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 :منابع مطالعاتی برای درس حقوق دیپلماتیک و کنسولی

 جواد صدر؛ انتشارات دانشگاه تهران »: حقوق دیپلماتیک و کنسولی«منبع اصلی  .١
 المللیپرویز ذوالعین؛ دفتر مطالعات سیاسی بین»: حقوق دیپلماتیک«منبع تکمیلی  .٢
 المللی پرویز ذوالعین؛ دفتر مطالعات سیاسی بین»: حقوق کنسولی«منبع تکمیلی  .٣

با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و در چارچوب حقوق و قوانین موضوعه، روابط بین خود را تنظیم ها همانطور که در جامعۀ انسان: مقدمه
، الملل ناگزیر به برقراری ارتباط و تعامل باهم هستند و این برقراری ارتباط و تعاملعنوان بازیگران اصلی نظام بینها نیز بهنمایند دولتمی

ها در این خصوص به مرور زمان قانونمند و در چارچوب انی وجود داشته است و به َتَبِع آن، رفتار دولتاز زمان پیدایش نخستین جوامع انس
رایند طوالنی فرما است خود نتیجۀ این فها حکمشده درآمده است و حقوق دیپلماتیک و کنسولی نیز که مابین دولتقواعد و قوانین پذیرفته

 باشد.می

مصونیت ندارد  »حوادث«خالف باشد یا نباشد، و سرایت به غیر بکند یا نه، مصون از تعقیب است اما در مقابِل ، »أعمال خود«دیپلمات برای 
ها) در معرض آنها است. اگر در اثر خطاها و اشتباهات و نقِض مقررات از سوی و به طور مستمر (مثًال هنگام رانندگی در شهرها یا راه

صونیت از آید و ما اموالشان وارد شود یا خطرات جانی را موجب شود مسؤولیت دیپلمات به میان میدیپلمات، خساراتی به اشخاِص دیگر ی
یثیت مقام دهد و حاحترامی به نظامات آن مملکت را نشان میاعتنا بگذرد، بیجبران خسارت ندارد. اگر دیپلمات نسبت به خطاهای خود بی

خطاکار  ،ِع خود نیز ممکن است مسئول تلقی گردد. الزم نیست در همه حوادث، مأمور دیپلماتخود را مخدوش و احیانًا در برابِر دولِت متبو
کند؟ یا  اعتنا بگذرد و ظِن ارتکاِب عمدِی خالف را به یقین بدلباشد، اما آیا باید در پناه حیثیت و مصونیتی که به مناسبت شغل خود دارد بی

ب تحقیق و رسیدگِی رسمی را بپذیرد؟ چون در اینگونه موارد و صدها مورد از نظایر آن که احتماِل بهتر است برای اثباِت حِقّ خود آثار و عواق
وقوع دارد داشتن یا نداشتن حق یا تقصیر ممکن است همان اندازه مهم باشد که حفظ حیثیت مقام خود، و در پی آن حیثیت کشور خود، 

گاهی و هوشیاری دیپلمات و توّجه او به دقایق حقوق و وظایف او در مقابِل دولِت محِلّ خدمت و مردم عادی آن بسیاری از مشکالت را  آ
های ان و دیپلماتهای خارجی در ایر کند. صدها و بیشتِر موارِد تخلِف دیپلماتپیش از آنکه مسؤولیتی به میان آید به نفع دیپلمات برطرف می

نشدۀ از آن گاه به کدورت بین دو دولت کشیده شده و از جمله حکایات نوشتههای ناشی ایران در کشورهای خارج وجود داشته که درگیری
 ها در تمام کشورهاست.تاریخ زندگی دیپلمات

ا غالبًا به آن توّجه ندارند هاست که دیپلمات» تشریفات دیپلماتیك«یکی از مسائل حقوق دیپلماتیك که در هیچ کتابی مورد بحث قرار نگرفته 
کنند. یشوند به آن توّجه مگیرند یا از عدم رعایت آن از جانب دیگران متأثر میخصأ در مقابل مشکلی از آن نوع قرار میو تنها موقعی که ش

یار قدیم و های بسنماید، اما از زماناست و دارای اهمّیت نیست. ظاهر امر هم چنین می» تشریفاتی«تشریفات به نظر بسیاری یك مسئلۀ 
و عمل  ترین حرکتنقش اساسی دارد، چنانکه کوچک» آمیزهای احترامآداب و رویه«مطرح باشد تشریفات یعنی  هر جا که یك مقام رسمی

باال اعم از داخلی و خارجی بدون تشریفات نیست. شأن و منزلت در یك شخص خواه به دلیل ارزش باالی صفات و یك مقاِم رسمِی درجه
مقامی باشد که احراز کرده مستلزم اداء احتراماتی است که با انجام أعمالی نشان داده شود و آن  خصوصیات او باشد و خواه به مناسبت ُعُلِوّ 

نامند. حِقّ تقدِم بعضی بر بعض دیگر در هر جمع رابطۀ مستقیم با اهمّیِت شخِص او یا اهمّیِت درجه اهمّیِت مقام دارد. أعمال را تشریفات می
 رکس و بخصوص به صاحب مقام نکوهیده است رعایت تشریفات در موقع و محِلّ خود الزم است.احترامی نسبت به هقدر که بیو همان

العملی را موجب شده باشد و با وجود آنکه به ظاهر آنچنان نمایان شود که عکساین موضوع و اهمیت آن فقط در مواقع و مواردی معلوم می
اثر هایی را در سطح مقامات مؤثر ایجاد کرده که در روابِط کّلِی سیاسی نیز بیتنیست، در واقع مشکالت بسیاری را به میان آورده و کدور 

 نبوده است.

 و در جنِگ جهانِی اّول پای امریکا به اروپا کشیده شد و نفوذ آمریکا در مذاکرات صلح و تأسیس جامعۀ ملل، زبان انگلیسی را وارد مناسبات
عروف ورسای بین متفقین فاتح و آلمان به زبان انگلیسی نوشته شد و جامعۀ ملل، زبان انگلیسی المللی کرد به طوری که قرارداد مروابط بین
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و فرانسه را به طور یکسان زبان رسمی دانست. در سازمان ملل متحد زبان فرانسه و انگلیسی مانند سابق، زبان رسمی آن سازمان اعالم شد 
ا در جنگ و سیاست جهان و شورای امنّیت و نیز زبان اسپانیولی به خاطر اینکه یك قارۀ های روسی و چینی به خاطِر نقِش مهِمّ آنهو زبان

ها در مجامِع عمومِی سازمان و مؤسساِت وابسته به آن و بزرگ به آن متکلم است، وارد کار سازمان ملل شدند و اکنون مذاکرات و سخنرانی
های سازمان ملل به فرانسه و انگلیسی رسمّیت زبان است و اسناد و عهدنامههای دیگر سازمان به این پنج ها و نوشتههمچنین گزارش

ِق امریکا در سیاست جهان سبب عقب رانده شدن زبان فرانسه در روابط بیندارند. در طول سال اکنون  المللی شده وهای بعد از جنگ َتَفوُّ
راد کشورهای الملل و افها در روابط بینترین زبانبان انگلیسی رایججز در مواقعی که دولت فرانسه با یك دولت فرانسه زبان مطرح است ز 

 که هر دو زبان فرانسه و انگلیسی زبان رسمی دیپلماتیك هستند.مختلف اعم از غرب و شرق است درحالی

رده شده و چون دو زبان آو  اصطالحات به هر جزوهبه سبب همین، رسمّیت زبان فرانسه و انگلیسی به عنوان زبان دیپلماتیك است که در این 
 الخط) تفاوت زیاد ندارند.ریشه همه آنها التین است (جز در بعضی تلفظ یا رسم

واسطۀ  توانند به زباِن مّلِی خود بامتصدیان مقامات عالی کشور و نمایندگان دولت اگرچه در مذاکرات حضوری با نمایندگاِن دوِل دیگر می
ت) برگردان ه (بسیار نادر اسرود و اگر به زبان مّلی باشد کهمیشه زبان فرانسه یا انگلیسی بکار میمترجم صحبت کنند اما در مکاتبات 

می و مستند المللی رسشدۀ آن به یکی از دو زبان رسمی باید همراه باشد و برای دولِت گیرندۀ آن مکاتبات نسخۀ برگردان به زبان بینُمهر 
 است.

دو قسمت  باشد و مشتمل برهای روابط دیپلماتیك و قواعدی است که حاکم بر این روابط میعۀ کلیۀ جنبهدر درجۀ اّول مطال جزوهمنظور این 
 است. قسمت اّول در روابط دیپلماتیك و قسمت دّوم در روابط کنسولی.

شود مگر با جاد نمیبط ایها است. و این رواآنچه که منظور حقیقت دیپلماتیک و کنسولی است روابط بین افراد ملل نیست بلکه بین دولت
 اراده و تمایل هر دو طرف رابطه.

ها ابتدا به صورت شناسایی موجودیت و شخصیت حقوقی آنهاست به طور متقابل، که یا قبًال به طور رسمی انجام این تمایل در مورد دولت
 .) حاصل شده استDe Facto) و یا بطور ضمنی و به وسیلۀ عملی که شناسایی همراه و الزمه آن است (De Jureشده (

خص ها و نظایر آنها که همه شهای حقوقی هستند و مانند مؤسسات دولتی، تجاری، شرکتها شخصیتالبته باید توّجه داشت که دولت
وابط دیپلماتیك ر کنند. تماس و مذاکراتی که برای برقراری حقوقی هستند، یك یا چند نفر با ِسَمِت نمایندگی روابط مربوط به آنها را اداره می

 های حقوقی هستند.شود، توسط اشخاص حقیقی و فیزیکی است، که نمایندۀ شخصیتانجام می

وًال ا رابطۀ دیپلماتیك، خود مقدمه برای برقراری انواع روابط دیگر است، مانند روابط تجاری، بازرگانی، کنسولی و امثال آن. حقوق دیپلماتیك،
 باشد.کنند میو ثانیًا دربارۀ وسایط و نمایندگان خاّصی که در این قسمت کار میبحث در برقراری رابطۀ مقدماتی 

 تعاریف

ند و ا. جالب است که در کتب مربوط به این موضوعات، نویسندگاِن مکتبی بیشتر در اطراِف اصطالِح دیپلماسی و مفاهیم آن بحث کرده١
رده: اولین حقوقدانی باشد که حقوق دیپلماتیك را چنین تعریف ک رائول ژنهید اند. شاکمتر به تعریف و ماهیت حقوق دیپلماتیك پرداخته

ند، کای از حقوق عمومی است که دربارۀ أعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث میحقوق دیپلماتیك شاخه«
 »الملل و هم از نحوۀ اجرای آنها.یعنی هم از امور بین

ا بر آن استوار هقواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت هتوان گفت: حقوق دیپلماتیك مجموعی و ساده میدر یك تعریف کلّ 
 نیاز به توضیح دارند.» دیپلماتیك«و » دولت«دو واژۀ  ،است. در این تعریف

جا در این رعایت تفاوت این دو اصطالح همهاز این جهت که موضوع حقوق دیپلماتیك، دولت یعنی شخصیت حقوقی است و نه قوۀ مجریه، 
 کتاب موردنظر است.
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» سیاسی«است توضیح و تعریفی الزم است. در فارسی غالبًا واژۀ » دیپلماسی«هم که صفِت مشتق از » دیپلماتیك«در مورد اصطالح  - ۲
 ،که بین معانیرود، درحالیبکار می» دیپلماتیك مأمور و نمایندۀ«به جای » نمایندۀ سیاسی«و » مأمور سیاسی«و » دیپلماتیك«بجای واژۀ 

مشی دولت برای وصول به اهدافی است که معّین کرده که به خود آن اهداف هم سیاست و دیپلماسی تفاوت است. سیاست اجماًال خط
سبت ا در خارج کشور و نهسیاست دولت است) اما دیپلماسی، نحوۀ إعمال و اجرای آن سیاست» تنزل تورم«شود (مثًال سیاست گفته می

کند جنبۀ خارجی بودن آن یا اجرا شدن آن در خارج از کشور های بیگانه است. بنابراین آنچه که دیپلماسی را از سیاست جدا میبه دولت
 است. به عبارت دیگر دیپلماسی اجرای سیاست خارجی دولت است.

ای مختلف هنحوۀ اداره آن روابط است. برای مفهوم دیپلماسی تعریف» اسیدیپلم«روابط خارجی دولت و » دیپلماتیك«در معنای خاص صفِت 
کسفورد در واژه أموران وسیلۀ سفیر و دیگر مالمللی بهدیپلماسی ادارۀ امور بین«نویسد: نامۀ معروف خود میشده است مثًال: دانشگاه آ

 »دیپلماتیك است.

 ».آمیز استه وسایل مسالمتها بدیپلماسی ادارۀ امور بین دولت«نویسد: می ساتو

 نویسد: دیپلماسی شغل دیپلمات است.ریویر می

 آمیز است، خصوصًا با مذاکره و گفتگو.گوید، دیپلماسی هنر دیپلمات در ادارۀ اموِر خارجِی دولت به وسایل مسالمتمی کالیرو 

ر، دانش تالملل با هم و در معنی دقیقادن منافع مختلف بیندها، یا هنر سازشالملل دولت، دیپلماسی را دانش روابط و منافع بینمارتنس
 داند.یا هنر مذاکره و گفتگو می

ئی دیپلماسی الملل به تنهاتعاریف فوق هر کدام جزئی از تعریف درست دیپلماسی را دارند، اما هیچکدام جامع نیستند. اداره و راهبرد امور بین
وان تدانند. اما از مجموع تعاریف فوق، میاسی را دانش گفتگو کردن و به معنی دیگر هنر میای دیپلم. عدهنیست، بلکه موضوع آن است

دیپلماسی روش حل و فصل مسائل مربوط به روابط خارجی دولت با دول دیگر به وسیلۀ مذاکره با هر : «تری به دست آورد یعنیتعریف جامع
 ».آمیز دیگر استطریق مسالمت

ماسی تواند باشد و موفقیت یك دیپلاست برای حصول مقصود، طبعًا مقّید به قواعد صریح و مشخصی هم نمی چون دیپلماسی روش کار
بستگی به فراست و زیرکی دیپلمات و ُحسِن تشخیص او در مقتضیات زمان و شرایط احوال دارد، به همین جهت دیپلماسی باید بسیار 

علم از این جهت که باید مبتنی بر دانش حقوقی و سیاسی و شناخت مردمی باشد و هنر  پذیر باشد. دیپلماسی هم علم است هم هنر،انعطاف
از این جهت که بکار بردن مؤثر آن در عمل، استعداد شخصی الزم دارد، و از این جهت شباهت به قضاوت و وکالِت دعاوی دارد. در هر دوی 

شود و هر وکیل مبرز هم معلوم خوب حتمًا وکیل دعاوی خوب نمی شرط اول و اصلی است، اما یك قاضی» دانش حقوقی«این دو حرفه 
 نیست قاضی خوبی بشود.

 پذیری آن نباید چنین القاء کند که باید فقط حصول نتیجه، هر چه باشد، منظور باشد وآزاد بودن دیپلماسی از قواعد ثابت و قابلیت انعطاف
مثًال گاه به ارعاب و تهدید و زمانی به خدعه و تزویر و حتی زور متوسل شوند. این یابی به مقصود هر روش مؤثر دیپلماسی است، برای دست

های غیرمشروع خود بر دولت دیگر سبب ها برای تحمیل خواستها، دیپلماسی واقعی نیست و مواردی از آن از جانب بعضی دولتروش
 فساد و زور پیدا کرده است. شده است که در ذهن عامه، دیپلماسی یك مفهوم نامناسب مرادف با فریب،

باشد و ترکیب، ترین مباحث، بررسی منابع در آن گرایِش حقوقی میهای حقوقی، یکی از مهم: در تمامی رشتهمنابع حقوق دیپلماتیک
توان بر این یم ترین موضوعات مطرح بوده است و در حقوق دیپلماتیک این منابع را به ترتیب اولویتاولویت و اهمیِت منابع، یکی از اساسی

 بندی کرد:اساس طبقه

 عرف و رسوم؛ .١

 ها؛عهدنامه .٢
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 قوانین داخلی؛ .٣

 رویۀ قضایی و آرای دانشمندان حقوقی. .٤

توان گفت که بر اثر تکرار به عنوان هایی است که در طول زمان در موارد مشابه، مالِک عمل بوده است و می: عبارت از رویهعرف .١
بتدا کلیۀ روابِط زیرا در ا های حقوق ندارده است؛ از این حیث، حقوق دیپلماتیک تفاوت چندانی با سایر رشتهیک اصل، پذیرفته شد

افراد در یك جامعه با رسوم، نظام گرفت. اکنون دیگر در حقوِق داخلی، رسوم نقشی ندارد مگر در جوامعی که قانوِن مدّون برای 
ترین نوع الملِل عمومی احتماًال روابط دیپلماتیك قدیمیشند. در میاِن قواعِد حقوِق بینکلیۀ روابط بین افراد و اجتماع نداشته با

المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهّمی، روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین
م وجود المللی به دلیل عدتوان گفت به دلیل اینکه در جامعۀ بینمی. دهندبه رسوم معمول و مورد قبول اکثرّیت دول مراجعه می

های دنامهالمللی هنوز تابع عهکند ولی از آنجایی که کلیۀ روابط بینها در واقع نقش قوانین را بازی میقوۀ قانونگذاری عهدنامه
 نماید.عمومِی مدّون نیست، رسوم، نقش مهّمی را در این خصوص ایفا می

ین قاعدۀ حقوقِی مدون ولی ملهم از رسوِم دیرین، اصل مصونیت دیپلماتیك است و معافیت از بعضی عوارض یا استفاده تر مشخص
 از تسهیالت و مزایا که صرفًا مبنی بر نزاکِت مرسوم است نه قاعدۀ حقوقی.

