اسا  حقوق ب اتیجنا» ای «یالملل نیب اتیجنا» ای 29الشمول عام

 هستند؛ «الملل نیبر اسا  حقوق ب

در زمرره   یاتهامرات انتسراب   ایر اسرت کره آ   یفیبه وظرا  یدگیکه موضوو تقط رس یوقت -دو

 رند؟یگ یقرار م «یاعمال به مناسبت سمت رسم» ای «یاعمال رسم»

دو دسته  نیا نیب یساخته است تعارض خاررنشان وانیرور که د : همانندیگو یسوم م گروه

 نکره یو محردود اسرت بره ا    یا نامه نییآ صهیواجد خص یدولت تیاعمال وجود ندارد، قواعد مصون

 یامر تعارض نیو ا ریخ ایبکند  تیاعمال رالح ینسبت به تالن عمل دولت تواند یتالن دادگاه م

 .یرقانونیغ ایبوده  یتالن عمل قانون ایقواعد آمره ندارد که آ یبا قواعد ماهو

خارجره   ریر توسط وز تیدولت متبوو با سلب مصون ،یبودن تعل انتساب یرقانونیرورت غ در

قاعرده   تروان  یباشرد مر   حضورداشرته  کننرده  یدگیچنانچه متخلف شخصاً در محل دادگاه رس ای

 (23)را اعمال نکرد. تیمصون

 قضاییت یاصل مصون یاستدالل یربنایز. 3
ت یاررل مصرون   یاسرتدالل  یمختصرر بره مبنرا    رور بهد یران بایا یاتخاذ مواضع از سو منظور به

 د.کراشاره  قضایی

 در عصر دیپلماسی نوپا. 3-1

های ملی پا به عررره و   که دولت است در قرن هفده وستفالیاز کنگره  شیپ بهاین دوره مربوط 

خرود را تجلری   ، لیر ملک و شیوخ جوامع و قبا، خلیفه، پادشاه، امپراتور، ی نهادندالملل بینرحنه 

، مختلرف هرای   با نرام  هرچند، دانستند. به بیان دیگر شخص حاکم و ترمانروا می حاکمیت دولت

اراده آنها یعنی حاکمیت و حق حکومت و حاکمیت یعنری اراده  ، رتتهخود مظهر اقتدار به شمار 

حتی در اوایل قررن  ، 1715تا  1683از  پادشاه ترانسهم، ی چهاردهئاین اشخاص. همچنان که لو

                                                                                                                                        
28. Jus Cogens 

29. Erga Omnes 
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منبع حق حکومرت و حاکمیرت حاکمران و     ،در این دوره زمانی 30.گفت: دولت یعنی من می 18

خرود را سرایه   حاکمران  لذا ؛ الهی یا خدایان أمنش -1را داشت:  أدو منشیکی از این ترمانروایان 

کلیسرا واسرطه تفرویض مشرروعیت حکومرت بره        ادر قررون وسرط   و ( ا خواندند )ظرل  می خدا

حاکمیرت سرچشرمه گرتتره از اراده    ؛ در ایرن رویکررد   حاکمیت زمینی أمنش -2پادشاهان بود. 

د. مصرونیت آنهرا نسربت بره رتتارهرا و      نتیجه هرر دو تئروری یکری برو     (24)بود.شخص ترمانروا 

 یی در برابر رعایا و مردم.و عدم الزام به پاسخگو مسئولیتبا هدف عدم ، شده دادهدستورات 

 . دوره دیپلماسی کالسیک3-2

هرای   دولرت  شرود  را شامل مری  1919از رلح وستفالی تا تشکیل جامعه ملل در که  ن دورانیا

تئوری مصرونیت  ، ی تعال شدندالملل بینرحنه  کنسولی درو مقامات ها  ملی تشکیل و دیپلمات

اسا  تسراوی حاکمیرت    بر جیتدر بهحکام و ترمانروایان که ریشه در روابط قرون پیشین داشت 

هرا و   قرار گرترت. مصرونیت دیپلمرات    رشیموردپذها  مصونیت دولت عنوان به اروپاییهای  دولت

الروداد و   کاملره  دوجانبه شد. ارل دول یها نامه قتمواتوارد  19 و 18در قرون  ژهیو بهها  کنسول

 بعضاً منفی ایفا کردند. هرچندکاپیتوالسیون نیز نقش مهمی 

 عصر دیپلماسی نوین. 3-3

تسراوی و اسرتقالل همره     ،هرا  هم با توجه به ارل منع مداخله در امور دیگر دولتدر این دوران 

یرک   عنوان بهولتی و دیپلماتیک تصریح و ها در قوانین داخلی برخی کشورها به مصونیت د دولت

ی المللر  برین و در معاهردات   شده واقع رشیموردپذ قضاییی عرتی در رویه الملل بینقاعده حقوق 

دیپلماتیررک در هررای  . اوج تثبیررت قررراردادی مصررونیت شرردو چندجانبرره تثبیررت   دوجانبرره

 بود. 1970 و 1960 های دهه و 1940چندجانبه نیمه دوم دهه  یها نامه مواتقت

مصرونیت برر پایره شخصری نسربت بره خرود تررد و          -1 استوار بود: هیدوپااین مصونیت بر 

کره در مقرام نماینرده دولرت     اسرت   شخصی آن دسته از مقامرات برجسرته دولتری   های  تعالیت

سرای دولرت   ؤر، سای کشورؤر، مصداق ارلی آنها نمایندگانشوند.  می خارجی شناخته دررحنه

ها نیز چون نماینده دولت متبوو خود بوده و  دیپلمات -2 (25)خارجه هستند.وزرای و )حکومت( 

عرالوه برر    ،ندهسرت مقام رالح برای مذاکره از سوی دولت متبوو و حراتظ منراتع دولرت خرود     

ند. مشرابه ایرن   هست از مصونیت شخصی هم برخوردار ،و شغلی (تعلی)مصونیت بر مبنای مادی 

یعنی عرالوه برر مبنرای    ؛ استها و مقامات دولتی مطرح  تگاهها و دس استدالل در خصوص ارگان