کند، اگر ن را ملزم به اجرا میکنندگاها در حکم قانون هستند که امضاءالملل عمومی، عهدنامه: در حقوق بینهاعهدنامه .٢
ها خواهد بود و اگر کنندگان عهدنامه، دو و یا چند دولِت محدود باشند تعهدهای مندرج در قرارداد فقط شامل همان دولتامضاء

ه صورت ب تواند این عهدنامهها را در بر بگیرد و برای وروِد اعضای جدید نیز مفتوح باشد میعهدنامۀ مذکور، طیف وسیعی از دولت
های دوجانبه یا چندجانبه، حقوق و تکالیف معموًال متقابل هستند و المللی قبول شود. از سوی دیگر در عهدنامهقاعدۀ آمرۀ بین

 باشند.کنندگان در آن متساوی یا شریک میکلیۀ امضاء

:] عهدنامۀ ١عمول و عرف اتخاذ کرد [را از رسوم م» قواعد دیپلماتیک«در خصوص حقوق دیپلماتیک، اولین عهدنامۀ چندجانبه که 
بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک را مشخص نمود. جامعه  ١٨١٨در سال  اکس ال شاپل:] پروتکل ٢وین و بعد [ ١٨١٥

المللی شد که شامل کلیۀ قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیك و مخصوصًا مشغول طرح یك عهدنامۀ بین ۱۹۲۷تا  ۱۹۲۵ملل از 
ها مانع بررسی و تصویب آن شد. امروز ها راجع به مصونیتنظر دولتها باشد، ولی اختالفمربوط به مزایا و مصونیت اصول

 باشد.می ١٩٦١:] عهدنامۀ ٣ترین عهدنامه که در خصوص حقوق دیپلماتیک وجود دارد [مهم

ها قرار دارد و امکان حوزۀ حاکمیت دولت : از آنجایی که برخی از موضوعات مربوط به حقوق دیپلماتیک درقوانین داخلی .٣
گردد تا  وسیلۀ قوانین داخلی، قانونمندالملل در آن حوزه نیست ناچارًا باید این بخش از حقوق دیپلماتیک، بهدخالت حقوق بین

 هایها دارای اختیارات کامل در خصوص وضع معافیتعنوان مثال، دولتالزام دولت مذکور در آن خصوص شکل بگیرد (به
ِی کامل ها آزادباشد) اما باید گفت هرچند دولتها به اشخاص میحقوق گمرکی و مالیاتی و همچنین اعطای امتیازات و مصونیت

ضمانت  عنوان یکباشد زیرا عمل متقابل بهدر خصوص وضع قواعد و مقررات در این حوزه را دارند اما رفتار آنها تحت تأثیر عرف می
واهد شده موجب خها گردیده است و تخلف از قاعده و رویۀ پذیرفتهاد یک رویۀ کّلی و عمومی در رفتار دولتاجرای قوی باعث ایج

 گردید که در خصوص دولت متخلف، همان اقدام و رویه در پیش گرفته شود.
 المللی جاریم و عرف بینها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات دارند، اما در اکثر آنها رسوبنابراین در این مسائل هرچند دولت

کنند، زیرا چون در کلیۀ جزئیات روابط دیپلماتیك عمل متقابل ها قوانین مخالف با آن رسوم و عرف وضع نمیاست و معموًال دولت
خلف شود که دربارۀ خود متشده موجب مییك ضمانت اجرایی مؤثر و یك رویۀ کّلی و عمومی است، تخلف از قاعده و رویه پذیرفته

زادانه ها به میل خود و آمان رویه إعمال گردد. در موضوعات دیگری مانند انتخاب و انتصاب و ترفیع در مقامات دیپلماتیك دولته
 کنند.وضع قواعد می
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بعضی کشورها مانند اکوادر در قوانین حقوقی و جزائی و مالیاتی خود مقّررات خاّصی راجع به نمایندگان دیپلماتیک خارجی 
اند. بعضی کشورهای دیگر برعکس مقرراتی ندارند. آنچه که مهم است این است که کشورها در رفتاری که با کردهبینی پیش

 الملل و عرف دور نشوند.نمایندگان دیپلماتیك دارند، خواه به صورت مواد قانون درآید یا عمًال باشد، از رویۀ معموِل بین
ای های حقوق، رویۀ قضایی و عقاید علمدیپلماتیک مانند سایر رشته : در حقوقرویه قضایی و آرای دانشمندان حقوقی .٤

وان های است که حاصل آرای دیرود و در خصوص حقوق دیپلماتیک منظور از رویه قضایی رویهحقوق از منابع حقوقی به شمار می
راجعه به دیوان ها در معدم تمایل دولتالمللی دادگستری و دیوان الهه بوده است و ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل بین

طور طبیعی رویۀ قضایی در این مسائل بسیار کم است، عالوه بر این، عقاید و الهه در اختالفات مربوط به روابط دیپلماتیک به
 آرای حقوقداناِن معروف نیز در تکوین و تکامل این رشتۀ حقوقی به نوبۀ خود بسیار تأثیرگذار بوده است.

 :اسی جدید، تغییرات و تحّوالت زیر جالب توّجه استدر دیپلم

ز سنت قدیم شود. در کشورهایی که سفیر هنوز به پیروی ادر بسیاری از کشورها سفیر مانند سابق نمایندۀ شخصِی رئیِس کشور تلقی نمی .۱
ی آن قدرت دولت است که شخصیت حقوقعنواِن نمایندگِی شخصی دارد، فقط نمایشگر نهاد اجتماعی آن کشور است. رئیس کشور مظهر 

 .المللی است و در واقع سفیر نمایندۀ آن قدرت است، نه نمایندۀ شخص اواساِس روابِط بین

. نقش سفیر، نظارت و کسب اطالع برای تسهیل اتخاذ تصمیمات مفید در روابط دو دولت، و ایجاد وسایل ارتباط و آشنایی و دوستی بین ۲
عۀ روابط تر برای توسهای دو طرف و ایجاد همکاری هرچه نزدیککننده عقاید و خواستسایل سفیر عامل مؤثر تلفیقدو ملت است. با این و

 .المللی استالمللی، در جهت ترقی و رفاه هر دو مّلت در جامعۀ بینبین

هان معی، سریع، مردم را در جریان وقایع جافکار عمومی در کلیۀ کشورهای امروز نقش مؤثری در هدایت دیپلماسی دارند. وسایل ارتباط ج .٣
گذارد و دیپلماسی محرمانه برای زد و بندهای سیاسی ممکن است مواجه با مقاومت ارادۀ مردم گردد و این امر موجب شده است که می

ول مطامع کار رود نه وصتری استوار باشد و باید در راه صلح و آسایش و ترقی بدیپلماسی امروز در کشورهای دموکراتیک بر اساس محکم
 .هاحکومت

های خصوصی و جمعی از طرف دیگر، راه واسطۀ آنها در مالقاتطرف و گفتگوی صریح و بیشخصیت و احترام رؤسای کشورها از یک -۴
کشد. می به میدان دیپلماسیالمللی باز کرده که همراه آن عدۀ زیادی از مقامات غیردیپلمات هر کشور را تازه و مؤثری در حِلّ مسائِل مهِمّ بین

مللی دارد الهای بینالمللی و در سطح عمومی در سازماندر عین حال مسائل فنی و سیاسی مختلف وسیلۀ مؤثرتری در وجود مجامع بین
 که خود یك نوع دیپلماسی جدا است و قواعد مشخصی پیدا کرده است.

 :ماتیکشرایط برقراری روابط دیپلماتیک و تأسیس نمایندگی دیپل

توانند با هم روابط دیپلماتیک برقرار کنند که با هم در آن گونه است که دو دولت، زمانی میالملل عمومی ایناصل اساسی در حقوق بین
ها ول این دولتاالصالملل دارای حقوق و تکالیف مساوی و مشابه هستند و علیخصوص توافق نموده باشند، زیرا آنها در سیستم حقوق بین

قل دیگر دارند. المللی خود با واحدهای مستالمللی دارند صالحیت تام و کامل در برقراری یا قطع یا تغییر روابط بینشخصیت حقوق بین که
ها ممنوع شده باشد. از سوی دیگر آنچه که در برقراری روابط دیپلماتیک الملل یا عهدنامهمگر آنچه که به موجب قواعد و مقررات حقوق بین

تواند برقرار شود که شرایط حقوقی الزم را داشته باشد، (شرایط های میدو کشور مورد توّجه است این است که روابط فقط بین دولتمیان 
را داشته باشد) و در مورد روابط دیپلماتیک این شرایط محدود به شناخت رسمی » دولت، سرزمین و جمعیت« حقوقی به این معنی که شرایِط 

و، ر افق بین آنها و احراز وجود رابطه با اعزام نماینده از طرف، نزِد طرِف دیگر یا متقابًال از سوی هر دو طرف است، ازاینهر دو دولت و تو 
 توان اینگونه بیان کرد:شرایط برقراری روابط دیپلماتیک را می

 باشد؛» دولت«الملل دو طرِف رابطه به معنی حقوق بین .١
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 را به رسمیت شناخته باشد؛ هوّیِت یکدیگرو  میموجودیِت رسدو طرِف رابطه  .٢

 ای با یکدیگر توافق کرده باشند.برای برقراری چنین رابطه .٣

که مربوط به طبقه و ردیف مأموران دیپلماتیک است و  ١٨١٥استثنای عهدنامۀ وین سال باشد؛ به دولتدو طرف رابطۀ دیپلماتیک باید  .١
دانند و ها را طرِف رابطۀ دیپلماتیک میهمه، دولت ١٨١٥های بعد از سال الملل جدید و عهدنامهدر آن ذکری از دولت نشده، حقوق بین

یاسی و توان نتیجه گرفت که واحدهای سرو، میشناخت؛ ازاینبه رسمّیت می» هادولت« الملل سنتی نیز عمًال این روابط را بینحقوق بین
 توانند طرِف رابطۀ دیپلماتیک باشند.مّلی که صفت دولت بر آنها اطالق نشود نمی

ها ط با دیگر دولتیک و روابتواند خود به خود از حقوق دیپلماتآید نمیالمللی وقتی دولتی به وجود میای بین: در جامعهشناسایی دولت .٢
ها یک وظیفه های دیگر، موجودیِت آن را به رسمّیت بشناسد و شناسایی یک دولت جدید برای سایر دولتبرخوردار شود مگر آنکه قبًال دولت

شده عمًال شناسایی ستازه تأسیها را مجبور به تقاضای شناسایی و یا قبول آن کرد. البته باید گفت که برای دولِت توان دولتنیست و عمًال نمی
نیاز باشد. تواند در انزوا زیست کند و از ارتباط با سایر دول کامًال بیسایر دول بسیار الزم و این لزوم ناشی از احتیاج است زیرا هیچ دولتی نمی

لی این است که الملآنها در زمینۀ بین های تازه تأسیس نیازمند شناسایی از طرِف دوِل دیگر هستند و اولین قدمبه همین جهت همیشه دولت
های دیگر، مورد شناسایی قرار گیرد. بنابراین شناسایی پس از موجودیت یافتن دولت شرط اساسی هر چه زودتر از طرف هرچه بیشتر دولت

ا تغییر رژیم یافته) شده ییسهای دیگر وجود یک دولت را (که تازه تأسبرقراری روابط دیپلماتیک است و شناسایی بدین مفهوم است که دولت
د، نه اینکه صفت کنبه رسمّیت بشناسند و ذکر این نکته نیز ضروری است که شناسایی به هر شکل که باشد اعالم وجود دولت جدید را می

دهد ته نمیفدولت بودن را به آن واحد سیاسی بدهد. به عبارت دیگر شناسایی از جهت حقوقی چیزی به دولت که تشکیل شده و تأسیس یا
دهنده آن را نداشته باشد. شناسایی یک یا چند دولت دیگر آن را و اگر گروهی ادعای ایجاد دولت جدیدی بکند ولی یکی از عوامل تشکیل

ه به خودی خود آثاری کند ککننده ایجاد رابطه میشده و دولت شناساییکند. شناسایی به هر شکل که باشد بین دولت شناختهتکمیل نمی
ف، ر دارد (مانند اعتبار بخشیدن به پاسپورِت اتباِع طرِف دیگر یا امکان برقراری روابط تجاری فرهنگی و امثال آن) بدون آنکه الزامًا دو ط

ه قبًال وجود داشته های کنمایندگان دیپلماتیک نزد هم بفرستند که این در مورد دولتی است که تازه استقالل یافته است ولی در مورد دولت
ضع وو شناخته شده بودند ولی به عّلت تغییر رژیم باید از طرف دول دیگر شناخته شوند تا مجددًا روابط داشته باشند شناسایی تغییر عملی در 

های د و نه با دولتکنشده رابطه ایجاد میکند و از سوی دیگر باید گفت که شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت شناختهبین آنها نمی
 ر.دیگ

ر و ها، دولت جدید، حِقّ تأسیِس نمایندگِی دیپلماتیک نزد دولت دیگ: پس از شناسایی دولتتوافق در برقراری رابطه دیپلماتیک .٣
که با هم کند یعنی دو دولت پس از اینشود، ولی آیا این حق، وظیفه را ایجاب میحِقّ قبوِل نمایندگی یک دولِت دیگر را در کشور خود دارا می

دیگر را  اند مجبور هستند که نزد یکدیگر نمایندگی دیپلماتیک تأسیس کنند و نمایندگی دیپلماتیک دولتوسیلۀ شناسایی، رابطه پیدا کردهبه
های که آن را بپذیرند یا استفاده از این حق اختیاری است. در پاسخ باید گفت که عدم الزام دولت جدید با قبول نمایندگی دیپلماتیک دولت

اند منطقی است، زیرا اصوًال شناسایی و تأسیس نمایندگی دو امر کامًال متمایزند و آثار نتایج شناسایی لزومًا به تأسیس نمایندگی ختم تهشناخ
للی خاند ولی نزد هم نمایندگی دیپلماتیک ندارد و از این حیث، بر روابط آنها ها یکدیگر را به رسمیت شناختهشود. امروزه بسیاری از دولتنمی

شود؛ اما اینجا سؤال ممکن است پیش آید که آن این است که آیا الزام از سوی دول دیگر به پذیرش نمایندگی دیپلماتیک دولت وارد نمی
 ٢ هشده وجود دارد و یا خیر؟ در این زمینه مباحث و نظریات فراوانی از سوی حقوقدانان ابراز گردید تا اینکه در نهایت مادجدید و تازه شناخته

وافق ها و اعزام نمایندگی دائم دیپلماتیک با رضایت و تبرقراری روابط دیپلماتیک بین دولت«وین چنین مقرر داشت که  ١٩٦١عهدنامۀ سال 
 ».متقابل است

 ارکان روابط دیپلماتیک
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حقیقی با  ستند مجبورند تا اشخاصها به عنوان شخصیت حقوقی دارای روابط متنوعی با یکدیگر هالمللی دولتاز آنجایی که در جامعۀ بین
خص که معّرف ترین شالمللی نماینده و معّرِف دولت هستند. اّولین و عالیشان را اداره نمایند و این اشخاص در جامعۀ بیننام آنها روابط مابین

سفرا «ک . از سوی دیگر مأموران دیپلماتیگیردباشد و بعد از وی وزیر امور خارجه قرار میو نمایندۀ دولت است، رئیس دولت یا رئیس کشور می
کنند یوظیفه مها دو گروه افراد انجامنمایند. بنابراین در روابط خارجی مابین دولتاز طرف و به نام اشخاص فوق وظیفه می» هاو دیپلمات

 که برای هر کدام قواعد و احکامی وجود دارد.

 :نمایندگان دولت

ف و نمایندۀ یک دترین شخص است که در جامعۀ بینیس کشور اولین و عالی: رئیس دولت یا رئالف. رئیس دولت ولت شناخته المللی معِرّ
و همچنین اهمیت ندارد که مقام وی موروثی باشد یا » غیر آن«و یا » رئیس جمهور«باشد یا » پادشاه«شود و مهم نیست که رئیس دولت می

ه این در سمت ریاست دولت قرار گرفته باشد و ب عمالً یا  قانون اساسیاست که وی طبق بر اساس انتخابات به دست آمده باشد. تنها کافی 
 های دیگر شناخته شده باشد.عنوان از طرف دولت

ف دولت میب. وزیر خارجه باشد و در حاِل حاضر همۀ کشورها دارای وزیر خارجه : وزیر خارجه پس از رئیس جمهور دومین شخص و معِرّ
 باشند.می

 باشند:گان دولت دارای دو حق مینمایند 

ها از حیث کند و چون دولت. حِقّ محافظت: نتیجه این حق، تکلیفی است برای دولتی که رئیس یک دولت خارجی در سرزمین آن سفر می١
مراقبت دولت  و حقوق کامًال مساوی هستند. از این لحاظ تفاوتی بین پادشاه با رئیس جمهور و یا غیر آن نیست. همگی باید تحت حفاظت

های میزبان باشد به طوری که امنّیت مالی و جانی آنها محفوظ بمانند. ذکر این نکته ضروری است که وظیفه دولت در حفاظت رؤسای دولت
نتخاب گر ااند و یا انتخابی باشند و دیهای که خلع شدهخارجی تا زمانی است که آنها رئیس دولت باشند و بنابراین نسبت به رؤسای دولت

نه به طور «دانند ها خود را اخالقًا مکلف میاند این وظیفه دیگر در انجامش اجباری نیست. ولی معموًال درباره این اشخاص نیز دولتنشده
 که مراقب امنّیت آنان باشد.» رسمی و علنی

کند این حق وارض در کشور است که سفر میها معافیت از مالیات و ع. حِقّ معافیت و مصونیت قضایی: یکی دیگر از حقوق رؤسای دولت٢
نند در کنار این، کالمللی عنوان شده و نه از قواعد حقوقی. به همین دلیل تمام کشورها در این خصوص یکسان عمل نمیناشی از نزاکت بین

نمایند رها به طور یکسان عمل نمیهای مختلف وجود دارد و تمام کشوها رویهدرباره مصونیت رئیس کشور خارجی از تعقیب در مقابل دادگاه
ًا از آنها دهد که خود یا شخصها و امتیازها از دست میو در پایان باید گفت که رئیس یک دولت که در خاک کشور خارجی وقتی این مصونیت

 نظر نمایند و یا به نحوی ِسَمت و مقام خود را از دست بدهد.صرف

 :مأموران دیپلماتیک

 پلماتیک:. رؤسای مأموریت دی١

 سفیر

 وزیرمختار

 ١ر یا شارژدافراکارد

                                                           
 کاردار، مأمور سیاسی، نایب وزیر مختار ۱ 
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 . اعضأ و مأموران دیپلماتیک سفارت:٢

 هادیپلمات

 مستشار یا رایزن

 ِسکِرتر اول

 سکرتر دوم

 سکرتر سوم

 آَتشه ویا وابسته

 کارمندان اداری

 ین جزءذمستنف

 . رئیس مأموریت:١

 گیرد:زیر قرار می روسای مأموریت از حیث اهمیت مقام به ترتیب در یکی از طبقات

 طبقه اول: سفیر که باالترین درجه و مقام مأموریت دیپلماتیک است.

 طبقه دوم: فرستاده و یا وزیرمختار

 طبقه سوم: کاردار و یا شارژدافر

ژدافر نزد رذکر این نکته ضروری است که طبقه اول و دوم یعنی سفیر و وزیرمختار نزد رئیس کشور پذیرنده مأمورند و طبقه سوم یعنی شا
 وزارت امور خارجه کشور پذیرنده.

 سفیر و وزیرمختار:

تر وزیرمختار به عنوان رئیس مأموریت به ترتیب باالترین مقام دیپلماتیک هستند و در گذشته کشورهای بزرگ نزد سفیر و در درجۀ پایین
ین دو از این جهت است که با وجود تساوی حقوقی فرستادند. تفاوت ااهمیت وزیرمختار مییکدیگر سفیر و نزد کشورهای کوچک یا کم

های دیپلماتیک این دو شخص یعنی سفیر و وزیرمختار از نظر تشریفات و تقدم و یا تأخر با برخی ها و تساوی مزایای روسای مأموریتدولت
دیپلماتیک  زی باقی نمانده است و یک درجۀاز احترامات دیگر در یک ردیف نیستند ولی باید گفت که امروز از وزیرمختار مستقل جزء عنوان چی

م در کنندۀ آن مقادهند. گاهی به دلیل درجه و مقاِم شخِص اشغالخانه میاست که در برخی موارد به نفر دوم بعد از سفیر دریک سفارت
ک یا چند فارت بعد از سفیر یشود به این جهت گاه در یک سکشور خود و گاهی به دلیل اهمیت خاصی که به یکی از وظایف سفارت داده می

 گردد.های مهم دیپلماتیک مأمور میوزیرمختار برای اداره بعضی از فعالیت

 کاردار یا شارژ دافر:

پست کاردار اصوًال موقتی است و در زمانی است که رئیس مأموریت (سفیر و یا وزیرمختار) به جهاتی در محل مأمورت خود نباشد. این دالیل 
یا مراجعت سفیر به کشور خود برای مشاوره با وزارت امور خارجه کشور خود یا دادن گزارش و یا در فاصله زمانی بین  ممکن است مرخصی

عظیمت رئیس مأموریت که احضار شده و ورود رئیس مأموریت جدید باشد. در این موارد رئیس مأموریتی که به هر یک دالیل فوق محل 
عنوان کاردار که اداره امور دیپلماتیک مأموریت به عهده وی خواهد کی از اعضای دیپلمات سفارت را بهکند. باید یمأموریت خود را ترک می
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بود، به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده معرفی کند. کاردار از زمان تصدی تا موقعی که رئیس مأموریت مراجعت کند و یا سفیر جدید وارد 
روسای  کند ولی از حیث تقّدم و تأخر در ردیفها و مزایای رئیس مأموریت استفاده میلیۀ مصونیتگردد و از کشود. رئیس مأموریت تلقی می

 گیرد. اما کاردار از لحاظ موقعیت جایگاه قبلی خود را در تشریفات برخورداراست.مأموریت بعد از وزرای مختار قرار می

 اعضای دیپلماتیک:

ز اعضای مأموریت دیپلماتیک، کارمندانی که جمعًا در یک مأموریت دیپلماتیک و تحت مقصود ا ١٩٦١عهدنامۀ وین سال  ١٠طبق ماده 
های شود. از اعضای مأموریت دیپلماتیک در کلیۀ عهدنامهکند و به همه آنها عنوان دیپلمات اطالق میوظیفه مینظر رئیس مأموریت انجام

ه در حال حاضر الملِل سنتی کا ذکری نگردیده است. ولی طبق عرِف حقوِق بینالمللی به طور کّلی صحبت شده ولی از مقام و عنوان آنهبین
 نیز به اعتبار خود باقی است اعضای یک مأموریت دیپلماتیک بعد از سفیر یا وزیرمختار به ترتیب تقدم عناوین زیر را دارد:

 آَتشه (وابسته) -٥سکرتر سوم  -٤سکرتر دوم  -٣سکرتر اول  -٢مستشار  -١

ّینی های فوق را داشته باشد، یا از هر یک، یک نفر یا عّدۀ معدیگر باید گفت الزم نیست هر مأموریت دیپلماتیک کلیۀ اعضای ردیف از سوی
های باشد. عدۀ مأموران در هر ردیف نیز بستگی به احتیاج و مقدار کار و فعالیت مأموریت دیپلماتیک دارد اما ترتیب فوق در مأموریت

ر شود و در غیاب رئیس مأموریت (سفیر یا وزیرمختار) معموًال که از حیث مقام بالفاصله بعد از سفیکشورها تقریبًا رعایت می دیپلماتیک کلیۀ
 شود.باشد و اگر در آن مقام چند نفر باشند یکی از آنها که سفیر مصلحت بداند به عنوان کاردار معرفی می

 وابسته و یا آَتشه:

ترین مقام دیپلماتیک در مأموریت دیپلماتیک است. ولی غالبًا برای انجام وظایفی خارج از امور ه تنهایی برای پایینعنوان وابسته یا آَتشه ب
شود. و در این صورت وظایف خاص آنها بعد از عنوان آَتشه باید ذکر گردد. مانند آَتشه نظامی، آَتشه دیپلماتیک ساده نیز عنوان آَتشه داده می

های نگی و امثال آن از سوی دیگر دادن عنوان دیپلماتیک وابسته یا آَتشه به این مأموران که احتماًال مأمور وزارت خانهتجاری، آَتشه فره
یک ها و مزایای دیپلماتدیگر غیر از وزارت امور خارجه هستند به این مقصود است که در زمره اعضای دیپلماتیک محسوب و از مصونیت

 استفاده کنند.

 مأموریت دیپلماتیک: تعیین اعضای

 ربر خالف رئیس مأموریت (سفیر یا وزیرمختار یا کاردار) که باید موافقت دولت پذیرنده درباره وی قبًال گرفته شده باشد. دولت فرستنده د
ی بسیار مورد های طوالنوین تصریح شده زمان ١٩٦١تعیین و اعزام سایر اعضای مأموریت آزادی کامل دارد. ولی این اصل که در عهدنامۀ 

 تردید بوده است.

دلیل این مشکل این بود که اگرچه اختیار دول در تعیین مأموران خود مسّلم است، ولی این مأموران در قلمرو یک دولت دیگر فعالیت دارند 
دانان بسیاری ف دیگر حقوقگونه اظهارنظر نداشته باشد. از طر و منطقی نیست که دولت پذیرنده در مورد صالحیت آنها از نظر امنیت خود هیچ

ت که نه توانند در مورد اعضای مأموریدانستند. به اعتقاد اینان دولِت پذیرنده نمیبا وجود قبول این نظر آن را عمًال غیرممکن و غیر الزم می
ویب رئیس مأموریت دون تصتوانند مستقًال و بشدۀ سیاسی یا دیپلماتیک هستند و نه در کشور پذیرنده میدر کشور خود از اشخاص شناخته

های آنها اطالع تواند از نحوۀ فعالیتوظیفه کنند اظهارنظر نمایند و فقط بعد از ورود و تصدی کار در سفارت است که دولت پذیرنده میانجام
تواند هر وقت ذکور میواردشده از جهاتی برای دولت پذیرنده نامطلوب باشد. دولت مصحیح داشته باشد و به فرض اینکه فعالیت عضِو تازه

 که الزم باشد، آن عضو را عنصر نامطلوب تلقی و خروج وی را بخواهد و یا هم اخراج کند. به عقیده اینان با وجود این اختیار، دیگر برای
موافقت قبلی دولت وین نیز نظر گروه اخیر را اختیار کرده و  ١٩٦١دولت پذیرنده اظهارنظر قبلی در مورد عضو مأموریت زاید است. عهدنامۀ 

 شد.اپذیرنده را فقط در صورتی الزم دانسته که عضو تعین شده زمانی قبًال به طور خصوصی مقیم کشور پذیرنده بوده و یا از اتباع دولت ثالث ب
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 کارمندان اداری و خدمه مأموریت دیپلماتیک:

اسب و خانه در امور دفتری اشتغال دارند مانند سکرتر، محتکارمندان اداری کلیه کسانی هستند که در یک مأموریت دیپلماتیک یعنی سفار 
تند رسانان، گارد و امثال آن نیز خدمۀ مأموریت دیپلماتیک هسشود. باغبانان سفارت، نامهامثال آن به طبقه کارمند اداری یا دفتری گفته می

بقه نیز از آن جهت است که گاه مأموران دیپلماتیک باشد، ذکر این طو همچنین خدمت کارهای که در خدمت شخصی مأمور دیپلماتیک می
دهد مانند آشپز، مسؤول خرید و امثال آن و فقط به این شرط یعنی تبعۀ دولت فرستنده بودن بعضی از خدمات خود را به اتباع کشور خود می
 ممکن است امتیازاتی هرچند جزئی داده شود.

 ها و مزایای دیپلماتیک:مصونیت

، الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص داردها و مزایای دیپلماتیک یکی از مسائل مهم حقوق بینمصونیتموضوع 
ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند، ولی از حیث طبیعت حقوقی کامًال متفاوت است مصونیت به هرچند از حیث عنوان مصونیت

آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون به مأموران مجری قانون  طور کلی بدین معناست که دارنده
توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسی داده شود که سایر مردم حِقّ استفاده از آن را نمی

 ندارد.

 مصونیت دیپلماتیک:

ها شخصًا و نیز محل سکونت و کار آنها از تعقیب و تعرض مأموران دولتی که نزد آن مأموریت دارند الملل عمومی دیپلماتدر حقوق بین
 المللی برقرار شده نه به موجب قوانین کشوری و تاریخ روابط دیپلماتیک، نشانها به موجب رسوم و عرف بینمصون هستند. اما این مصونیت

ن های خارجی هیچ وقت تمایل قلبی نداشتند ولی با وجود ایطور کّلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات ها بهدهد که دولتمی
 اند. در نتیجه این سؤال ممکن است پیشاند زیرا که خود هم متقابًال از آن سود بردههایش پذیرفته و رعایت کردهعمًال آن را در تمام جنبه

 یپلماتیک چیست؟های دآید که منطق مصونیت

در واقع اهمیت موضوع و تفاوت نظرها در این است که این مصونیت به وسعتی که مأمور شده مخالف اصول حقوقی و اصل حاکمیت 
شود که در سرزمین آن دولت واقع است و قوانین آن دولت کشورهاست، زیرا بنابر اصل کّلی حاکمیت دولت شامل هر کس و هر چیزی می

شود، مگر در مواردی که قانون مستثنا کرده باشد. به همین دلیل حقوقدانان و ی آن نسبت به همه کس و همه چیز اجرا میدر داخل مرزها
ه ارائۀ چهار ها را توجیه کنند، به همین دلیل باند که فلسفه وجودی این مصونیتنویسندگان حقوقی در پی یافتن یک مبنای حقوقی بوده

 ازد:پردنظریه در این خصوص می

 نظریۀ نمایندگی .١

 . نظریۀ بیرون مرزی٢

 . نظریۀ مصلحت خدمت٣

 . نظریۀ رفتار متقابل٤

 :. نظریه نمایندگی١

پردازد و عنوان نماینده رئیس دولت و مردم خویش است در نزد دولت پذیرنده به ایفای مأموریت میکه مأمور بهبر اساس این نظریه ازآنجایی
ت بایسرو وی میدر واقع از سوی رئیس دولت و مردم جامعه خود مأموریت دارد، وی نمایانگر شخصیت دولت و مردم خویش است، ازاین
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هایی از سوی دولت پذیرنده به منظور پیشبرد اهداف دولت و مردم جامعه خود که نمایندگی آنها را بر عهده دارد زات و مصونیتدارای امتیا
 باشد.

س. نظریه بیرون مرزی (٢ سیو رو گ  :)هوگو 

فیر هرگز این است که سبنا بر این نظریه، سفیر به موجب یک فرضیه خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل مأموریت خود است و مثل 
ای از کشور خود خارج نشده باشد، بعد از این فرضیه در مورد شخص سفیر یک نظریه کلی ساختند که بنابر آن منزل و محِلّ کار سفیر قطعه

معروف دان حقوق هوگو گروسیوسشود و خارج از قدرت قانونی کشور محل مأموریت وی است. مبتکر این نظریه از خاک کشور وی تلقی می
تجّلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرضیه است و با فرضیۀ مشابهی مثل این «نویسد هلندی است که در کتاب خود چنین می

کند و نتیجۀ آن این است که سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در وظیفه میاست که سفیر خارج از خاک دولتی است که در آن انجام
های دولتی و الملل سنتی قرار گرفت مانند، تبعیت کشتیهای بیناین نظریه خود مبنای حقوقی برخی رویه» عت کندآنجا مأمور است اطا

جنگی از قوانین کشور خودشان در دریای آزاد و سواحل دیگر یا اجرای قوانین کشوری که کشتی پرچم آن را دارد، درباره اشخاص و وقایع 
 ما ایراداتی بر این نظریه وارد است از جمله:داخل کشتی در زمان سفر دریایی، ا

افتد اگر تابع قانون دولت متبوع سفیر باشد. به ناچار خود سفیر باید قاضی و مجری اول: جرایمی که در منزل یا محِلّ کاِر وی اتفاق می
 قوانین کشور خود باشد.

م به مقامات دولت متبوع وی باید مشروط به انجام تشریفات استرداد دوم: اگر متهمی به خانه یا محِلّ کاِر سفیر پناهنده شود رد کردن مجر 
 باشد.

رستنده فسوم: اطفالی که از پدر و مادر تبعۀ کشور پذیرنده مانند مستخدمین محّلی در محِلّ کار یا خانۀ سفیر متولد شوند ناچارًا تابعیت دولت 
 را دارند.