مصونیت مقامات دولت خارجی توجیره دیگرری هرم داشرت و آن ضررورت و       ،مصونیت شخصی

یعنی این اتراد از مصونیت برخوردارنرد زیررا وظرایف دولرت را انجرام      ؛ بود فهیوظ انجاممصلحت 

 کنند. عمل میدهند و به نمایندگی از دولت که شخص حقوقی است  می

                                                                                                                                        
30. L'Etat c'est Moi 
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کره هردف از مصرونیت ممانعرت از اخرالل در      است  انتقادی که بر این توجیه وارد است این

ست و حال آنکه چنین تفسیری از مبنای شغلی و مصلحت انجام ا ترویکاانجام وظایف محوله به 

از انجام وظایف قانونی خواهد بود حتی زمانی کره هنروز در سرمت     ترویکاممنوو شدن ، وظیفه

 نونی باقی است.قا

بره   فهیوظ انجامو اداری مبتنی بر  قضایییم مصونیت یست که بگوا رتت درست این اما برون

حتی اعمرال تراقرانونی نیرز     که یرور بهمعنای برخورداری از آزادی کامل در انجام وظایف است 

ی دادگسرتری  لر المل بیند. از این تفسیر اکثر قضات دیوان شونتواند مانع از انجام الزامات شغلی 

با این تفاوت که آنها این مصونیت را بره مطلرق مصرونیت زمرانی      اند. دتاو کرده یرودیادر قضیه 

یم یست که بگرو ا کردند و حال آنکه تفسیر منطقی این می اعمال دوران اشتغال در سمت تفسیر

بره   نسربت  مسرئولیت لذا  ل شدن سمت دیگر ضرورتی نداردئادامه مصونیت تراقانونی پس از زا

 شود. می اعمال تراقانون شروو

نتایج این تئوری پذیرش ارل عدم اعمال رالحیت کیفری یک دولرت علیره دولرت     ازجمله

به  Par in Parem non habet Imperum  اسا  ها بود که بر دولت قضاییدیگر معروف به مصونیت 

که برا   شد توجیه می «تواند تفوقی داشته باشد بر دیگری نمی یک دو ررف مساوی هیچ» معنای

شرامل  ی، استقالل و حیثیت دولتی هم سازگاری داشت. ارالق چنین مصرونیت ، ارول حاکمیت

 1912عدم اعمال رالحیت حقوقی و اداری نیز بود. ر ی دیروان عرالی کشرور امریکرا در سرال      

کشتی علیه دولت ترانسه نسربت بره ضربط کشرتی خرود       ییکایآمرمبنی بر رد شکایت مالکان 

Schooner Exchange       متأ ر از این تئوری بود. تحول دیگر تعمریم پرذیرش مصرونیت ترردی بره

کردنرد )سرفارت و    نماینردگی از سروی دولرت خرارجی تعالیرت مری       عنروان  بهنهادهایی بود که 

یعنری نماینردگان و    الملرل  برین توسعه قلمرو آن به تابعان دیگرر حقروق    ؛ ونمایندگی کنسولی(

 ی.الملل بینهای  سازمانهای  موریتأم

تئوری مصونیت ترراهم شرد بره     نهیدرزماز این نگاه در عصر دیپلماسی نوین مقدمه تحولی 

کیفرری   مسرئولیت تردی از دولتی ایده  مسئولیتبا تفکیک  1919که معاهده ورسای ا این معن

سای کشورها را در ارتباط با جنایات مهم مانند تجراوز پرذیرتت برا اینکره مبرادرت بره       ؤتردی ر

و محاکمه در برابر یک دیروان   مسئولیتآید. البته احراز  می یک عمل حاکمیتی به شمار ،جنگ

 دوم ویلهرم دلیرل پناهنردگی   ه بر  هرچنرد و محراکم ملری.    ها دولتی بود و نه از سوی الملل بین
بره  ، المللری  کننده قداسرت معاهردات برین    و نقضاول جهانی نده جنگ نک شروو، آلمان امپراتور

د. موضوو بحث مقاله حاضرر  شترداد وی به متفقین چنین دادگاهی هم تشکیل نهلند و عدم اس

بررسی تحول ایده مطلق مصونیت کیفری مقامات مهم دولتی خارجی در برابرر محراکم داخلری    

 است.
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 ت به سمت تحولکا حری قضاییت یحقوق مصون ییستایا. 4
 ترالش  مصونیت قضایی بایرد اکنون مناسب است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در حوزه 

 نیر ا در و 31کتوبم و هثبتم حقوق ارطالح به) یعرت الملل بین حقوق قواعد کردن مکتوب یبرا

 تحرول  جهرت  در ترالش  و دتاو ای الملل بین حقوق ییستایا از دتاو دوم گروه یادعا به خصوص

 آن؟

از جانب محراکم   یالملل نیب اتینسبت به جنا تیگروه دوم )عدم مصون دگاهیاز د توان یم ایآ

آنهرا آراء   یآراء اسرتناد  نکره یا ایر کررد   تیر حما 32و قانون مطلوب دیروند جد عنوان به( یداخل

آسرتانه و   نیری ماننرد تب  یو به نحرو  توان یکشورمان؟ چگونه م هیآراء عل ژهیو بهاند  بوده یاسیس

قائرل   یمقرام دولتر   یتررد  یفریک مسئولیتدولت و  یفریک مسئولیتعدم  نیب یزیتما ار،یمع

 مسررئولیت یشرنهاد یو ررررح پ 58( در مراده  2001) یدولترر مسرئولیت شرد؟ آنجررا کره ررررح   

کره   دارنرد  یمقرر مر  یکل یلیخ رور به هرچندخود  66( در ماده 2011) یالملل نیب یها سازمان

سرازمان   یکره از سرو   الملرل  نیحقوق ب موجب به یترد مسئولیتبر  یا خدشه یشنهادیمواد پ

 .سازد یوارد نم کند، یدولت اقدام م ای یالملل نیب

کشرورمان مفتروح و    هیر ظالمانره عل  یهرا  اتهامات نراروا و پرونرده   لیکه س یجهان کنون در

 ،یتر یثیو ح یآور مراد  سرسرام  یهرا  نره یهز لیر هرم برا تحم   است آن لیهمچنان در حال تشک

 یبررا  زیر مرا ن  یقانون اساسر  نکهینهفته است با توجه به ا نهیاز کدام گز تیمصلحت ما در حما

قرانون   107ربرق اررل    یحتر  و جررم قائرل نشرده اسرت؟     ارتکابدر قبال  یتیمصون کس چیه

 .است یاتراد کشور مساو ریبا سا نیدر برابر قوان ز،ین یرهبر ،یاساس

مربروط بره    یهرا  نسبت به پرونده ییکایآمر آراء محاکم  مییاست که اگر نگو نیا زیانگ شگفت

نسبت به  ایو  تیارل مصون رشیدر عدم پذایران  هیعل ازجملهکشورها و  گریمقامات برجسته د

وجرود نردارد کره آراء     یدیر ترد، انرد  بروده  یاسر یس ت،یاررل مصرون   رشیدر پرذ  لیاسررائ   میرژ

 یدالر ونیلیچند رد م مجازاتبا مقرر کردن  هم آن رانیا یدولت مسئوالن هیآنها عل یها دادگاه

 اررطالح  بره  ایر هرر پرونرده و    یبررا ی، و معنو یعالوه بر خسارات مادی، هیاز بابت خسارات تنب

)مسسسره   ایر در پرونرده انفجرار آم   قیتحق یو مواتقت قاض ینیآرژانت یها خواست دادستانفریک

 هیر پا تواننرد  یآراء نمر  گونره  نیر و ا یبوده و نره حقروق   یاسیسی آرا ،(نیو آرژانت لیاسرائ یتعاون

 تروان  یند. چگونه مشوو اعالم  ییشناسا 33یالملل نیب ییقضا هیو رو یقاعده عرت کی یریگ شکل

 یدولتر  مسئولیتقواعد انتساب  نیب «یالملل نیب نه  و»ی محاکم خارج تیاعمال رالح ثیاز ح

است، تعادل برقرار ساخت؟ مرثالً برا    یرتتار مسئولیتعدم  یکه متضمن نوع یدولت تیبا مصون

                                                                                                                                        
31. Positivism 

32. Lex Ferenda 

33. Opinio Juris 
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 اعمرال  نیبر  کیر کره بره لحراظ تفک    یدر خصوص اعمال تصد یترد یفریک مسئولیت رشیپذ

 ؟باشد داشته یدولت مسئولیت قاعده نسبت به یمحدودتر قلمرو دتوان می (26)یبا تصد یتیحاکم

 مشرمول  را آن، شروند   یتلقر  یدولتر حاکمیت  اعمال، اعمال تالنحتی چنانچه  مییبگوه کنیا ای

 یالمللر  نیب دیشد تیجنا ارتکاب خصوص درتقط  مییبگو ای میشناس یمن تیمصون یماد یمبنا

 ؟شد نخواهد اجرا گرید یماد یمبنا

داخلی در پرونده  های قضایی توان نسبت به اجرای محاکمه منصفانه در رسیدگی می چگونه

در جهان سخت سیاسی کنونی ارمینان حارل کرد؟ در رورت  هم آن، و جنایات تاحش جرائم

ی برای اجرای عدالت و یا عدم ایجراد  الملل های بین چه تضمین ،م اعمال ارل مصونیتلغو یا عد

کیفرری را   تفراوتی و بری   بی توان می چگونه ،المللی وجود دارد؟ از سوی دیگر تنش در روابط بین

سران اسررائیل را در مواجهره برا حقروق بنیرادین       ژهیو بهی الملل بیننسبت به جنایات زورگویان 

انمرا جرزاء الرذین ... و یسرعون     »مظلومان تلسطینی توجیه کرد؟ آنهایی که مصداق واقعی آیره  

 :مائرده ، قرآن مجید) سازند در زمین تساد را پراکنده می ... مجازات کسانی که «تساداً االرض تی

 ند.هست ،(33

 ای )شرکلی( و  نامره  ینتأ یر مناتع ملری را برر قواعرد آیر     نتوا واقعیت مهم اینجاست که نمی

المللری و نره داخلری نادیرده گرترت.       حیث اعمال رالحیت کیفری مراجع بین )ماهوی( حتی از

ترأ یر سرمت    اررل عردم   المللی، بین اساسنامه دیوان کیفری 27ماده  که یدرحال ،مثال عنوان به

اساسنامه استثناء مصونیت را بنرا   16ماده  ؛دهد تأیید قرار می رسمی بر رالحیت دیوان را مورد

المللی  رلح و امنیت بین که یزمانبه قطعنامه شورای امنیت در اجرای تصل هفتم منشور یعنی 

 پرذیرد:  ماه قابرل تمدیرد و بردون محردودیت مری      12مورد تهدید یا نقص قرار گیرد برای مدت 

منشور ملل متحد رادر شود و از  7تصل سوی شورای امنیت در اجرای  ای از چنانچه قطعنامه»

ایرن   موجرب  بههیچ تحقیق یا تعقیبی  ،دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید

همران   موجرب  بره ماه شروو شود یا ادامه یابد. ایرن درخواسرت    12تواند به مدت  اساسنامه نمی

 .«استتوسط شورای امنیت  دیتجد قابل ،شرایط

اساسنامه امریکا وارد  ایران با تشار  ازجمله توسعه درحالمخالفت کشورهای  وجود بااین ماده 

  -هنرد در مخالفرت برا ایرن اسرتثناء      ئرت یه. استدیوان  قضاییای که مغایر استقالل  شد. ماده

سرو   یرک  از» گفرت:  مری  - خود هند نیز هنوز حاضر به پیوستن بره دیروان نشرده اسرت     هرچند

تشرکیل   جررائم تررین   المللری بررای محاکمره خطرنراک     کیفری بین شود که دیوان استدالل می

المللری مسرتلزم آن اسرت کره      شود که حفظ رلح و امنیت بین سوی دیگر گفته می د. ازشو می

اند چنانچه شورای امنیرت بخواهرد بتوانرد از اجررای عردالت       شده جرائمکه مرتکب این  کسانی