 کند.محِلّ کار، دیگر با اصل بیرون مرزی تطبیق پیدا نمیچهارم: مصونیت شخصی دیپلمات در خارج از خانه و 

 :. نظریه مصلحت خدمت٣

شود بدین معناست که استقالل و کلیۀ حقوقی نویسد اگر سفیر در خارج از محِلّ خدمِت خود فرض میمی ١٨دیپلمات سویسی در قرن  واتل
رغ بودن وی از تعقیِب قانوِن محِلّ خدمت برای مصلحت و ضرورت پیشرفت را داراست که برای پیشرفت کار وی مؤثر است بنابراین آزادی و فا

ها و مزایا برای دادن با اطمینان به اینکه مصونیت«نیز آمده است  ١٩٦١کار وی است این نظریه به طور صریح در مقدمۀ عهدنامۀ وین سال 
توان ز این نظر میا...» تیک به طور مؤثر به نمایندگان دولت است های دیپلماامتیاز به اشخاص نیست، بلکه به منظور انجام وظایف مأموریت

گفت که چون هر دو دولت طرف رابطۀ دیپلماتیک عالقمند به حفظ و توسعه روابط دوستانه خود هستند مصونیت سفرای آنها به نفع هر دو 
 ر خارج از خانه و محل کار با اصل بیرون مرزیطرف رابطه است. نظریه مصلحت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخصی دیپلمات را د

 شود.کند و با منطق درست، خانواده سفیر و یا دیپلمات را شامل میکرد توجیه میمغایرت پیدا می

 :. اصل نظریه رفتار متقابل٤

یه دانست بتوان یک نظر نظر کامل در خصوص اینکه این اصل را در خصوص این نظریه باید گفت که از سوی نویسندگان، اجماع و اتفاق
واقع نتیجۀ  ها و مزایا درشود تأکید اصلی این نظریه این است که اعطای مصونیتوجود ندارد همانطور که از مفهوم رفتار متقابل فهمیده می

الملل ینب ها و نمایندگان یکدیگر در خاک کشور خود که به طور سنتی و ضمنی در حقوقعمل متقابل دو دولت است. نسبت به دیپلمات
 های گذشته مرسوم بوده است.ها از زمانمابین دولت

 :هاانواع مصونیت
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 سه نوع مصونیت را ذکر نموده است: ٣١تا  ٢٩وین، مواِدّ  ١٩٦١در عهدنامۀ 

 )٢٩(ماده  لزوم حفظ و حمایت آنانو  عدم تعرض به مأمورین دیپلماتیکمصونیت شخصی: شامل دو جنبه  .١
 )٣٠و اموال (ماده  مصونیت اسناد، مکاتبات .٢
 )٣١های جزایی، مدنی، اداری، اجرایی و عدم اجبار به شهادت است (ماده مصونیت قضایی که شامل مصونیت .٣

 بند اّول: مصونیت از تعرض:

الملل این مصونیت به معنی غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است حرمت محل به معنای عدم در حقوق بین
ها، منحصر به محِلّ سفارت یا شخِص دیپلمات اجازه در آن و حرمت شخص، عدم نقض آزادی و حقوق اوست اما این حرمتبیدخول 

نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هرکس به محِلّ اقامتش اصوًال از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت 
کند این است که حرمت خصوصی مسکن و از حرمت محِلّ سفارت و دیپلمات از هم متمایز می عمومی مسکن مردم و شخص آنها را

تواند در موارد خاص قانونًا سلب شود در حالی که حرمِت محِلّ سفارت و شخص دیپلمات غیر قابل نقض است و هیچ قانون اشخاص می
هیچ وقت مورد تردید نبوده و شاید در قدیم شدیدتر از امروز بوده است  توانند خالف آن مقرر کند مصونیت محِلّ سفارت از تعرضداخلی نمی

لماتیک مقرر ها دیپو کلیۀ نویسندگان قدیم و جدید در ضرورت و مطلق بودن این مصونیت متفق قول است و به همین جهت در تمام عهدنامه
 است.آن را به طور مطلق و بدون شرط برقرار داشته  ١٩٦١شده و در عهدنامۀ سال 

 توان در سه گروه مورد توّجه قرار داد:خود مصونیت از تعرض را می

أموران خود کند متوان از دو جنبه مورد توّجه قرار داد، یک جنبه که دولِت پذیرنده را متعهد می: این مصونیت را میمحِلّ کارالف: مصونیت 
ت و نماید، محِلّ کار، سکونک جنبۀ دیگر که دولت پذیرنده را مجبور میرا ممنوع از هرگونه تجاوز به محِلّ سفارت و منزل سفیر کند و ی

 شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.

عهدنامۀ وین دولت  ٢٩: مأمور دیپلماتیک شخصًا مصون از تعرض (بازداشت است) و طبق مادۀ مأمور دیپلماتیکب: مصونیت شخصی 
 نده مکلف به رعایت احترام وی و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری به وی و آزادی و حیثیت دیپلمات است.پذیر 

 باشد.: مصونیت مأموران دیپلماتیک طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها میخانوادۀ مأموران دیپلماتیکج: مصونیت 

 :مصونیت نوشته و اسناد دیپلماتیک

ها ت و دولتشود از قدیم بوده اساسناد رسمی و غیررسمِی دولِت فرستنده که از خارج برای مأمورین دیپلماتیک ارسال می مصونیت نوشته و
، ارتباط دانند. بدون این مصونیتکنند الزم میهای دیگر میبرای حفظ اسناد محرمانۀ خود و رسمًا کّلیۀ اقداماتی را که در روابط خود با دولت

روری رو، ضبخش گردد. ازاینشود و این اختالل ممکن است منجر به نتایج بسیار زیانأموران خود در کشورها خارج مختل میها با مدولت
خصوص بود. در قدیم برای تأمین این مصونیت، نامه و اسناد را به پیک مبوده است که مکاتبات سفارت با دولت فرستنده مصون از تفتیش می

مانند خود دیپلمات تا زمانی که حامِل ُپسِت سفارت بود مصون از تعقیب و بازداشت بود. این رسم تاکنون ادامه یافته و فرستادند و او نیز می
شود کنند که در اصطالح پیک دیپلماتیک گفته میهای خود از پیک مخصوص استفاده میها در ارتباط با سفارتهنوز هم بعضی از دولت

مصونیت او را تصریح کرده است به موجب مادۀ فوق، دولت پذیرنده مکلف است ارتباط آزاد و بدون مانِع وین نیز  ١٩٦١سال  ٢٧و مادۀ 
های مأموریِت دیپلماتیک را تأمین کند این ارتباط معموًال را بین سفارت و وزارت امور خارجه در دولت فرستنده است ولی هر سفارت با سفارت

کند، مانند هم ممکن است ارتباط داشته باشد. سفارت از هر وسیلۀ ارتباطی که ممکن باشد استفاده میهای دیگر دیگِر کشوِر خود نزد دولت
پیک دیپلماتیک، هواپیمای مخصوص، تلفن، تلگراف، فکس و امثال آن؛ در کنار این، ذکر این نکته نیز ضروری است که شاید چنین تصور 

پیک،  توان از آن، این مفهوم مخالف را استنباط کرد که وقتیماتیک به مقصد است میشود که چون مصونیِت پیک برای رساندن ُپسِت دیپل
محمولۀ خود را رسانده و دیگر حامِل ُپست نیست مصونیت وی منتفی است. اما این استنباط صحیح نیست، زیرا امکان دارد پیک حامل 
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های بعدِی وی است به این دلیل مصونیِت امکاِن انجاِم مأموریت های شفاهی مهم باشد. از این رو، مصونیت وی در هر حال، ضامِن پیام
شخِص پیک از مصونیِت ُپست که همراه دارد جدا است و برای این منظور پیک دارای حکم مخصوصی است که از طرف کلیۀ کشورها رسمًا 

نها امل کیسۀ پست باشد و یا اینکه نباشد و تشناخته شده است و به موجب آن از تعرض مأموران کلیۀ کشورها مصون است اعم از اینکه ح
 اینکه در حکم وی مأموریت مشخص شده باشد کافی است.

 :مصونیت قضایی

نوع دیگر مصونیت قضایی است و مقصود از آن این است که مأموران دیپلماتیک بر خالف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطۀ قدرِت اجرایِی 
 ند.قانوِن کشوِر پذیرنده خارج هست

 مصونیت قضایی دیپلمات از تعقیب قضایی و اجرای احکام: .١

دهد و یا رسمًا به نام دولت متبوع خود است و یا مربوط به نظام حقوقی کشور متبوع أعمالی که دیپلمات به مناسبِت ِسَمِت خود انجام می
نه أعمال، مأمور دیپلماتیک کارهایی نیز برای شخص گوهای محّلی صالحیت رسیدگی ندارد، ولی در کنار اینخود، در هر دو مورد دادگاه

 دهد که راجع به هرکدام باید حدود مصونیت از تعقیب و اجرای احکام را در نظر گرفت.خود انجام می

 مصونیت جزایی: .٢

توانند وی را مورد یک از مقامات پلیسی و قضایی نمیمصونیت دیپلمات برای أعمالی که قانونًا قابل تعقیب جزایی است مطلق است و هیچ
 موأخذه و تعقیب قرار دهند. هرچند عدم امکان تعقیب دیپلمات به خاطر جرم و جنایاتی احیانًا مرتکب شوند زننده است، خالف آن هم مغایرِ 

مات از هر نوع لباشد. به این جهت، مصونیت شامل تعقیب کّلیۀ جرایم ارتکابی دیپاصِل کّلِی آزادِی دیپلمات در انجام وظایف رسمی وی می
ور توانند موضوع را به وزارت امور خارجۀ کشباشد در این موارد مقامات پلیس یا قضایی میموأخذۀ پلیس، جلب، اخذ جریمه و ابالغ اخطار می

اِت متهم را به مپذیرنده اطالع دهند که به سفیر اعالم شوند و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنماید و یا اگر جرم شدید است دیپل
 کشور خود روانه کنند.

 مصونیت مدنی  .٣

کنند که ممکن است مسؤولیت آنها را پیش آورد. بر خالف مأموران دیپلماتیک در زندگی عادی به اعمال حقوق خصوصی نیز اقدام می
مالی هستند یا قائل به تشخیص بین أعمصونیت جزایی که مورِد عمومی است مصونیت قضایی در این مورد، مخالفین جّدی دارد مثًال در ایتال

دهند نوع اّول، دارای مصونیت قضایی و نوع دّوم فاقد کند و أعمالی که برای شخص خود انجام میکه دیپلمات در اجرای مأموریت خود می
ی است و تشخیص ت کلّ دانند و قائل به مصونیّ مصونیت است. ولی رویۀ قضایی در فرانسه و سوئیس این تشخیص را مشکل و غیر الزم می

 یبین أعمال به مناسبِت ِسَمت و أعمال به عنوان خصوصی در مورد مصونیِت قضایی به عقیدۀ آنها مفید فایده نیست زیرا، کّلیۀ أعماِل حقوق
الفاِت اخت باشد و طرِف کند، برای دولت خود و در حقیقت به نام دولت خود میکه یک مأمور دیپلماتیک به عنوان ِسَمِت رسمی خود می

حقوقی، یک دولت خارجی است نه شخِص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند به همین جهت رویۀ معمول، این جداسازی را به تدریج 
 کند.گذارد و مصونیت را شامل کلیۀ أعماِل حقوقِی مأموِر دیپلماتیک میعمًال کنار می

 :حدود مصونیت قضایی

ه مصونیت قضایی را بر کلیۀ أعماِل حقوقِی مأمور دیپلماتیک گسترش دهد حدود نیز برای آن است که اگر رویه به عرف جاری این است ک
 بستگی به مورد دارد به شرح زیر:

 دعوی مربوط به مالکیِت امواِل غیرمنقول  .١
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ِت فرستندۀ فارت و به نمایندگِی دولامواِل غیرمنقول تابع قوانیِن محِلّ وقوِع مال هستند اگر غیرمنقول در کشور پذیرنده به نام فرستندۀ س
سفارت و به مالکیِت آن خریداری شده باشد. متعّلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد ولی اگر مال غیرمنقول را شخص 

منقول را ماتیک، مال غیردیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد. مصونیت شامل دعاوی مربوط به آن نخواهد بود مگر آنکه مأمور دیپل
 به حساب دولت خود و برای مأموریت خود داشته است.

 دعوای مربوط به ارث .٢

 در صورتی که مأمور دیپلماتیک وارث یا وصی یا مدیر ادارۀ ترکۀ اموال غیرمنقول واقع در کشور پذیرنده باشد مشمول مصونیت قضایی نیست.

 دعوای مربوط به فعالیت تجاری آزاد .٣

مأمور دیپلماتیک شخصًا (نه به عنوان ِسَمِت خود) عالوه بر شغِل رسمِی خود به کارهای آزاد و بازرگانی در کشوِر پذیرنده بپردازد در هر گاه 
باره مأمور های کشور پذیرنده در تواند استفاده کند. به طور کل در سه مورد فوق احکام دادگاهها از مصونیت نمیدعاوی مربوط به این فعالیت

 ای وارد نشود.اجرا هستند. مشروط به اینکه در احکام به مصونیت شخص دیپلمات و خانۀ وی صدمهیپلماتیک قابلد

 :مزایای دیپلماتیک

ی اشخاص طورکلّ شود در حالی که بهها تفاوتی ندارد، هر دو امتیازاتی هستند که به شخص معّینی داده میمزایا از نظر مفهوم با مصونیت
سفه وجودی گیرد اما از نظر فلها و مزایا با هم در یک فصل بحث قرار میها، مصونیتاند به همین جهت نیز در کلیۀ نوشتهبهرهیدیگر از آن ب

الیات نماید در صورتی که مسئلۀ پرداخت مها به این دلیل به مأموران دیپلماتیک داده شده که به انجام خدمت بهتر آنها کمک میمصونیت
متفاوت پیدا کند،  یاند بین مصونیت و مزایا مبنای حقوقکِی دیپلمات مانع خدمت وی نیست به این دلیل برخی تالش نمودهیا تفتیِش گمر 

شدن یک قاعدۀ نباشد و مزایا جانشیمانند اینکه مصونیت تضمین است و مزایا برای حفظ حیثیت، یا مصونیت عدم شمول قوانین داخلی می
زایا توان مصونیت را بر اساس ضرورت و مصلحت و مداخلی است و از این رو تنها از نظر فلسفۀ وجودی است که میاستثنایی بر قواعد کّلی 

 را به عنوان نزاکت از هم متمایز کرد.

شود که مصونیت دیپلماتیک یک قاعدۀ عمومی مرسوم و قراردادی فایده هم نیست و از آن، این نتیجه حاصل میتشخیص این تمایز، بی
توان نقص کرد و عدم رعایت آن موجب مسؤولیت دولت متخلف است. در صورتی که برقراری مزایا اگر ت که به موجب قوانین داخلی نمیاس

خیص مزایا جزِء ین تشاکند، بنابر المللی نمیبه موجب قوانین داخلی نباشد فقط عرف و نزاکت است و عدم رعایت آن ایجاد مسؤولیت بین
بیعتًا در همه کند و بنابراین طدر قوانین داخلی مشخص نشود رعایت یا عدم رعایت آن بستگی بر رویۀ هر دولت پیدا میرسومی است که اگر 

ترین رسوم در قسمت مزایای دیپلماتیک است. در عهدنامۀ وین کشورها یکسان نیست، ولی چون معافیت از پرداخت مالیات یکی از کهن
با ذکر استثنائاِت آن تصریح گردیده و به این جهت، یک تعهِد قراردادی  ٢٤و  ٢٣للی شده و در مواِدّ المیک قاعدۀ حقوقی بین ١٩٦٢سال 

 اند است.هایی که آن را امضاء و تصویب کردهبرای دولت

 اند از معافیت مالی و معافیت گمرگی.ترین مزایای دیپلماتیک که در عهدنامۀ وین تصریح شده عبارتاما مهم

دولت فرستنده و رئیس مأموریت دیپلماتیک را از هر گونه مالیات و عوارض مربوط به  ،عهدنامۀ وین ٢٣ات: مادۀ معافیت مالی .١
همه مأموران دیپلماتیک را مشمول برای درآمدها و اموال آنها شناخته شده است. معافیت  ٣٤محِلّ سفارت معاف کرده و در مادۀ 

شود که مالحظه می ف معافیت ولی از استثنائات مندرج در همین مادهمادۀ اخیر متوّجه اشخاص است بدون تشخیص هد
مالیات از اعمال حاکمیت  رسمی انجام شود نه برای نفع شخص، زیرا وضِع  عمالی است که برای مأموریِت أ موضوع، معافیت

ها به یکدیگر اند باشد نتیجتًا دولتتو دیگر که ناشی از اعمال حاکمیت او است نمی دولِت  قوانیِن  دولت است و چون هیچ دولتی تابِع 
محِلّ سفارت و کلیۀ معامالت اموال که متعّلق به سفارت یعنی  ۀپردازند بدین جهت محِلّ سفارت و همچنین معاملمالیات نمی

 ها و عوارض معاف است.دولت فرستنده است از کلیۀ مالیات
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اشد وجود دارد بکه سفارت و مأموران دیپلماتیک مشمول پرداخت مالیات می های مالیاتی و عوارض یعنی مواردیاما استثنائات بر معافیت
 اند از:که عبارت

 مستقیم که در قیمت کاالها و خدمات منظور شده است.های غیرمالیات

 شود.مشخص گرفته می خدماِت  انجاِم  ها و عوارض که در مقابِل مالیات

شور پذیرنده که ملک خصوصی مأمور دیپلماتیک است مشروط بر اینکه برای خدمات رسمی واقع در ک غیرمنقوِل  امواِل  ها و عوارِض مالیات
 فرستنده خریداری نشده باشد. دولِت  و به حساِب 

 مالیات بر ارث اموالی که در کشور پذیرنده واقع شده و دیپلمات، آن را به ارث تمّلک کند.