پرذیرد کره    به این معنا اسرت کره کنفررانس مری     درواقعپذیرش دخالت شورای امنیت ، بگریزند

 (89 :1384، شبث) .«المللی را ازبین ببرد تواند رلح و امنیت بین اجرای عدالت می
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از موضع مناتع ملی همین تشار را بر شورای امنیت وارد ساخت تا از آن رریق دیوان  امریکا 

، برود  شرده  لیتشرک شرورش  نیروهای حاتظ ررلح را کره از ک   قضاییرا مجبور کند که مصونیت 

سرال   محترم بشمارد. توضیح اینکه شورای امنیت در یستعضو دیوان ن امریکا عنوان اینکه  تحت

عضرو   نسبت به نیروهای حاتظ رلح از کشور غیر قضاییاز دیوان خواست که هیچ اقدام  2002

شرورای امنیرت    نیز مجدداً 2003ماه قابل تمدید به عمل نیاورد. در ژوئیه  12دیوان را به مدت 

 قضرایی رریق هیچ رسرید   بدین .(1487و  1422های  درخواست تجدید را تکرار کرد )قطعنامه

مأمور در نیروهای حراتظ ررلح ررورت نگرتتره      امریکا نسبت به رتتار کارکنان و پرسنل نظامی 

 است.

ی این عدم رالحیت را نسبت به برخر  2003در اوت  امریکا شورای امنیت بنا به درخواست 

. قرارداددر نیروهای حاتظ رلح در لیبریا مورد تأیید  فهیوظ انجامحال  از مقامات پیشین و یا در

د کره  شرو خودکرار تمدیرد    رور بهها  ابتدا پیشنهاد کرده بود که این مصونیت امریکا جالب اینکه 

 (27)پذیرتته نشد.

 یها نامه مواتقتبا تحمیل بسیاری از  و تراتر از این رتته امریکا  2005تا  2002های  در سال

، را با کشورهای آسیایی ییها نامه مواتقتدوجانبه و تهدید کشورهایی که حاضر به امضاء نباشند 

تحویل )یا استرداد( اتبراو   آنها موجب بهی التین منعقد کرده است که امریکا اروپایی و ، آتریقایی

بره دیروان کیفرری منرع      امریکرا  ونی دولرت  مقامرات پیشرین یرا کنر    ، پرسنل نظامی، ییکایآمر 

(28)اند. شده
 

به خردمت پرسرنل    دولت میزبان در قراردادهای مربوط قضاییمصونیت نسبت به رالحیت 

 قرارگرتتره ترانسوی در نیروهای حاتظ رلح سازمان ملل متحد همرواره مرورد تأییرد    ، ییکایآمر 

بر قواعد ماهوی کراتی اسرت تشرار ایرن کشرور را بررای        امریکا است اما از نگاه تأ یر مناتع ملی 

مصرونیت سیاسری   ، ها نظر آوریم که رریحاً مصونیت دولت اساسنامه دیوان در 98تصویب ماده 

« با انصراف از مصونیت و رضایت به تحویرل  رابطه همکاری در»اشخاص و اموال را تحت عنوان 

 ی گردیده است:یبه شرح زیر شناسا

که دولرت مرورد درخواسرت مجبرور      کنداند نوعی از همکاری را درخواست تو دیوان نمی -1

هرا یرا    مصونیت دولت مسئلهالملل در  حقوق بین موجب بهتعهداتی عمل نماید که  برخالفشود 

مصونیت سیاسی شخص یا اموال  الث به عهده دارد مگر اینکه قبالً همکاری آن دولرت  الرث را   

 اشد.رتع مصونیت جلب کرده ب منظور به

کره دولرت مرورد درخواسرت مجبرور شرود        کنرد تواند تحویلی را درخواسرت   دیوان نمی -2

المللی رضایت دولرت ترسرتنده بررای     قراردادهای بین موجب بهتعهداتی عمل نماید که  برخالف

تحویل تبعه دولت مزبور به دیوان شرط شده است مگر اینکه دیوان قبالً رضایت دولت ترستنده 

 ه باشد.کردرا برای انجام این تحویل تحصیل 
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 فرجام
ه یک دولت علیپذیرش ارل عدم اعمال رالحیت کیفری  ،عمل دولتی نظریهنتایج این  ازجمله

 Par in Parem non habetاسرا    است کره برر  ها  دولت دیگر معروف به مصونیت قضایی دولت

Imprtum  توجیره  «تواند تفوقی داشته باشد نمی یک بر دیگری دو ررف مساوی هیچ»به معنای 

اسرتقالل و حیثیرت دولتری هرم سرازگاری دارد. اررالق چنرین        ، شود که با ارول حاکمیت می

 امریکرا  . ر ی دیوان عرالی کشرور   است مال رالحیت حقوقی و اداری نیزشامل عدم اع، مصونیت

کشتی علیه دولت ترانسه نسبت به ضربط   ییکایآمر مالکان ، مبنی بر رد شکایت 1912در سال 

 متأ ر از این تئوری بوده است. Schooner Exchangeکشتی خود 

آن دسرته از مقامرات   شخصری  های  تعالیت ،مصونیت بر پایه شخصی نسبت به خود ترد -1

مصرداق   شروند.  مری  خرارجی شرناخته   دررحنهکه در مقام نماینده دولت است  برجسته دولتی

نیرز چرون   هرا   دیپلمرات  هسرتند.  هوزرای خارجو سای دولت ؤر، سای کشورؤر، ارلی نمایندگان

نماینده دولت متبوو خود بوده و مقام رالح برای مذاکره از سوی دولت متبروو و حراتظ منراتع    

از مصونیت شخصری هرم   ، و شغلی (تعلی) عالوه بر مصونیت بر مبنای مادی ،ندهست دولت خود

دیپلمات با اینکه ارتباری به اعمرال و   زیتخلف آمبرخی از رتتارهای  ،بنابراین؛ ندهست برخوردار

اسرا    بیشرتر برر  است و  وظایف دیپلمات ندارد اما همچنان مشمول مصونیت قضایی و اجرایی

ی و نمایندگی قابل توجیه است تا مبنای مرادی و انجرام وظرایف شرغلی. مرثالً در      مبنای شخص