 ذیرنده باشد.آن کشور پ دیپلمات که منبِع  مالیات بر درآمدهای خصوصِی 

 غیرمنقول متعّلق به سفارت برای سفارت. معاملۀ امواِل  حِقّ ثبِت 

د کند مانند مزایای دیگر بر اساس قواع. مزایای گمرکی: معافیت مأموران دیپلماتیک از عوارض گمرکی برای اموال هم که وارد و خارج می٢
مأموریت وارد  ۀگر در اینجا نیز تفاوت بین اموالی که سفارت برای استفادحقوقی نیست بلکه ناشی از نزاکت و عمل متقابل است، از سوی دی

 کند وجود دارد. نوع اّول چون متعلق بهخود وارد می شخصِی  فرستنده است و اموالی که دیپلمات برای مصرِف  کند و متعّلق به دولِت می
زاکت کند بنا بر اصل نخود وارد می موالی که دیپلمات برای مصرِف دولت خارجی است در معافیِت کّلی و عمومِی آن تردید وجود ندارد ولی ا

از معافیت برخوردار است و هر کشور معموًال با توّجه به سهمیه که برای مقدار ورود هر کاال در سال برای طبقات مختلف  یفقط تا حدود
ن همراه مأمور دیپلماتیک عهدنامۀ وی یهاها و چمدانبسته گمرکِی  دهد. در مورد معافیت از تفتیِش معافیت می ۀها معّین کرده اجاز دیپلمات
متقابل تأیید کرده است ولی در عین حال برای مأمور گمرک در  بر اصل نزاکت و عمِل  خود ذکر کرده و معافیتی را که سابقًا بنا ٣٦در مادۀ 

 از و تفتیش کند و در این موارد تفتیش باید با حضور شخصصورت داشتن ظن شدید درباره محتویات این حق را شناخته است که آنها را ب
 االختیار وی باشد.مات ۀدیپلمات یا نمایند

 . خاتمه مأموریت.٢. قطع روابط؛ ١توان ذکر کرد: پایان مأموریت دیپلماتیک: دو عنصر می

 توان گفت:صورت زیر میه شود و بقطع روابط: روابط دیپلماتیک کًال قطع می 

 جنگ بین دو کشور با اعالن رسمی. وجود حالت .١
 قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور به علت بروز حادثه یا اختالف شدید سیاسی. .٢

 در کنار این باید گفت که قطع رابطه ممکن است به صورت یکجانبه یا به طور متقابل صورت گیرد.

 وجود حالت جنگ بین دو کشور با اعالن رسمی: .١

ماند، در نتیجه روابط دوستانه است وقتی کشوری به کشور دیگر اعالن جنگ بدهد طبیعتًا روابط دوستانه باقی نمی ،چون روابط دیپلماتیک
 های هر طرف در کشور دیگر و احضار کّلیۀ مأموران دیپلماتیک است. در این مواقع اگر کشورِ خانهقطع روابط و بستن سفارت ،اّولین قدم

 کند که کشورِ آن کشور اعالن می دیپلماتیِک  پذیرنده به مأموراِن  خود نشود، کشورِ  مأموراِن  سفارت و احضارِ  قدم در بستنخود پیش ،فرستنده
 ها بر اثر جنگ است و هر چند در حقوقلغو عملی عهدنامه ه،کند، ترک کنند. این وضع در حقیقت نتیجپذیرنده را در مهلت که معّین می

لماتیک از جمله دیپ روابِط  گردد و توافق بر برقرارِی شوند ولی حداقل متوقف میبه عّلت جنگ لغو نمی ها بین دو کشورجدید بعضی عهدنامه
 دوستانه است و ادامۀ آن با وجود جنگ خالف منطق خواهد بود. ی است که مشروط به روابِط یهاتوافق
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 سیاسی:ت بروز حادثه یا اختالف شدید قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور به علّ  .٢

ی از سوی عمد  انگاری و کوتاهِی شود و آن را نتیجۀ سهلدهد که برای یک طرف، رابطه، غیر قابل تحمل میگاه بین دو کشور اتفاق رخ می
فه است طر قطع روابط دیپلماتیک ابتدئًا یک ،نماید. در این گونه مواردخود را قطع می دیپلماتیِک  روابِط  ،داند، از این جهتپذیرنده می دولِت 

گونه بت ایندیپلماتیک به مناس روابِط  کّلِی  دیگر نیز ممکن است به همان دالیل در همان زمان، قطع رابطه کند، اما باید گفت قطِع  ولی طرِف 
حضار سفیر و ا اختالفات و وقایع الزامًا دو جانبه نیست. غالبًا اختالفات سیاسی بین کشورها اگر در روابط دیپلماتیک بین آنها اثر بگذارد، به

شود باع منجر میات سفارت و ابقای یکی از اعضاء برای ادارۀ امورِ  به نگهداشتن سفارت با کاردار یا به احضار سفیر و کارمندان و اعضای دیگرِ 
وابط دیپلماتیک ر شود، ذکر این مطلب نیز با اهمیت است که چه قطع و استثنائًا در صورت شّدت اختالف است که به قطع کّلی روابط منجر می

ذیرنده تمام تعهدات شود بلکه دولت پبه سبب جنگ باشد و چه به سبِب اختالِف دیگر، مصونیت و مزایای مأموران دیپلماتیک یکباره قطع نمی
ن کشور هستند دارد آها و مزایا نسبت به مأموراِن دیپلماتیِک کشوِر فرستنده تا زمانی که در مصونیت عهدنامۀ وین را از حیث رعایِت  و تکالیِف 

های مزبور از خاک کشور پذیرنده مقرر شده است یا ممکن باشد و کّل ولی این زمان نامحدود نیست و تا وقتی است که برای خروج دیپلمات
 ها اعم از اینکه همراه با خوِد مأموِر دیپلماتیک باشد یا نباشد جاری است.این قواعد برای خانواده این دیپلمات

روابِط  ِی ئ: خاتمه مأموریت سفیر یا عضِو دیپلماتیک در صورتی که مربوط به موارد فوق یعنی جنگ یا قطع کّلی یا جزموریتخاتمۀ مأ
 علل زیر است:به دیپلماتیک نباشد 

 وریِت فرستنده برای مأم کشورِ  عللی که به دولت فرستنده ارتباط دارد: مانند خاتمۀ مّدت مأموریت در صورتی که طبق مقرراِت  .١
مّدِت معّین مقرر باشد، به دوران بازنشستگی رسیدن مأمور دیپلماتیک، احضار مأمور دیپلماتیک به هر عّلِت دیگِر  ،دیپلماتیک

مربوط به دولت فرستنده (تغییر هیأت دولت در کشور فرستنده) یا تغییر وزیر خارجه یا بر سر کارآمدن حزب دیگر که مأمور به آن 
 حزب وابستگی ندارد.

لی که به دولت پذیرنده ارتباط دارد: مانند عدم رضایت دولت پذیرنده از مأمور دیپلماتیک خارجی به عّلت خطا و یا ارتکاب جرم و عل .٢
 یا اعمالی که حضور او را در کشور پذیرنده نامطلوب نماید.

 بخش دوم: حقوق کنسولی

قواعدی است که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت است اما از حیث طبیعت  ه: حقوق کنسولی، مانند حقوق دیپلماتیک، مجموعتعریف
 ،های دیگر است. حقوق کنسولی جنبۀ اداری دارد و موضوع آندولت با دولت سیاسِی  با آن تفاوت دارد. حقوق دیپلماتیک ناظر به روابِط 

دولت است. به علت همین تفاوت در طبیعت،  ادارِی  آنها که از وظایِف دولت است در خارج و اداره کردن اموری مربوط به  اتباِع  منافِع  حفِظ 
یک کشور نزد حکومت کشور دیگر است. » حکومت«نزد دولت دیگر است، اما مأمور کنسولی مأمور » دولت«مأمور دیپلماتیک، مأمور یک 

دهد دولت را می ی صفت نمایندگی دیپلماتیکاست که به و  لی نیز ناشی از همیندیپلماتیک با مأمور کنسو  مأمورِ  اختیارات و امتیازاِت  تفاوِت 
ند که در کو دومی این صفت را ندارد. وظیفه کنسول حفظ منافع اتباع و معاونت به آنهاست و ناچار اختیارات او را محدود به مسائلی می

 اختیاراِت  ،پذیرنده است و به این جهت ِت دول بعًا مستلزم مقداری محدودیت در حاکمیِت کنسولی مصرح است. وظایف کنسول َط  ۀعهدنام
های ها، آزادی کامل دارند که مسائل مربوط به صالحیت کنسولشده وابستگی دارد. دولتمشخص کنسول فقط تا حدی است که به وظایِف 

ن کنند و معیّ  داخلی انیِن قو  سیاسی و اجتماعی آنهاست، با وضِع  های خود را در خارج، به نحوی که مصلحِت کنسول بیگانه و نیز صالحیِت 
 های دیگر است. مأمور کنسولی برای حفظ منافع اتباع دولت خود است کهدولت متقابِل  تواند مقید کند رفتارِ تنها امری که این اختیار را می

خارجی  نسوِل از آن قلمرو ککنسول باید بین دو دولت قبًال مشخص گردد و خارج  رو قلمرو صالحیِت نی هستند و از ایندر نقطه یا منطقه معیّ 
ن دو دولت پذیرنده باشد باید قبًال بی دولِت  سرزمیِن  تماِم  ،نه صالحیت دارد و نه امتیازاتی متناسب با آن. در مواردی که قلمرو یک کنسول

 .توافق شده باشد
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همین معنی عنوان یکی از دو  یک کلمۀ التینی است که از جهت لفظ به معنی شریک است و در Consul : کلمۀتاریخ روابط کنسولی
مام ت ،رأی اتفاِق  شدند، و به شرِط پیش از میالد مسیح) بود که برای مدت یک سال انتخاب می ٥٠٩فرمانروای رم بعد از سقوط سلطنت (

زمان امپراطوری  زتوانستند مصوبات سنای روم را وتو کنند. بعضی شروع تأسیس کنسولی را اکردند و میقدرت اجرائی و نظامی را اعمال می
یگانه دانند با این تفاوت که برای شخصی که برای حفظ و حمایت اتباع بدانند. بعضی دیگر تأسیس کنسولی را از زمان یونان قدیم میرم می

 پروکزنوس وانشد عنبیگانگان بود نه هموطن آنان و کسی که به این ِسَمت منصوب می اقامِت  محّل ۀ شد از مردم بومی یعنی تبعمنصوب می
Proxenos  داشت. 

بایست با نسول میالمللی بود. کتحوالت در روابط بین ۀ آن،تأسیس کنسولی از قرون وسطی به بعد تغییرات و تحوالتی پیدا کرد که نتیج
ولی کنسولی که  شد،مقابل باشد تا به مراجعات او ترتیب اثر بدهند و از آن تاریخ تأسیس کنسولی یک مأموریت دولتی  طرِف  دولِت  موافقِت 

روابط اخیر خیلی  ،شد یکی از بازرگانان یا اتباع انگلیسی مقیم در محل بود. روابط کنسولی مربوط به امور افراد است، به این جهتن میمعیّ 
طرف  منی دو دولتدول درآمده. و از آنجا که این قواعد ناشی از تفاهم ض مشترِک  مورد قبوِل  ۀدیرتر از روابط دیپلماتیک تحت نظم و قاعد

 نبایست برخالف روابط دیپلماتیک، در قراردادهای دوجانبه جزئیات آن را معیّ موافقت صریح آنها بوده است، می ۀبلکه نتیجرابطه نبوده 
ای هعمومی تدوین شد از مجموع قواعدی که در عهدنامه ۀکنند. به همین علت نیز وقتی قواعد مربوط به روابط کنسولی در یک عهدنام

شدن دوجانبه بود استفاده بعمل آمد. این رسم با انتصاب یک مأمور مخصوص به نام کنسول از جانب دولت متبوع آن بازرگانان و دائمی متعددِ 
اما ند، ای اتباع مقیم در یک بندر یا شهر کشور بیگانه داشتها که عدهکم متروک شد ولی کامًال از بین نرفت. بعضی دولترسمی او کم ِت َم ِس 

دون خود را که مقیم آن بندر یا شهر بود به سمت کنسول افتخاری (ب ۀتبع عده یا روابط بازرگانی آنها چندان زیاد و مهم نبود، یکی از بازرگاناِن 
یهنان خود مگزیدند و آن کنسول افتخاری پس از معرفی به حکومت محل وظایف مربوط به احوال شخصی هممنصب و حقوق دولتی) برمی

 .کردمیهنان خود دفاع میداد یا در صورت لزوم از منافع همانجام میرا 

 روابط کنسولی

ها ها به حفظ منافع اتباع خودشان در کشورهای بیگانه و دیگری احتیاج دولتعوامل برقراری روابط کنسولی بسیار است. یکی تمایل دولت
 ها اجازهول به دولتاطالعاتی کنس ۀر آنجا به بازرگانی اشتغال دارند. این جنببه یافتن اطالعات اقتصادی و سیاسی از کشوری که اتباعشان د

کنند اذ میدیگر اتخ ی در روابط خود با بیگانگاِن طور کلّ با سایر کشورها و سیاستی که به تجارت خصوص دهد که از رویه هر کشور درمی
شود استفاده روابط بازرگانی و احیانًا سیاسی خود فراهم می ۀبیشتر برای توسعهای مفید که امکانات لع گردند، و در عین حال از فرصتمّط 

شرکت در انتخابات که برای تبعه هر دولت، اگرچه مقیم خارج باشد، هست، تعهدات دیگری نیز برای اتباع هر دولت  نظر از حّق رفنمایند. َص 
آورد ام وظیفه و پرداخت مالیات بر درآمدی که در کشور خود بدست میی او موجود است، مانند خدمت نظنسبت به اجرای بعضی وظایف ملّ 

این قوانین نسبت به اتباع دولت در خارجه به دست مأموری باید باشد که از خود آن دولت است، و مأمور مزبور همان  ۀو امثال آن. اجرای کلی
رتی دیپلماتیک نداشته باشد ولی رفت و آمد بازرگانی و مبادالت تجا ۀبطها با دولت دیگر راتتواند مّد است که عنوان کنسول دارد. هر دولت می

بین آنها امری عادی باشد و حضور عده اتباع یک دولت در سرزمین دولت دیگر همیشه قابل احتراز نیست. از نظر اصولی ضرورت در روابط 
اموالی که در سرزمین  اشخاص و ۀی، هر دولت بر کلیصل کلّ ضرورت سیاسی است و در روابط کنسولی بیشتر حقوقی است. بنا بر ا ،دیپماتیک

ضع و داند وآن است حاکمیت انحصاری دارد، به این معنی که مختار است هرگونه قواعد و قوانین که به مصلحت جامعه و کشور خود می
ی باشند. یک دولت خارج ۀند اگرچه تبعاجراء نماید. نتیجه این اصل این است که اشخاص در سرزمین هر دولت تابع قوانین آن دولت هست

واند تاعمال آن در یک درجه مساوی قرار دارند و در نتیجه هیچ دولت نمی ها هم از حیث حاکمیت و حّق بنا بر یک اصل کلی دیگر دولت
رزمین دهد که در سه نمیمجبور به اجرای قوانین دولت دیگر باشد بدون آنکه به حاکمیت او خدشه وارد شود و به این جهت هیچ دولت اجاز 

یرقابل بیگانه را در هر کشور غ ای از اتباِع او قوانین یک دولت بیگانه اجرا شود. اما چون روابط بازرگانی و بعد انواع روابط دیگر حضور عده
 .تقابل استدانند و این ضرورت مها طبعًا خود را موظف به حمایت اتباع خود در کشورهای دیگر میاحتراز کرده و همه دولت
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دهد استثنائی بر دو اصل حاکمیت و تساوی دول است و چون هر استنثاء بر اصل باید آنچه حقوق کنسولی به معنای اعم را تشکیل می
وجانبه د رابطه باشد، حدود و جزئیات آن در قراردادِ  ح و مشخص باشد، حقوق کنسولی نیز باید عالوه بر اینکه مورد قبول دو طرِف رَّ َص مُ 

 .ص شده باشدمشخ

 طاین خود یک تفاوت اساسی با روابط دیپلماتیک است، نه از این جهت هر دو احتیاج به توافق قبلی دارند، بلکه از این حیث که جزئیات رواب
ی، مشخص عموم ۀضمنی در عرف و رسوم، و بعد در عهدنام دیپلماتیک قبًال با توافِق  مأموراِن  سفارت و امتیازاِت  دیپلماتیک مانند وظایِف 

 وانند اعمال کنندتقوقی که افراد بیگانه دارند یا میحشده و دیگر احتیاج به توافق جداگانه در جزئیات نیست. اما روابط کنسولی از حیث 
 .محتاج توافق مخصوص در یک عهدنامه است

 برقراری روابط کنسولی و آثار آن

مربوط به شرایطی  خارجی ۀتبع افرادِ  توافق قبلی است. این توافق از حیث حقوِق برقراری روابط کنسولی مانند روابط دیپلماتیک محتاج به 
در یک  ١٩٦٣کنند، و از حیث حقوق و وظایف مأموران کنسولی تابع قواعدی است که در ن میدوجانبه معیّ  ۀاست که دو دولت در عهدنام

 .شودالمللی تدوین شده و بعدًا به شرح آن پرداخته میعهدنامه بین

 .شود چند تفاوت اصولی با روابط دیپلماتیک هستما از نظر آثاری که به برقراری روابط کنسولی مترتب میا

ی که تغییر شکل دولت ۀمشروط به این است که قبًال یکدیگر را رسمًا شناخته باشند و دربار  ،ایجاد روابط دیپلماتیک بین دو دولت .١
لماتیک کنسولی بدون روابط دیپ روابِط  شناسایی است. ایجادِ  ۀجدید، به منزل دولِت  او به مقاماِت  ۀسفیر و مراجع مأموریِت  ۀداده ادام

شود. به همین جهت شناسایی دو فاکتو محسوب می ،قبلی نیست، بلکه خود رسمِی  الزام به شناسایی ندارد و مشروط به شناسایِی 
ود. دلیل این شجدید تلقی نمی آن دولِت  رسمِی  شناسایِی  ،ل در محلدولت جدید نیز نگاه داشتن کنسول و مأموران کنسو ۀ دربار 

ور هم ه به اینکه طرفین در کشهای سیاسی است بدون توّج تفاوت روشن است. روابط دیپلماتیک بین دو دولت برای همکاری
دولت با دولت  ر کشور دیگر است. یککه روابط کنسولی روابط بین یک دولت و اتباع او ددر صورتی اتباع ساکن و مقیم دارند یا نه،

ته گذارد که اتباع او در آنجا باشند یا روابط بازرگانی داشی مأمور کنسولی میکند و در محلّ دیگر وقتی روابط کنسولی برقرار می
 .آن برای آتیه باشد رفت و آمد اتباع در حال شروع است احتمال و قصدِ  ۀباشند، و یا اگر هنوز ندارند و رابط

دوستی  ،طرفین نباشد، الاقل در حدود عرف و رسوم اتباِع  گانه راجع به وضِع جد  دوستی است و اگر قراردادِ  ۀرابط ،دیپلماتیکۀ بطرا .٢
تدوین شده است. بنابراین با برقراری روابط دیپلماتیک و  ١٩٦١المللی مورد قبول همه دول بوده، و بعد هم در عهدنامه وین بین

خاص  نسولِی ک شود، و بدون اینکه احتیاج به تعیین مأمورِ ی برقرار میطور کلّ دیپلماتیک روابط کنسولی نیز به مأموریِت  تأسیِس 
 ۀکنسولی به دولت پذیرنده معرفی کند و مأمور مزبور کلی امورِ  خود را به عنوان مأمورِ  عضوِ  تواند یکی از مأموراِن باشد سفارت می

 .دهدوظایف کنسول را انجام می
ال شود و مأموریت دیپلماتیک به دنبقرارهای شناسایی رسمی یک دولت و یا قراردادهای دوستی که بین دو دولت امضاء می در .٣

ی این مسائل به استثنای بعض ۀشود، زیرا همدیپلماتیک نمی مأموراِن  حقوِق  گردد ذکری از اختیارات و امتیازاِت آن برقرار می
دولت در  یک اتباِع  اقامِت  نیاز از تصریح است. شرایِط ی آنقدر عمومیت داشته و دارد که بیالمللبین جزئیات در عرف و رسوِم 

واخت خود مشخص یا یکنو به خودیهایی که ممکن است داشته باشند الزامًا دیگر از حیث حقوق و حدود فعالیت دولِت  سرزمیِن 
 .جداگانه است ۀهای دوجانبتوافق نیست و به این جهت محتاِج 

عرف و رسوم معمول  ١٩٦١پیش از عهدنامه  ،دیپلماتیک مأموراِن  صورت اختالف بین دو دولت راجع به اختیارات و حقوِق  در .٤
 .کننده بودمبنای رأی مرجع رسیدگی

 صالحیت کنسول و حمایت کنسولی
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ین کشور اقامت آنها است و بعضی تابع قوان ترین وظایف کنسول حفظ منافع اتباع است. منافع و حقوق بعضًا تابع قوانین کشور محّل مهم
نماید. آنان اجرا می ۀکند و در موارد دوم قوانین کشور خود را دربار ی دفاع میمتبوع آنها. در موارد اول کنسول از حقوق آنها طبق قوانین محلّ 

ه نسبت اعتمادی که دول به نظام قسمت مهمی از صالحیت کنسول در حدود همین وظایف است، اما همیشه در این حدود نمانده و ب
در  های خوداند تغییر کرده است. بعضی دول به کنسولهای مختلف در نقاط مختلف داشتههای دیگر در زمانقضائی و اداری دولت

قانون  واند. حاکمیت دولت هم بر اشخاص بود های دیگر یا کشورهای دیگر دادهتر از کنسولکشورهای دیگر صالحیت و اختیارات وسیع
کردند و خارجیان خارج از حمایت قانون بودند، به این جهات بود که وقتی عده خارجیان در حقیقت امتیازی بود که فقط اتباع از آن استفاده می

السیون و هرحال کاپیتتر از همه قانون شهر و محل متبوع خودشان را دانستند. بهبایست از قانونی اطاعت کنند و مناسبزیاد شد ناچار می
) در عثمانی برقرار شد و بعد در کشورهای دیگر مانند مصر، ١٦بار از طرف فرانسوا اول پادشاه فرانسه (قرن شناسیم اولصورتی که میبه

 .مراکش، چین، ژاپن، حبشه، ایران و غیره تأسیس گردید

 بند اول ـ رژیم کاپیتوالسیون ـ کنسول قاضی

بارت بود های قاضی سه نوع صالحیت خاص داشتند که عها و سایرین نبود ولی کنسولین این کنسولالمللی تفاوتی بدر عرف و رسوم بین
 :از

 صالحیت وضع مقررات نسبت به اتباع کشور خود .١
 صالحیت انتظامی نسبت به اتباع کشور خود .٢
 صالحیت قضاوت در اختالف بین اتباع یا بین اتباع و مردم محلی .٣

طور کلی، یا اتباعی که از نژاد و مذهب متفاوت قدیم است، زمانی که اتباع خارجی، خواه مسیحی به هایصالحیت اول مربوط به زمان
 .تیافشد یک محله به آنان اختصاص میکردند و وقتی عده آنها زیاد میبودند، برای حفظ خود و مصلحت امنیت دور هم زندگی می

بعدًا که به تدریج اتباع محله خود را ترک کردند و در شهر پراکنده شدند خود به صالحیت دوم نیز مانند صالحیت اول به همان علت بود و 
 .خود از بین رفت

صالحیت سوم که قضاوت بود بر این اساس قرار داشت که قضاوت محلی مورد اعتماد و قبول نبود. صالحیت قضاوت کنسول بسیار متنوع 
هر یک از انواع آن تحوالت زیاد پیدا کرد. حق قضاوت کنسول در حقیقت مهمترین و در کشورهای مختلف متفاوت بود، و در طول زمان نیز 

جنبة کاپیتوالسیون است، و اقتضاء دارد که بیشتر بررسی شود. از حیث تنوع ابتدا یک تقسیم کلی باید کرد که مربوط به طبیعت اختالف 
 .موضوع قضاوت است، یعنی دعاوی مدنی و دعاوی جزائی

 :ر دسته خالصه کردتوان در چهامی

 .الف ـ اختالفات مدنی بین اتباع یک کشور خارجی ـ در این اختالفات صالحیت قضاوت منحصرًا با کنسول آن کشور بود

های مختلف در یک کشور خارجی گاه صالحیت قضاوت با کنسول طرفی بود که مدعی علیه باشد (در ب ـ در اختالفات بین اتباع دولت
 ).شد (در عثمانی و مصرهای هر دو تبعه واگذار میهای مختلط از کنسولصالحیت به کمیسیونایران) و گاه این 

ج ـ اختالفات بین اتباع خارجی و مردم محلی در صالحیت مقامات قضائی محلی بود با این خصوصیت که در بعضی کشورها کنسول 
ر بعضی کشورهای دیگر برای این اختالفات دادگاه مخصوص طرف حق داشت در دادگاه حاضر و ناظر به جریان دادرسی باشد و دیک

 .های اختصاصی محلی بودشد، و یا همین رسیدگی در دو مرحله ابتدایی و نهایی در دادگاهتشکیل می

در رسیدگی  ید ـ درباره مسائل جزائی در کلیه کشورهایی که رژیم کاپیتوالسیون را قبول کرده بودند، مقامات صالحیتدار محلی اصوًال دخالت
 .کردند و صالحیت کنسول کشور آنها مطلق بودشد نمیبه جرائم و جنایات که تبعه یک دولت علیه یکی از هموطنان خود مرتکب می
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 الغاء کاپیتوالسیون

رای آنها ب با توسعه و اصالحات وسیع تأسیسات قضائی و اداری و بیداری احساسات ملی در کشورهایی که زیر رژیم کاپیتوالسیون بودند،
 ادامه این رژیم نه دیگر معنی داشت و نه قابل تحمل بود، به این جهت به تدریج علیه این رژیم قیام کردند و آن را لغو نمودند. در بعضی

امعه جکشورهای دیگر، که قدرت این اقدام را نداشتند، کاپیتوالسیون تا بعد از جنگ اول جهانی باقی ماند، ولی مغایرت بین فلسفه تشکیل 
طرف و کاپیتوالسیون از طرف دیگر سبب شد که این کشورها نیز بتوانند آن را با موافقت دولت مستفید  ملل و دیوان دادگستری الهه از یک

ت صور  ه مشابه بهنامهای ایتالیا و سوئد و دانمارک و کشورهای دیگر هم که حق کاپیتوالسیون داشتند موافقتلغو کنند. بین ایران و دولت
های نامههای موقت جای خود را به عهدنامهمبادله نامه امضاء شد و به این ترتیب رژیم کاپیتوالسیون در ایران لغو گردید. بعدًا این موافقت

ق وها تساوی حقوق متقابل و رفتار متقابل و رعایت اصول حقدوستی و اقامت و بازرگانی و گمرکی و دریانوردی دادند. در کلیه این عهدنامه
 .المللی به عنوان رویه مورد قبول طرفین پذیرفته شدبین

 وظایف کنسولی

ش را کند. اما کنسول باید وظایفکه هر دولت برای دیگر مأموران خود میشود، چنانن میاو معیّ  دولِت  ی از طرِف وظایف کنسولی به طور کلّ 
این دو  غیر از کشور خود واقع است و ناچار باید بین ،یک کشور دیگر میِت در یک کشور خارجی انجام بدهد و بنابراین در مقابل قوانین و حاک

و چون  دآن را اجازه داده باش اخیرِ  تواند وظایف خود را در کشور بیگانه انجام بدهد که دولِت مغایرتی نباشد. به این جهت کنسول وقتی می
ین کشور قوانۀ خود محدود به اجاز  وظایِف  دود اختیارات کنسول در انجاِم محل باشد، در نتیجه ح قوانیِن  تواند مخالِف کنسول نمی اقداماِت 

قامت های کنسولی و اها در عهدنامهشده و یا اصول و مقرراتی است که دولت در کشور وضعیا  شود. این قوانین و قواعداو می مأموریِت  محِلّ 
های دوجانبه قی و توافقتی که کنسول باید وظایفش را، در حدود قوانین محلّ بعًا واند. َط و بازرگانی و غیره بین خود پذیرفته و امضاء کرده

ا ی انجام دهد، از انجام هر عملی که با قاعدۀ فوق مباینت داشته باشد باید خودداری کند، مثل اقداماتی که علیه امنّیت کشور پذیرنده باشد
ه آن اعتنایی توانند بحّق داوری بین اتباع کشور خود را دارد. اما اتباع می ی باشد. کنسول همیشهخالف نظم عمومی آن یا مخالف قوانین محلّ 

 .هرچند منع نشده باشد، ارزش ندارد زیاد است اعمال که نزد دولت پذیرنده، هی مراجعه نمایند. از اینگونهای محلّ نکنند و به دادگاه

 انواع وظایف کنسولی

توان آنها را در پنج نوع کلی خالصه نوع احصاء کرده است لیکن می ١٣طور تفصیل در را به وظایف کنسولی ٥در ماده  ١٩٦٣عهدنامه وین  
 :کرد که عبارتند از

 الف ـ حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن ـ در این قسمت انواع منافع ملحوظ است مانند مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و روابط
باع در مورد ارث یا منافع صغار و محجورین و قیمومیت و سرپرستی آنان ـ نمایندگی اتباع یا تعیین نماینده دوستانه ـ حفظ منافع خصوص ات

ها و هر نوع اقدام دیگر برای اینکه منافع اتباع در صورت غیبت یا عدم آزادی حفظ و از حقوق آنها دفاع شود. همچنین برای اتباع نزد دادگاه
 .ها و هواپیماهای متعلق به افراد کشور خود یا دولت متبوع و کارکنان آنهارسانیدن کمک به ناوها و کشتی

زرگانی و اقتصادی و فرهنگی بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده و تحقیق و کسب اطالعات الزم به این اب ـ کمک به توسعه مناسبات ب
 .ه و دادن آن اطالعات به کشور خودمنظور از اوضاع و تحوالت بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی در کشور پذیرند

 هج ـ انجام بعضی خدمات دولتی برای اتباع مانند صدور گذرنامه و روادید و اسناد مسافرت و صدور شناسنامه و تصدیق اسناد و انجام آنچه ک
 .دولت متبوع خودبه عهده دفاتر اسناد رسمی است. همچنین ثبت تولد و اتباع مشمول خدمت نظام و اعالم احضار آنها از طرف 

اده المللی و در حدودی که قوانین دولت پذیرنده اجازه دهای بیننامهدـ ابالغ اسناد قضائی و اداری یا اجرای نیابت قضائی بر طبق موافقت
 .باشد

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥تان را به های حقوقی درخواستِن آزمونرایگا اتجزو جهت دریافت /دکتر امید مالکریمیحقوق دیپلماتیک جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

۲۱ 
 

ابعیت دولت یی که تای که نزد دولت فرستنده ثبت شده و هواپیماهاهای دریایی یا رودخانههـ ـ کنترل و بازرسی نسبت به ناوها و کشتی
 .فرستنده را دارند و نسبت به کارکنان آنها به صورتی که در قوانین دولت فرستنده مقرر است

حوزۀ مأموریت دیپلماتیک تمام سرزمین دولت فرستنده است ولی قلمرو صالحیت کنسول آن قسمت از سرزمین دولت پذیرنده است که در 
 .توافق کنسولی بین دو دولت معین شود

ل ای از اتباع در آنجا ساکن باشند، یا مرکز بازرگانی و حمل و نقشود که عدهت کنسولی عادتًا در قسمتی از کشور پذیرنده تأسیس میپس
خارجی باشد مانند بنادر. در صورتی که دولتی نزد دولت دیگر فقط یک پست کنسولی برای تمام سرزمین دولت پذیرنده دایر کند، حوزه 

 .تواند با توافق بین دو دولت تمام سرزمین کشور پذیرنده باشدول واحد میمأموریت این کنس

 مأموریت کنسولی

 .جنبه مهم مأموریت کنسولی عبارت است از حفظ منافع اتباع و دولت متبوع خود

د. به عالوه منافع از ئل شباشد. به این جهت باید بین این دو تفکیکی قااین عنوان بسیار کلی است و از وظایف مأموریت دیپلماتیک هم می
انین توان گفت که منافع اتباع بیگانه حقوقی است که قو حیث نوع بسیار متعدد و از حیث طبیعت متنوع است. در یک تعریف اجمالی می

 .طور اخص برای اتباع خارجی شناخته استطور کلی و قراردادهای دوجانبه بهکشور محل اقامت به

توان آنها را در پنج نوع کلی خالصه نوع احصاء کرده است لیکن می ١٣وظایف کنسولی را به طور تفصیل در  ٥در ماده  ١٩٦٣عهدنامه وین 
 :کرد که عبارتند از

 الف ـ حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن ـ در این قسمت انواع منافع ملحوظ است مانند مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و روابط
منافع خصوص اتباع در مورد ارث یا منافع صغار و محجورین و قیمومیت و سرپرستی آنان ـ نمایندگی اتباع یا تعیین نماینده  دوستانه ـ حفظ

ها و هر نوع اقدام دیگر برای اینکه منافع اتباع در صورت غیبت یا عدم آزادی آنان حفظ و از حقوق آنها دفاع شود. برای اتباع نزد دادگاه
 .ها و هواپیماهای متعلق به افراد کشور خود یا دولت متبوع و کارکنان آنهاکمک به ناوها و کشتیهمچنین رسانیدن 

ب ـ کمک به توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده و تحقیق و کسب اطالعات الزم به این 
 .فرهنگی در کشور پذیرنده و دادن آن اطالعات به کشور خودمنظور از اوضاع و تحوالت بازرگانی و اقتصادی و 

 هج ـ انجام بعضی خدمات دولتی برای اتباع مانند صدور گذرنامه و روادید و اسناد مسافرت و صدور شناسنامه و تصدیق اسناد و انجام آنچه ک
 .اعالم احضار آنها از طرف دولت متبوع خودبه عهده دفاتر اسناد رسمی است. همچنین ثبت متولدین و اتباع مشمول خدمت نظام و 

داده  المللی و در حدودی که قوانین دولت پذیرنده اجازههای بیننامهد ـ ابالغ اسناد قضائی و اداری یا اجرای نیابت قضائی بر طبق موافقت
 .باشد

ت فرستنده فرستنده ثبت شده و هواپیمایی که تابعیت دولای که نزد دولت های دریایی یا رودخانههـ ـ کنترل و بازرسی نسبت به ناوها و کشتی
 .را دارند و نسبت به کارکنان آنها به صورتی که در قوانین دولت فرستنده مقرر است

حوزٔه مأموریت دیپلماتیک تمام سرزمین دولت فرستنده است ولی قلمرو صالحیت کنسول آن قسمت از سرزمین دولت پذیرنده است که در 
 .ی بین دو دولت معین شودتوافق کنسول