توان او را مجبور به پرداخت جریمه کرد یرا   نمی شود و یا نمی راننده یا جریمه، تخلفات رانندگی

ور رر  همرین  او را متوقرف یرا ضربط و مصرادره کررد.     خودروی را توقیف یا بازداشت نمود و یا او 

 کند مانند برخی مزایای گمرکی. می پیداتری  منطق معقول، دیپلماتیک بر این اسا مزایای 

، با انتفاء و یا سلب سمت نمایندگی شغلی -مصونیت بر پایه مادی برخالفاین اسا   بر -2

 و منتفی خواهد شد. لیزاتقط این جنبه مصونیت 

نیت عدم اخالل در انجرام  که هدف از مصواست  انتقادی که بر این تفسیر وارد است این -3

سررت و حررال آنکرره چنررین تفسرریری از مبنررای شررغلی و مصررلحت  یکائترووظررایف محولرره برره 

 یعنی ادامه مصونیت حتی زمانی که دیگر در سمت قانونی باقی نمانرده بره معنرای   ، فهیوظ انجام

 .است قانونی نسبت به ارتکاب جنایت مسئولیتکیفری و ترار از  بی

بره   فره یوظ انجرام یم مصونیت قضایی و اداری مبتنی برر  یست که بگوا رتت درست این برون

حتی اعمرال تراقرانونی نیرز     که یرور بهمعنای برخورداری از آزادی کامل در انجام وظایف است 

نتواند با این توجیه که در چارچوب وظایف محول شده نیستند مشمول مصونیت نبوده مرانع از  

ی دادگستری در قضریه  الملل بیناین تفسیر اکثر قضات دیوان  انجام الزامات شغلی آنان گردد. از

 اند. یرودیا دتاو کرده

مطلق مصونیت زمانی اعمال در دوران اشتغال در سمت و ادامره آن مصرونیت پرس از    یعنی 
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ادامه مصونیت تراقانونی پرس   مییبگوکه  است نیاکنار رتتن از مقام و حال آنکه تفسیر منطقی 

. دشو شروو می یتراقانوننسبت به اعمال  مسئولیتلذا  ،شدن سمت دیگر ضرورتی ندارد لیزااز 

و  ییپاسرخگو تئوری مصونیت مطلق چالش بزرگی را پیش آورده و آن عردم  تردیدی نیست که 

حقوقی و کیفری دولت و مقامات دولتی در نقض حقوق اتراد حقیقی یا حقروقی   مسئولیتعدم 

کیفرری از   بری  جبرران گرردد.   واردشرده بدون اینکه خسارات ، یت استاز راه ارتکاب جرم و جنا

 های دیگری هستند. و عدم حاکمیت قانون هم چالش سو کی

رتت این است که آنجا که دولت و یا مقامات دولتی نه در مقرام انجرام وظرایف     یک راه برون

ترابع   درواقرع دهنرد و   باشند که اتراد خصوری هم انجرام مری   هایی حاکمیتی بوده بلکه تعالیت

اعمرالی کره از آن بره اعمرال تصردی      ، و پاسرخگو باشرند   مسرئول ، باشرند  مری  حقوق خصوری

بودن مصونیت در برابر مصونیت مطلق مطرح  از اینجا مقید و محدود شود. گری( یاد می )تصدی

 )مدنی( مقید است و نه کیفری. شده که البته به اعمال رالحیت حقوقی

مبنای مصونیت شغلی و انجام وظایف به  شود می م این است که گفتهدیگر ه رتت برونیک 

مصونیت وجود دارد پس مرثالً دسرتور بره     است این معنی است که در رابطه با آنچه وظیفه آنها

، یریر گ گروگران ، مهم مانند ناپدید شردن اجبراری   جرائمشکنجه و یا حمایت از شکنجه و دیگر 

ف آنها قرار ندارند پس مصونیتی وجود ندارد. این اسرتداللی  ترور نرم و غیره چون در زمره وظای

 بود که در پرونده پینوشه مطرح شد.

های اخیر مصونیت مقامات خارجی از اعمال رالحیت کیفرری یکری    که در سال با وجود این

الملل سازمان ملل بوده که هنوز قرائت نهرایی آن   از موضوعات مورد بحث کمیسیون حقوق بین

تروان بره سرند یادشرده در پراورقی مراجعره        نرسیده است. برای توضیحات بیشرتر مری  به پایان 

 (29)نمود.

 :ها پانوشت

 .(1381 رماهیت) 2002شدن آن در ژوئیه  االجرا الزمو حتی قبل از  1377 رماهیت( 1)
تروان بره کتراب نگارنرده تحرت عنروان        برای تفصیل این جنایات مری  Core Crimes معروف به جنایات عمده( 2)

ه وزارت امرور خارجره ررفح   ، المللی دتتر مطالعات سیاسی و بین، 1380 ،المللی درآمدی بر حقوق کیفری بین
 .به بعد مراجعه کرد 149

ی نظرامی نرورنبر  و   المللر  های بین متهمان دیوان یدالیل وکال ازجملهانگاری و عدم تعیین مجازات  عدم جرم( 3)
اسرتناد  ه ب ه( بود از این حیث که محاکم1945-48دوم جهانی )های پس از جنگ  سالهای  در محاکمهتوکیو 
 .کیفرری اسرت   شردن مقرررات  نانتسابی نقض ارل عدم عطف بماسبق  جرائمپس از وقوو  شده بیتصومقررات 