ل ای از اتباع در آنجا ساکن باشند، یا مرکز بازرگانی و حمل و نقشود که عدهپست کنسولی عادتًا در قسمتی از کشور پذیرنده تأسیس می
ند، حوزه مأموریت ک که دولتی نزد دولت دیگر فقط یک پست کنسولی برای تمام سرزمین دولت پذیرنده دایرخارجی باشد مانند بنادر. در صورتی

 .تواند با توافق بین دو دولت تمام سرزمین کشور پذیرنده باشداین کنسول واحد می
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 مأموریت کنسولی

 .جنبۀ مهم مأموریت کنسولی عبارت است از حفظ منافع اتباع و دولت متبوع خود

ه منافع از ت باید بین این دو تفکیکی قائل شد. به عالوباشد. به این جهاین عنوان بسیار کّلی است و از وظایف مأموریت دیپلماتیک هم می
انین توان گفت که منافع اتباع بیگانه حقوقی است که قو حیث نوع بسیار متعدد و از حیث طبیعت متنوع است. در یک تعریف اجمالی می

 . در نظام اداری و قضائی فعلی کشورهایطور اخص برای اتباع خارجی شناخته استطور کلی و قراردادهای دوجانبه بهکشور محل اقامت به
توانند از کلیه مراجع قانونی کشور محل اقامت برای احقاق حق یا دفاع از حق خود استفاده المللی امروز کلیة اتباع بیگانه میعضو جامعه بین

کشور  د مگر در مواردی که قانون آنکنند. الزمه حاکمیت دولت این است که کلیه ساکنان کشور ملزم به اطاعت از قوانین آن کشور باشن
های معمول گذشته در بعضی کشورها حق قضاوت کنسول دربارة اتباع وجود داشته (کاپیتوالسیون) و با اینکه مستثنی کرده باشد. در رویه

رسد ه نظر میر تفکیک کرد. بامروز دیگر وجود ندارد برقراری آن از نظر حقوقی قابل فرض است. بنابراین باید این منافع متنوع را از یکدیگ
ای دیگر این است که بعضی منافع اتفاع به مناسبت حالت یا عملی است که منحصرًا مربوط به اشخاص یا نفع خصوصی آنهاست، و گونه

نافع خود م شود. حمایت از تبعه شاملمنافعی است که اگرچه ناشی از فعالیت شخصی آنها است، ولی دولت متبوع آنها نیز از آن متأثر می
المللی گردد. حمایت کنسول دولت بیگانه از اتباع بر اساس سیاست کلی و بر مبنای عرف و رسوم در حدود قواعد حقوق بیندولت نیز می

ولت او شود تا ت به داست. در این موارد کنسول بیگانه اجازۀ دخالت در اجرای قوانین محل ندارد، بلکه وظیفه او منحصر به معاضدت می
ن داخلی تواند در جهت خالف قوانیتواند با استفاده از کلیه تسهیالت قانونی موجود از حقوق خود دفاع کند. حمایت کنسول مسّلمًا نمیب

مساعدت به تبعه خارجی برای دفاع از حقوق خود در حدود قوانین داخلی است. در موارد احوال شخصیه » صورت«کشور پذیرنده باشد بلکه 
شود که قوانین محل اجرای مقررات قوانین کشور متبوع خارجی را پذیرفته و مأموران محلی رعایت ول مربوط به مواقعی مینیز حمایت کنس

الملل جدید اصل اجرای قوانین خارجی نسبت به مسائل احوال شخصیه بیگانگان پذیرفته شده و نکرده باشند. هرچند امروز در حقوق بین
تضاء ها در آنچه که نظم عمومی آنها اقتواند محدودیتی در حاکمیت دولتکنند، معذالک این اصل نمیعایت میقوانین داخلی کشورها آن را ر 

 .کند ایجاد کندمی

 ترکیب پست کنسولی

وین اعضاء پست کنسولی را به  ۀعهدنام ٩ای اعضاء است. ماده یک پست کنسولی مانند یک مأموریت دیپلماتیک دارای یک رئیس و عده
 :طبقه تقسیم کرده است به شرح زیرچهار 

 الف ـ سرکنسول

 ب ـ کنسول

 ج ـ کنسولیار

 کنسولی ۀد ـ نمایند

 ـ تعیین رئیس پست کنسولی ١بند 

د و ترتیب این او در کشور خود موافقت کن پذیرنده باید با مأموریِت  شود ولی دولِت فرستنده تعیین می کنسولی از طرف دولِت  هر پسِت  رئیِس 
کنسولی  پسِت  ّر مق مأموریت و نیز ناِم  ۀسندی حاوی نام و جزئیات هویت و طبقه و حوز  ،فرستنده سفیر متفاوت است. دولِت  پذیرِش موافقت با 
پذیرنده  برای دولِت  کنسولی پسِت  رئیِس  خودِ  ۀکند و آن را از طریق دیپلماتیک (به وسیله سفارت) یا هر طریق دیگر از جمله به وسیلصادر می

 دهد، در غیاب رئیساو را انجام می شود و وظایِف سفارت به عنوان کاردار معرفی می ِم مقّد  عضوِ  ،طور که در غیاب سفیرفرستد. همانمی
یس کنسولی یا دیگری موقتًا برای انجام وظایف رئ ممکن است شخص دیگری خواه از اعضا پسِت  او، ت ممنوعیِت پست کنسولی، یا به علّ 
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وین  ۀعهدنام مقرراِت  ۀکنسولی مشمول کلی پسِت  موقِت  کنسولی معرفی شود. همین که این معرفی و یا موافقت انجام شد، رئیِس  پست
کنسولی دارد  ِت پس عادِی  ی را که یک رئیِس یها و مزایامصنویت استفاده از تمام حّق  یرنده الزام ندارد که به این شخصپذ شود ولی دولِت می

 .بدهد

 ر بین رؤسای پست کنسولیم و تأّخ تقّد  ـ ٢بند 

 ، چنانکه بین رؤسای مأموریتوجود داردم و تأخر در مراسم و تشریفات های مختلف در یک محل تقّد دولت کنسولِی  بین رؤسای پسِت 
موقت بر  کنسولی، رؤسایم است. پس از ردیف رؤسای پست او مقّد  ۀروانام م با کسی است که تاریِخ تقّد  ، و حّق نیز وجود دارددیپلماتیک 

ولی غالبًا محدود به کنس کنسولی هستند. باید در نظر داشت که قلمرو یک پسِت  پسِت  حسب تاریخ شروع بکار و پس از آنها رؤسای افتخارِی 
 .اشدب کنسولی از دولت فرستنده پذیرنده ممکن است چند پسِت  دولِت  سرزمیِن  پذیرنده است ولی در تماِم  دولِت  قسمتی از سرزمیِن 

 ها و مزایای کنسولیمصونیت

نین های قدیم و رسوم معمول و همچعرف و سنت ،دیپلماتیک مصونیِت  ۀ. دربار ری با هم دارندها و مزایای کنسولی تفاوت بسیاتمصونی
 .اندالمللی از ابتدا برقرار شده و تعمیم یافته و بعدها به آن مبنای حقوقی دادهنزاکت بین

منعقد  کنسولی ها هر کدام به میل خود و بنا بر توافقی که در معاهداِت هیچگونه مصونیت و مزایا نبوده و دولت اصوالً ها دربارۀ کنسول
دانند. به همین االجرا بالزم م یا سنِت لّ َس مُ  حقوقِی  ۀاند بدون آنکه آن را یک قاعدها شناختهها و مزایا را برای کنسولاند، بعضی مصونیتکرده

د، یا ای بین آن دو دولت توافق شده باشعای دولتی باشد بدون آنکه در عهدنامهتوانست مورد ادّ کنسولی نمی صونیت و مزیِت جهت هیچ م
 .الاقل در حدودی عرف جاری شده باشد

 های کنسولیمصونیت

عیین نسولی یا کسی که از طرف او تک پسِت  پذیرنده مصون است مگر آنکه رئیِس  دولتِی  اماکن کنسولی از دخول و ورود مقامات و مأموراِن 
ی که این مصونیت تواند بدهد. تفاوتفرستنده نیز می (سفیر یا کاردار) کشورِ  دیپلماتیِک  مأموریِت  شود رضایت بدهد. این رضایت را رئیِس می

فوری  حتیاطِی ا اقداماِت  دیگری باشد که مستلزِم  ۀسوزی یا حادثکنسولی اگر آتش سفارت دارد این است که در مورد محِلّ  محِلّ  با مصونیِت 
 .کنند ته او را راضی فرضتوانند عدم رضایت کنسول را نادیده گرفمحل می برای جلوگیری از سرایت به اطراف است، مأموریِن 

سمت اول رسمی و پیک سیاسی در ق مکاتباِت  دیپلماتیک و پست و ارتباطات و ارساِل  مأموریِت  محِلّ ۀ هایی که دربار ی مصونیتطور کلّ به
به عللی که قبًال بیان شد الزم دانستند که  ١٩٦٣کنسولی  ۀکنسولی نیز هست، با این تفاوت که در عهدنام مالحظه شد برای پسِت  جزوه

نیاید، و در عین  پیش های مختلف یا مبهمی که احیانًا از پیش وجود داشته اختالفجزئیات را تصریح نمایند تا بین دول به جهت رویه ۀکلی
 است. ها یا قیودی تصریح شدهحال در بعضی موارد محدودیت

است، باید ارتباط کنسول با اتباع همیشه دایر و مصون از  حمایت منافع اتباع و انجام امور آناناول مربوط به  ۀوظایف کنسولی در درج
 شدِن و زندانی شود بازداشتد و دخالت کنسول برای حفظ اتباع ضروری میافتمحدودیت و ممنوعیت باشد. یکی از مواردی که بسیار اتفاق می

بورند و پذیرنده وارد شده یا در حال ع خارجی که تازه به کشورِ  اتباِع  ۀخارجی است به هر علت که باشد. حمایت کنسول مخصوصًا دربار  ۀتبع
خود  و دفاِع  یمزبور هیچگونه آشنایی با محل و امکانات استفاده از قوانین محلّ  ۀشوند بسیار حساس است، زیرا تبعبه جهاتی بازداشت می

 .ندارد

ا مالقات و با او شده یا زندانی ر دولت او باشد، یا خود مطلع شده باشد، حق دارد بازداشت ۀرئیس پست کنسولی اعم از اینکه به تقاضای تبع
تنها قیدی که در این حق است این است که اوًال اگر  ؛وقت باشد و یا در اجرای رأی دادگاهبازداشت م ،تبعه شدِن مکاتبه نماید، خواه زندانی
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ین وکیل مالقات و تعی کنسولی باشد، نباید او را مجبور به مالقات کنند و به هر حال حّق  مأمورِ  مخالف با مالقاِت  ،خود ،خارج ۀتبع زندانِی 
 .پذیرنده باشد دولِت  شده یا زندانی باید در حدود قوانین و مقرراِت بازداشت ۀکنسولی دربار  مأمورِ  اقداماِت  مدافع و سایرِ 

کند باید تأمین گردد ایجاب می ١٩٦٣وین  ۀعهدنام اتباع در حدود مقرراِت  ارتباط با اتباع برای مأمور کنسولی در تمام مواردی که منافِع  حّق 
 یمای کشورِ کشتی یا هواپ او و ارتباط با کارکناِن  صغیرِ  قیم یا سرپرست برای اوالدِ  شده و نصِب فوت ۀتبع ِک رَ ماتَ  و از آن جمله است حفِظ 

 .پذیرنده دچار حادثه و سانحه شده باشد دولِت  فرستنده که در سرزمیِن 

 های کنسولیانواع مصونیت

 :شودی و حقوقی تقسیم مییهای دیپلماتیک، به دو نوع جزامصونیت

 .برخالف مصونیت دیپلماتیک ـ مطلق و نامحدود نیست ی مصونیت کنسولی،یدر نوع جزا

 دولِت  دارِ الحیتص مقاماِت  به این معنی که اگر تحت تعقیب قرار گرفت باید نزدِ ؛ ی نیستیکنسولی کامًال مصون از تعقیب جزااوًال، مأمور 
و این مزایا نیز در حد ضرورت است، مثل  او اقتضاء دارد ِت َم وظایف یا ِس  شود که انجاِم منتها از مزایایی برخوردار می پذیرنده حاضر شود،

اینکه در تعقیب باید رعایت احترام که در شأن مقام مأمور کنسولی است بشود و یا اگر اتهام آنقدر شدید نباشد که مستلزم بازداشت فوری 
 .ی نگرددالمقدور مانع انجام وظایف کنسولیمأمور کنسولی باشد، تعقیب به ترتیبی باشد که حتّ 

سارت خثانیًا، مصونیت کنسولی در دعاوی حقوقی برای مأموران کنسولی نیست، حتی اگر در انجام وظایف کنسولی باشد، مانند دعوی 
شخص ثالث ناشی از تصادف وسیله نقلیه، یا دعوی راجع به قراردادی که مأمور کنسولی به منظور عملیاتی مربوط به پست کنسولی ولی 

 .فرستنده، بسته باشد دولِت  ندگی از طرِف بدون ذکر نمای

شهادت خودداری کند هیچ اقدام قهری و  کنسولی از دادِن  توان برای ادای شهادت احضار نمود ولی اگر مأمورِ ثالثًا، مأمور کنسولی را می
سمی بدهد یا اسناد و مکاتبات ر اجباری علیه او نباید بشود. به عالوه مأمور کنسولی مکلف نیست در امور مربوط به وظایف خود شهادت 

 .مربوط به آن را ارائه کند

 مزایای کنسولی

 خصی و مالِی های شها عبارتند از مالیاتمأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مزایایی به صورت معافیت برخوردارند. این معافیت
صی و عمومی و الزامات نظامی (بیگاری و مصادره و اسکان ای و شهری، حقوق گمرکی و بازرسی گمرکی. خدمات شخمملکتی و منطقه

زل او او که در من ۀدهای فوق شامل شخص مأمور کنسولی و اعضاء خانواکار و بیمه اجتماعی. معافیت ۀاقامت و پروان ۀافراد نظامی)، پروان
 .ه باشدشد که مبدأ آن کشور فرستندفرستنده و درآمدها یا اموالی می های رسمی کنسولی و اموال متعلق به دولِت و فعالیت سکونت دارند

 پذیرنده دولِت  ۀهای تبعها و مزایای کنسولمصونیت

گوید مأمور که می ٨فرستنده است و در عبارت ماده  دولِت  ۀتبع ،اصل را بر این گذارده که مأمور دیپلماتیک ١٩٦١دیپلماتیک وین  ۀعهدنام
دیگری  کشورِ  ۀفرستنده را خواهد داشت، این فرض مستتر است که مأمور دیپلماتیک ممکن است تبع دولِت  صول تابعیِت اال دیپلماتیک علی

هم عینًا همین اصل را در مورد  ١٩٦٣وین  کنسولِی  ۀمزبور نیز هست. عهدنام مأمورِ  بودِن داخلی ۀتبع فرستنده باشد و حتی امکاِن  دولِت  غیرِ 
 مأمورِ  کنسولی آورده است. اگر در نظر باشد که مأمورِ  بودِن داخلی ۀتبع ده، اما در عین حال قواعدی نیز برای احتماِل مأموران کنسولی بیان کر 

خود برای انجام امور سیاسی کشور خود است ولی کنسول مأموری است اداری که کارهای مربوط به اتباع را انجام  دولِت  ۀنمایند ،دیپلمات
 رستنده یا دولِت ف دولِت  کنسولی که تابعیِت  ها و مأموریِن شود. کنسولشده توجیه میذکر  االصول ندارد، تفاوِت علیاسی دهد و نقش سیمی

های افتخاری) در خصوصی اشتغال دارند (کنسول دائم در کشور پذیرنده هستند و به فعالیِت  دیگری غیر از دولت فرستنده را دارند و مقیِم 
 ۀاشد، بلکه استفادفرستنده ب دولِت  گیرند. به عالوه نه فقط دولت پذیرنده باید موافق با انتصاب آنها از طرِف قرار میم ردیف دیگری از حیث تقّد 
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ذیرنده به پ کنند، اما مانعی ندارد که دولِت هایی که در اجرای وظایف خود میها و مزایای کنسولی نیز محدود است به فعالیتآنها از مصونیت
ذیرنده را داشته پ دولِت  یک دولت که تابعیِت  کنسولِی  ها نیز مأموراِن بدهد. از نظر معافیت های بیشترو مزایا و مصونیت تسهیالتمیل خود 

دارند، مثل معافیت را ن دکاربر  ،کنسولی و یا در آن سرزمین اقامت دائمی و اشتغال به فعالیت خصوصی داشته باشند بعضی از مزایای مأموراِن 
 .پروانه کار و تجارت و امثال آناقامت و  ۀاجاز 

 ها و مزایاانصراف از مصونیت

اتًا متعلق به شود نه امتیازی که ذت است که دولت فرستنده داده و از آن به نفع دولت فرستنده استفاده میَم مصونیت به اقتضای شغل و ِس 
ط مأمور. در مورد مأمور کنسولی نیز چنین است و فق فرستنده است نه شخِص  دولِت  شخص باشد. به این جهت انصراف از مصونیت نیز حّق 

غ خود منصرف شود. این انصراف باید صریح باشد و کتبًا به دولت پذیرنده ابال کنسولِی  مأمورِ  تواند از مصونیِت دولت فرستنده است که می
 .شود