 آریل شرارون ، وقت عراق جمهور سیرئردام حسین ، موریتانی جمهور سیرئمانند شکایت علیه سید احمد رایا 
جمهرور وقرت    )رئریس  Laurent Gbagboرربرا و شرتیال(.    )مرتهم بره کشرتار   ، وزیر سرابق اسررائیل(   )نخست
 Ange-Felix Patasse، کوبرا(  تیدل کاسترو )رهبرر ، سابق رواندا( جمهور )رئیس Paul Kagame، (عاج ساحل
جمهرور جمهروری دموکراتیرک     )رئیس Denis Sassou Nguesso، تریقای مرکزی(آجمهور جمهوری  )رئیس
ژنررال اگوسرتو پینوشره    ، جمهرور سرابق چراد(    حسرن هرابره )رئریس   ، عرترات  یاسرر  (ها علیه اسرائیلی، )کنگو(
، سربق جمهروری اسرالمی ایرران(    اجمهرور   اکبرر هاشرمی رتسرنجانی )رئریس    ، شریلی( جمهرور سرابق    )رئیس

https://www.google.com/search?q=Laurent+Gbagbo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjI49WLn6TKAhUHSRoKHbEtAdAQvwUIGigA
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بلژیرک مجبرور   ، شود که بر ا ر تشرار امریکرا   میاضاته  )در قضیه تبت(. وزیر سابق چین جمهور و نخست رئیس
قانون اعمال رالحیت جهانی را محدود سازد. دادگاه قانون اساسری   قضاییقلمرو رالحیت  2003شد در سال 

محاکمه شارون را به پس از کنرار رترتن از   ، با نقض ر ی دادگاه نخستین بلژیک 2003توریه  12ژیک نیز در بل
 سمت خود موکول کرد.

 .(1391)آبان  2012نوامبر  18مراجعه شود به قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مصوب ( 4)
(5) Justice for Victims of Terrorism Act, http:// Laws-Lois.Justice.gc.ca. 

ژانویره  یکرم  قانون کانادایی )قانون عدالت برای قربانیان تروریسم( شروو رالحیت زمانی کیفری را  4مثالً ماده ( 6)
 اعالم داشته است. 1985

کنوانسریون اجررای    5و مراده   (Explanatory Report) مراجعه شود به توضیحات رسمی کنوانسریون مزبرور  ( 7)
 . 1971تجاری الهه احکام مدنی و 

و ردور ر ی و عدم پذیرش ایراد عدم رالحیت به اسرتناد اررل مصرونیت کره      قضاییآن لزوم رسیدگی  تبع به( 8)
 .یستاسا  ارل تساوی تابع اعمال رالحیت دولت دیگر ن دارد هیچ دولتی بر می مقرر

(Par in Parem non habet imperium) 

سسره  سرئریس م ، تسور شریف بسریونی وم پذیرش مصونیت توضیحی است که پراز دکترین ناظر بر عدای  نمونه( 9)
علروم جنرائی و رئریس دانشرکده حقروق       ٔ  نره یدرزمی مطالعات عالی الملل بینسسه سی حقوق جزا و مالملل بین

آن دسرته از جنایرات   » نویسرد:  ی ارائه داده اسرت آنجرا کره مری    الملل بیندانشگاه شیکاگو در خصوص جنایات 
 obligatio erga omnesالشرمول   تکرالیف عرام  ، رسرند  مری  Jus cogensکه به سطح قاعده آمرره   یالملل بین
عدم اعمرال شرمول   ، «کن ده یا مسترد مورد پیگرد قرار»خواهند بود. این تعهدات شامل تکالیف  نقض رقابلیغ

اراعت از تررامین  » عدم پذیرش عذر و توجیه، درباره سران کشورها ازجملهها  عدم اعمال مصونیت، زمان مرور
هرا و   عردم نقرض آنهرا در وضرعیت    ، انجام این تعهدات خواه در زمان رلح و خرواه جنرگ  ، «و دستورات ماتوق

 ,Bassiouni)اسرت   ییهرا  العاده و اعمال رالحیت جهانی نسبت بره مرتکبران چنرین جنایرت     توقهای  حالت

1997:. 63). 
 و کررده  محردودتر  را( FSIA-1976 قرانون ) کرا یامر یخارج یها دولت تیمصون قانون قلمرو، مزبور ۀیارالح( 10)

 .است کرده محدود را تیمصون نیا طهیح زین رانیا یاسالم یجمهور متقابالً
اسا  اعالم و آنهرا   بی ایران کل اتهامات را ،2007 نوامبر 7 در( مراکش) نترپلیا یعموم مجمع یریگ یر  در( 11)

بارها اعالم داشته است که رسریدگی  و خوانده  ییکایآمرمحاتل رهیونیستی و  شده باتتهساخته و های  را درو 
های آرژانتینی مغایر و ناقض ارل مصونیت دولتی و دیپلماتیک و  ده توسط دادستانشقضایی و قرارهای رادر 

 داشرت  مری  برای ا بات حسن نیت خود و نشان دادن روحیه همکاری اعالمباوجوداین . است تعهدات آن دولت
اسرا    اجازه رسیدگی بره اتهامرات را در مراجرع قضرایی ایرران برر       6ماده  موجب بهکه قانون مجازات اسالمی 

هر جرمری کره ... و   : »(1370مرداد ) قانون مجازات اسالمی ایران -6ماده  اعطا کرده است. شده ارائهمستندات 
کمیرت جمهروری اسرالمی ایرران     یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خرود در خرارج از قلمررو حا   

کنسولی و ترهنگی دولرت ایرران کره از مصرونیت      ،موران سیاسیأشوند و همچنین هر جرمی که م می مرتکب
 «شوند. می ربق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران مجازات، کنند مرتکب گردند می سیاسی استفاده

( درخواسرت پرژوهش )جمهروری    Court of Cassationدادگاه قرانون اساسری ایتالیرا )    2011ژانویه  12در ( 12)
تدرال( آلمان نسبت به ر ی دادگاه پژوهش تلورانس ایتالیا را رد کرد. دادگاه تلرورانس اجررای قررار )تصرمیم(     

از  Distomoدایر بر پرداخت غرامت به قربانیان کشتار ( Livadia)وادیا  دادگاه لی ( توسطexequaturرادره )
زیررا بره نظرر دادگراه     ؛ کررد ییرد  أرا ت برود  داده رخجهرانی  دوم که در جریان جنگ  ای سوی آلمان یعنی واقعه

( )از حیث عردم تعرارض برا    1995ن ایتالیا )قانو 64ی و اجرای ر ی دادگاه یونانی ناقض ماده ، شناساییایتالیای
)مرتبط با حقروق   ای گیری برای چنین نتیجه .یستقوانین داخلی و عدم مغایرت با نظم عمومی کشور ایتالیا( ن

المللری عمرومی و    المللی خصوری( دادگاه قانون اساسی ایتالیا بره بررسری بسریاری از اررول حقروق برین       بین

https://www.google.com/search?q=Livadia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiiieDHo6TKAhUHnBoKHZorD_EQvwUIGigA
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عردم اعمرال    منظور بهاستناد به مصونیت دولتی   ای که در آن به پرونده ازجمله ،پردازد های مرتبط می استدالل
دلیرل دیگرر    رد شرده برود.  ، المللی های خارجی با موضوو ارتکاب جنایات مهم بین علیه دولت قضاییرالحیت 

، دادگاه قانون اساسی ری چندین قرار از تفوق قاعده حمایرت از حقروق بنیرادین برر     Ferriniاینکه از زمان پرونده 
المللی ناظر بر مصونیت دولتی نسبت به رالحیت قضایی محاکم خارجی، پشرتیبانی کررده اسرت.     قاعده عرتی بین

گیرری   ها، یک نتیجه، از همه آندرمجموودر پرونده اخیر نیز دادگاه مزبور از همین استدالل استفاده کرده است که 
جررم و لرزوم    شود و آن رد استناد به مصونیت دولتی است. دادگاه قانون اساسی ایتالیا بر اسرتثنای شربه   حارل می

پذیرش و اولویت سلسله مراتبری قواعرد آمرره برر قاعرده مصرونیت        برعکساز تئوری حاکمیت و  سوءاستفادهعدم 
 .(Frulli, 2011: 1129-42دولتی تکیه کرده است )

نتقاد کنگو به استدالل محاکم ترانسه در استناد به ارل ررالحیت جهرانی و اعترراض بره اعمرال ررالحیت       ا( 13)
 ایی )علیه دولت دیگر( از سوی محاکم ترانسوی علیه مقامات کنگو با عبارات زیر بود:قض

[By] attributing to itself universal Jurisdiction in criminal matters and by arrogating to itself 

the power to prosecute and try the Minister of the Interior of a Foreign State for Crimes 

allegedly committed by him… France had violated "the Principle that a state may not [be] 

in breach of the exercise its authority on the territory of another State." 
ی هرای  و یرا لبنرانی  هرا   از سوی تلسرطینی  یریگ گروگان، انفجار، از سوی شاکیانی که مدعی بودند قربانی قتل( 14)

 آموزشی شده بودند. -بودند که از سوی ایران حمایت مادی

قلمررو حاکمیرت   هر جرمی که ... و یا مستخدمات دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خرارج از   -6ماده ( 15)
سیاسری و کنسرولی و ترهنگری     مرأموران شوند و همچنین هر جرمری کره    می جمهوری اسالمی ایران مرتکب

ربرق قروانین جزائری جمهروری اسرالمی      ، کنند مرتکب گردند می دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده
 شوند. می ایران مجازات

جمهروری   جرمی شود و در ایران یاتت شود ربق قوانین جزائی ... هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب -7ماده  
 اسالمی ایران مجازات خواهد شد.

آیرد   به دستی مرتکب در هر کشوری که الملل بینقانون خاص یا عهود  موجب بهکه  یجرائمدر مورد  -8ماده  
 و مجازات خواهد شد.شود اگر در ایران دستگیر شود ربق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه  می محاکمه

 بره  را نیاکرا وقت ریوز نخست سفر هیروس کل دادستان 2005 سال در اما؛ دش آغاز روند نیهم زین هیروس در( 16)
 .کرد اعالم بالمانع یدولت تیمصون لیدل

 .تیرالح اعمال یها آستانه به توجه با( 17)
 .2002 سال( 11) لیآور در کیبلژ هیعل کنگو یجمهور تیشکا( 18)
 اتیر جنا ماننرد  هبشردوسرتان  اررول  هیر عل و تیبشر هیعل، (یکش نسل) دیژنو س چون که یزیانگ نفرت اتیجنا( 19)

 .دهند رخ یعموم استیس ای گسترده رورت به یجنگ
 :به شود مراجعه( 20)

ILC, SIXTY-Fourth session, 7 May-1 June and 2 July- 3 August 2012 (A/CN, A/L.804). 

 .A/CN.4/650 سند( 2012اوت  3 تا هیژوئ 3 و ژوئن 1 ه، م 7) 64 اجال  و 17-19 یبندها، نیشیپ منبع( 21)
گفت سرفارت   یه مکن نگاه بود یمتأ ر از ا، ها تیمصون یحقوق یه مبنایبودن سفارت در توج یمرز ه برونینظر( 22)

 .استرنده ین دولت پذیدولت ترستنده در سرزم کاز خا یبخش
نراظر برر    یرک پلماتیت دیر متررادف دانسرت. حما   یرک پلماتیت دیرا با حما یکپلماتیت دیقاعدۀ مصوندتاو از ( 23)

احقراق حرق    یحقوق یها گر نقض شده و راهیشور دکه حقوق تبعه در ک یت دولت از تبعۀ خود است زمانیحما
تروان بره    ینظر مر ن یاز ا شود. یبه دولت متبوعش متوسل م دهید انیزنون ترد کشده باشد و ا یق ریبدون توت

 یدادگسرتر  یالمللر  نیوان بر یر بره د  (1998در دسرامبر  نگو )ک یکراتکدمو یه جمهورینه علیشور گکت یاکش
 رد.کمراجعه 
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حرق مسرلم    و»ایمان راسخ داشت به اینکه خداوند وی را به ترمانروایی کشور ترانسه برگزیده  چهاردهم لوئی( 24)
هرم در عهرد    ... لوئی در این عقیده متکی به کتراب مقرد  برود    ... حکومت مطلق را به او تفویض کرده است

بر ایرن   چهاردهم لوئی( 18 :1368، دورانت) .«است. شده تیتثبقدیم و هم در عهد جدید حق الهی پادشاهان 
و ایشان نماینردگان   ندیگز یبرمتنها نگاهبانان امنیت و رتاه ملتشان  عنوان بهنظریه بود که خداوند پادشاهان را 

بایرد از   ،بنرابراین  ؛آنها برای درست اجرا کردن وظایف الهی نیازمنرد قردرت بیکراننرد   ، اند نیزمداوند بر روی خ
استفاده از هر نوو ملک و مالی خواه متعلرق بره روحرانیون باشرد یرا مرردم برخروردار         اختیار و آزادی کامل در
 .(19 :1368، انتدور)اکتفا نکرده است « مملکت یعنی من»باشند. او تنها به گفتن 

دیپلمات با اینکه ارتباری به اعمال و وظرایف دیپلمرات نردارد امرا     یک  زیتخلف آمبنابراین برخی از رتتارهای ( 25)
اسا  مبنای شخصی و نمایندگی قابل توجیه است  بیشتر بر است ییو اجرا قضاییهمچنان مشمول مصونیت 

تروان او را   نمری  شود و یرا  راننده یا جریمه نمی، تخلفات رانندگیتا مبنای مادی و انجام وظایف شغلی. مثالً در 
مجبور به پرداخت جریمه کرد یا خودش را توقیف یا بازداشت نمود و یا ماشین او را متوقف یا ضبط و مصرادره  

 برخری مزایرای گمرکری.   ثل کند م تری پیدا می منطق مقبول، این اسا  رور مزایای دیپلماتیک بر همین کرد.
، موجرب زائرل   آیا انتفاء و یا سلب سرمت نماینردگی  این است که  سسالشغلی  -مصونیت بر پایه مادی فبرخال

 این مصونیت خواهد شد.شدن و انتفاء 

(26 )Acta Jure Gestionis دهد و تابع حقروق خصورری    می اعمالی که دولت همانند یک شخص خصوری انجام
بررای مقاررد دولتری    خررد   مری که دولتی در خارج  یملکه اگرچ ،شود می است که شامل اموال غیرمنقول هم

هم تحت شرایط خیلی استثنائی ماننرد   ، آنمگر در ارتباط با مالیات و عوارض و یا ردور اجرائیه علیه آنباشد 
 استفاده تجاری یا رنعتی از آن.

 یهرا  نقش سرازمان »، هیمعلیرضا دی، چهار مقاله برگزیده از همایش استرداد مجرمین)جهت مطالعات بیشتر، ( 27)
سرخنرانی نگارنرده در سرال    ؛ (1388الملرل ناجرا )   پلریس برین   34-33 صر« المللی در استرداد مجرمین بین

، 32المللری ریاسرت جمهروری شرماره      حقروقی برین  امور مجله حقوقی مرکز  ؛در دانشگاه علوم انتظامی 1386
 (.1384مقاله استان کارستن )

المللری وزارت   در مجله انگلیسری سیاسرت خرارجی دتترر مطالعرات سیاسری و برین       نویسنده این مقاله مقاله  (28)
 امورخارجه:

Yearbook of the Asian African Legal Consultative Organization (AALCO) Vol II (2004), pp. 

201, 202 and 213, 214. 

(29) Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, In accordance with 

General Assembly resolution 69/118 of 10 December 2014, the International Law 

Commission sixty-seventh session, 2015, Topics considered in 2015 (chap. II of the 

Report), http://legal.un.org/ilc/sessions/67/index.shtml#a1 
 .الملل نیحقوق ب ونیسیکم 2014و  2013 یها سال یها و گزارش

 فارسی منابع

 ییقضرا  تیاز رالح ICCعضو اساسنامه  ریغ یها حاتظ رلح دولت یروهاین تیمعات"، (1384) استان، کارستن

 مجلته  ،یلسران  نیالرد  حسرام  دیترجمره سر  ، "تیامن یشورا 1422: ابهامات قطعنامه یالملل نیب یفریک وانید

 .221-257: 32شماره  ،المللی بین یحقوق

انتشارات و آمروزش  تهران: مرزبان،  زیچهاردهم، ترجمه پرو یعصر لوئ: 8 جلد، تمدن خیتار(، 1368) لیو، دورانت

 ی.انقالب اسالم

وزارت  یالملل نیو ب یاسیدتتر مطالعات ستهران: ، یالملل نیب یفریبر حقوق ک یدرآمد(، 1380دیهیم، علیرضا )
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 .امور خارجه

، در ابوالفضل منتظرری )گردآورنرده(،   "نیدر استرداد مجرم یالملل نیب یها سازمان نقش"(، 1388دیهیم، علیرضا )

ا  زمانی، اداره  زیر نظر محمدرضا کریمی، ویرایش عزت ،نیاسترداد مجرم شیاز هما دهیچهار مقاله برگز

 ناجا.الملل، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی  کل پلیس بین

، ینظرر  یالهروئ  دیر و حم یرعباسر یترجمه براقر م  ،یالملل نیب یفریک وانیبر د یا مقدمه (،1384) امیلیشبث، و

 .جنگل: تهران

معاونرت   :تهرران  ،الملتل  نیدولت در حقتوق بت   ییقضا تیمصون، (1386) شاتع زیشهبریمحسن و می، عبداله

 م.چاپ دو ،پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری

 .(1391)آبان  2012نوامبر  18مصوب  سمیترور انیقربان یقانون عدالت برا

 .سمیترور انیقربان یعدالت برا ییقانون کانادا

 .(1370)مرداد رانیا یقانون مجازات اسالم

 االتیت و مقتررات ا  نیقوان یلیتحل: بررسی دولت تیسلب مصون ،(1390عی )دا یو عل یعباسعلیی، کدخدا

: چراپ و  ، تهرران کشتور  نیت نزد محتاکم ا  رانیا یاسالم یاز جمهور تیدر سلب مصون کایامر متحده 

 انتشارات نهاد ریاست جمهوری.

 1971الهه  یو تجار یاحکام مدن یاجرا ونیکنوانس

 الملل. نیحقوق ب ونیسیکم 2014و  2013 یها سال یها گزارش

 ،"الملرل  نیدر پرترو حقروق بر    رانیر ا یاسرالم  یجمهرور  یره عل کایامر  یها دادگاه یآرا"(، 1388علی ) ،یکرم سیو

 .کیتراتژاس قاتیپژوهشکده تحقهای تقهی و حقوقی  ، معاونت پژوهش5پژوهشنامه 
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