 مأموریت کنسولی ۀخاتم

وط به پست پذیرد. بعضی مربوط به مأمور کنسولی و بعضی دیگر مربپایان میمأموریت کنسولی، مانند مأموریت دیپلماتیک، به دالیل مختلف 
آن توضیح داده خواهد شد، ولی  ۀل را متذکر شده که دربار فقط نوع اوّ  ١٩٦٣کنسولی  ۀه به شخص مأمور است. عهدنامکنسولی بدون توّج 

بسته  و در موقعی است که یک یا چند پست کنسولی ی داردکلّ  ۀبنظر به جن مأموریت ۀاین نوع خاتمفایده نیست. اجمالی درباره نوع دوم بی
مأموریت قطع  ۀدیپلماتیک یکی از موارد خاتم ها هستند خاتمه یابد. در روابِط کنسولی نیز که در آن پست مأموراِن  مأموریِت  ،شود و در نتیجه

ی غالبًا به تمایل بستن پست کنسول ،خود متضمن روابط کنسولی نیز هستروابط است، ولی با وجود آنکه برقراری روابط دیپلماتیک خودبه
 تباع یا منافِع ا کافِی  ۀعد نداشتِن  کشور فرستنده است. دولت فرستنده ممکن است به جهات و مقتضیاتی که مربوط به خود اوست (مثِل 

ا چند مستقل و امثال آن) وجود یک ی کنسولِی  یک پسِت  ۀ، نداشتن بودجه یا مأموران کافی برای ادار یک منطقه از کشور پذیرندهاص در خ
و انجام وظایف  کندهای کنسولی مورد نظر را تعطیل میپست کنسولی خود را در یک کشور دیگر الزم نداند و در این صورت پست یا پست

د و البته در تمام این موارد دولت پذیرنده را از قص سپاردور و خواه به سفارت خود میخود در همان کش های کنسولِی سایر پست آنها را خواه به
گاه می ای عده أموریِت م ۀخاتم های کنسولی، موضوِع کند. در کلیه موارد فوق اعم از اینکه قطع روابط کنسولی باشد یا بستن پستخود آ

و از این حیث با موارد دیگر پایان مأموریت کنسولی که در  شودمی ١٩٦٣وین  ۀی عهدنامآید که تابع قواعد کلّ میان میمأمور کنسولی به 
 :سه مورد برای پایان مأموریت کنسولی شمرده است که عبارتند از ١٩٦٣عهدنامه وین  ٢٥کند. ماده عهدنامه ذکر شده تفاوتی پیدا نمی

 .شوددولت فرستنده میالف ـ مواردی که مربوط به 

 .ب ـ مواردی که به دولت پذیرنده مربوط است

 .ج ـ لغو روانامه

 :شودالف ـ مواردی که مربوط به دولت فرستنده می

 سِت پ او (با ذکر نام مأمور و محّل  کنسولِی  مأمورِ  کند که خدمِت پذیرنده اعالم می فرستنده به دولِت  دولِت  ،وین ۀعهدنام ٢٥ ۀطبق ماد
 هر شود، اما بهپذیرنده مربوط نمی شود به دلیل آنکه به دولِت دادن به خدمت ذکر نمیپایان پذیرد. علِت کنسولی) در فالن تاریخ پایان می

 .تواند متنوع باشدحال می

 :ب ـ مواردی که به دولت پذیرنده مربوط است

نسولی او ک ن فالن مأمورِ به دولت فرستنده اعالم کند که از تاریخ معیّ  وین مشتمل بر موردی است که دولت پذیرنده ۀعهدنام ٢٥ ۀبند ج ماد
مورد احتمالی این اعالم را ذکر نکرده، اما با ، ٢٥ ۀ(با ذکر نام، سمت و پست کنسولی) یا اجزاء کارکنان کنسولی او را قبول ندارد. اگرچه ماد
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شده نعیّ م ن است و از تاریِخ معیّ  کنسولِی  پذیرنده از یک مأمورِ  دولِت  رضایِت  توان استنباط کرد که مربوط به عدِم می ٢٣ ۀه به مفاد مادتوّج 
 .شود و یک فرد عادی خواهد بودفرستنده تلقی نمی دولِت  در اعالم، دیگر مأمورِ 

 مأموریت کنسولی ۀـ تکلیف دولت پذیرنده در صورت خاتم ١بند 

آن تحت  یگانِی اموال و اسناد و با ۀهای کنسولی با کلیطور انفرادی باشد، محلکنسولی به پسِت  رسمِی  مأموریت وقتی مربوط به افرادِ  ۀخاتم
، حتی تبین دو دولت به هر علّ  کنسولِی  ولی اگر روابِط  ؛شودماند و تغییری در وضع آن پیدا نمیحفاظت مأموری که مانده است باقی می

 دولت ،ماند و به این جهتسرپرست میآن بی کنسولی و اموال و اسنادِ  پسِت  هایروند و ناچار محلن میامأمور  ۀجنگ، قطع شود، هم
 حفاظِت  ،ستندهفر  بدون قطع روابط دیپلماتیک باشد دولِت  ،پذیرنده مکلف است از آنها محافظت و حمایت نماید. اگر قطع روابط کنسولی

ذارد و اگر مأموریت دیپلماتیک نداشته باشد یا قطع روابط کنسولی گمأموریت کنسولی خود می ۀکنسولی را به عهد ها و اموال و اسنادِ محل
 بحث را به دولِت  وِع موض ظِت افتواند حفرستنده می جنگ بین دو دولت باشد که طبعًا متضمن قطع روابط دیپلماتیک نیز هست، دولِت  ۀنتیج

 .است بسپارد هپذیرند دولِت  دیگری که مورد رضایِت 

 های کنسولی درباره خانواده و خدمهمصونیتـ سایر مزایا و  ٢بند 

 ال و اسنادِ پست کنسولی و امو  رسمِی  کنسولی و نسبت به محِلّ  مأمورِ  رسمِی  وظایِف  ها و مزایا منحصرًا برای انجاِم اوًال، استفاده از مصونیت
 .کنسولی باشد ادارِی 

 .ثانیًا، اعضاء خانواده ساکن در خانه مأمور کنسولی باشند

 .انتفاعی اشتغال نداشته باشند خصوصِی  پذیرنده به مشاغِل  آنها در قلمرو دولِت  ۀکارمندان کنسولی و خانواده و خدمثالثًا، 

 پذیرنده را دارند دولِت  های افتخاری و مأموران کنسولی که تابعیِت ـ کنسول ٣بند 

ت فرستنده نیستند، زیرا دول ۀتبع کنسولِی  ر شرایط مساوی با مأموراِن پذیرنده را دارند البته د دولِت  فرستنده که تابعیِت  دولِت  کنسولِی  مأموراِن 
پذیرنده آن تبعه  لِت کند دو ن میخود معیّ  ۀپذیرنده را به عنوان نمایند دولِت  ۀتبع ،توان پذیرفت که فقط به این عنوان که یک دولتمسلمًا نمی

خود را از حیطه قدرت خود خارج بداند فقط به این جهت که در سرزمین و در قلمرو حاکمیت او در خدمت یک دولت بیگانه است. از طرف 
یا  ه کنسولیها مختارند که در عهدنامسابقه نیست و مجاز شناخته شده. دولتدیگر انتصاب اتباع دولت دیگر به مأموریت کنسولی امری بی

ها های دیگر بین خود انتصاب اتباع خود را برای سمت کنسولی دولت دیگر منع کنند، یا در صورت قبول حدود استفاده او از مصونیتعهدنامه
و مزایا را کامًال مشخص نمایند. ولی اگر قرار قبلی و توافق بین دو دولت در این موضوعات موجود نباشد دادن مأموریت کنسولی به اتباع 

ت پذیرنده اینگونه مأموران نیز از طرف دول ها و مزایای کنسولِی مذکور باشد و حدود استفاده از مصونیت طرِف  صریِح  رف دیگر باید با موافقِت ط
 دخالت باشد. کننده را حّق منصوب ن شود یا موافقت شود بدون آنکه دولِت معیّ 

واعد است که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت است، اما از حیث : حقوق کنسولی مانند حقوق دیپلماتیک مجموعۀ قحقوق کنسولی
ۀ اداری دارد و کنسولی جنب های دیگر ولی حقوِق طبیعت با آن تفاوت دارد. حقوق دیپلماتیک مرتبط است با روابط سیاسی دولت با دولت

به آنها از وظایف اداری و از جمله امور دولتی است. به عّلت  مربوط امورِ  کردِن آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج کشور است و اداره موضوِع 
 حکومِت  دِ یک کشور نز حکومِت  مأمورِ  ،دیگر است، اما مأمور کنسولی دولِت  یک دولت نزدِ  مأمورِ  ،همین تفاوت در طبیعت، مأمور دیپلماتیک

 دیگر است. کشورِ 

 توان نام برد:عنوان نمونه از این عوامل میروابط کنسولی: عوامل برقراری روابط کنسولی بسیار است، به 

 خودشان در کشورهای بیگانه. اتباِع  منافِع  ها به حفِظ تمایل دولت .١
 اقتصادی و سیاسی از کشوری که اتباعشان در آنجا به بازرگانی اشتغال دارد. اطالعاِت  ها به یافتِن احتیاج دولت  .٢
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هر کشور درباره بازرگانی با سایر کشورها و سیاستی که به طور کّلی در روابط  ۀدهد که از رویها اجازه میدولت این جنبۀ اطالعاتی کنسول به
ازرگانی و احیانًا ب های مفید که امکانات بیشتر برای توسعۀ روابِط لع گردند و در عین حال از فرصتکنند مّط دیگر اتخاذ می خود با بیگانگاِن 

یش پمسائل شخصی متعددی را  ،دیگر یک کشور در کشورِ  تجمِع عدۀ اتباِع  ،شود. در عین حالشود استفاده میسیاسی آنها فراهم می
وارث و وصیت و مسائل این چنینی را پیش خواهد آورد.  مسائلی مانند ارث، حقوِق  ،تبعۀ خارجی ردن یک بازرگاِن آورد، به عنوان مثال مُ می

کند که ممکن خاص ایجاد می یآثار حقوق ،دیگری از حیث ازدواج و یا طالق خارجی یا مسائِل  طفل از والدیِن  دِ ازدواج بین اتباع بیگانه و یا تول
وال ه آنها احآنها جاری است متفاوت و گاه متعارض باشد. اینگونه مسائل که ب است غالبًا با حقوق و قواعدی که در کشور محِلّ اقامِت 

شود. در کنار وجود داشته و امروزه در قوانین کّلیۀ کشورها مقرراتی برای تأمین حقوق بیگانگان از این حیث دیده می شودشخصیه گفته می
ور خود بر درآمدی که فرد در کش مالیاِت  آن، مسائلی مانند حِقّ شرکت در انتخابات برای تبعۀ هر دولت هر چند مقیم خارج باشد و یا پرداخِت 

ید به دست مأمور دولت در خارج با اند از موضوعات مربوط به روابط کنسولی باشد. اجرای کّلیۀ این قوانین نسبت به اتباِع تو آورد میبدست می
ه اتباع دیگری که مربوط ب الذکر و مسائِل فوق آن دولت است و مأمور مزبور همان است که عنواِن کنسول دارد و به کلیۀ امورِ  باشد که از خودِ 

 شود.کنسولی گفته میشود، امور می

 حقوِق  توافق از حیِث  قبلی است، این : برقراری روابط کنسولی مانند روابط دیپلماتیک محتاج به توافِق برقراری روابط کنسولی و آثار آن
ولی تابع کنس ِن مأمورا کنند و از حیث حقوق و وظایِف است که دو دولت در عهدنامۀ دوجانبه معّین می یتبعۀ خارجی مربوط به شرایط افرادِ 

برقراری روابط کنسولی با روابط دیپلماتیک  ،وین در خصوص روابط کنسولی آمده است، اما از نظر آثار ١٩٦٣است که در عهدنامۀ  یقواعد 
 چند تفاوت اصولی دارد:

که تغییر شکل  ره دولتیدیپلماتیک بین دو دولت مشروط به این است که قبًال یکدیگر را رسمًا شناخته باشند و دربا روابِط  ایجادِ  .١
ایجاد روابط کنسولی بدون روابط سفیر و مراجعۀ او به مقامات دولت جدید به معنی شناسایی است.  داده ادامۀ مأموریِت 

ایی دوفکتو محسوب ، بلکه خود، شناسقبلی نیست رسمِی  دیپلماتیک الزام به شناسایی ندارد و مشروط به شناسایِی 
د در محل، شناسایِی رسمِی آن دولِت جدی یکنسول کنسول و مأموراِن  دربارۀ دولت جدید نیز نگاهداشتِن گردد. به همین جهت می

وّجه به های سیاسی است، بدون تبین دو دولت برای همکاری شود. دلیل این تفاوت روشن است، روابط دیپلماتیِک تلقی نمی
ر یر؟ در صورتی که روابط کنسولی روابط بین یک دولت و اتباع او در کشواینکه طرفین در کشوِر هم، اتباِع ساکن و مقیم دارند یا خ

ن جهت رابطه کند، به همیبین دو دولت برقرار نمی ،کنسولی جنبۀ اداری دارد و رابطۀ سیاسی روابِط  دیگر است. از این رو، تأسیِس 
 ت.دو طرف نیس کامِل  استقالِل  مستلزِم  ،های مستقل است در صورتی که رابطۀ کنسولیدیپلماتیک فقط بین دولت

المللی مورد طرفین نباشد الاقل در حدود عرف بین اتباِع  جداگانه در مورد وضِع  رابطۀ دیپلماتیک، رابطۀ دوستی است و اگر قراردادِ  .٢
 موریِت مأ تضمین شده است. بنابراین برقراری روابط دیپلماتیک و تأسیِس  ١٩٦١دول بوده و بعد هم در عهدنامۀ وین  ۀقبول هم

تواند یشود بدون اینکه احتیاج به تعییِن مأموِر کنسولِی خاص باشد سفارت مدیپلماتیک روابط کنسولی نیز به طور کّلی برقرار می
ول را انجام کنس یکی از مأموران عضو خود را به عنوان مأمور امور کنسولی به دولت پذیرنده معرفی کند و مأمور مزبور کلیۀ وظایِف 

واند در امور سیاسی تو مأمور کنسولی نمی تأسیس روابط کنسولی متضمن روابط دیپلماتیک نیست ،عکس بدهد و بر
 بین دو دولت مداخله کند مگر در شرایط خاص.

ه دنبال دیپلماتیک ب شود و مأموریِت در قراردادهای شناسایی رسمی یک دولت و یا قراردادهای دوستی که بین دو دولت امضاء می .٣
عرف  شوند. زیرا این مسائل به استثنای بعضی جزئیات دردیپلماتیک نمی مأموراِن  گردد ذکری از اختیارات و امتیازاِت می آن برقرار

، همۀ این دوجانبه نیاز از تصریح است، بر عکس در قراردادهای کنسولِی المللی آنقدر عمومیت داشته و دارد که بیو رسوم بین
شده از همان قراردادهای دوجانبه وین تدوین شده در واقع اخذ ١٩٦٣ عهدنامۀ در جدید که ِی کنسول شد و حقوِق مسائل قید می

 است.
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وین عرف و رسوم معمول  ١٩٦١بین دو دولت، راجع به اختیارات و حقوق مأموران دیپلماتیک پیش از عهدنامۀ  در صورت اختالِف  .٤
تر اهمّیتمتبوِع کنسول رسوم نقش کم دولِت  اتباِع  کنسول و حقوِق ایف ظکننده بود در مورد اختیارات و ومبنای مرجع رسیدگی

 دارد و رسیدگی بر اساس قراردادهای دوجانبۀ بین دو دولت است.

 ٥توان آنها را در لیکن می ؛نوع مشخص کرده ١٣ه طور تفصیل در ، وظایف کنسولی را ب٥در مادۀ  ١٩٦٣انواع وظایف کنسولی: عهدنامۀ 
 رد:نوع کّلی خالصه ک

 ا.هغار و محجورین، قیمومت، تعیین نماینده برای اتباع نزد دادگاهِص  : ارث، منافِع حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع .١
الزم کند  پذیرنده: تحقیق و کسب اطالعات فرستنده و دولِت  کمک به توسعۀ مناسباِت بازرگانی، اقتصادی و فرهنگی بین دولِت  .٢

 و به اطالع کشور خود برساند.
 جام بعضی خدمات دولتی برای اتباع مانند صدور پاسپورت، ویزا، اسناد مسافرت، صدور تذکره، تصدیق اسناد.ان .٣
پذیرنده اجازه  که قوانین دولت یالمللی و در حدودهای بیننامهابالغ اسناد قضایی و اداری یا اجرای نیابت قضایی بر طبق موافقت .٤

 داده باشد.
فرستنده  دولِت  ه تابعیِت ی کیهاایی که نزد دولت فرستنده ثبت شده و هواپیماهای دریایی یا رودخانهبازرسی نسبت به کشتی و کنترل .٥

 را دارد.
 پذیرنده نباشد. کشورِ  + انجام هر مأموریِت دیگری که مغایر با قوانین و مقرراِت 

دیپلماتیک  أموریِت م ۀتواند وارد مسائل سیاسی و دیپلماتیک که بر عهدنمیاالصول های باال مأمور کنسولی علییادداشت: بنابر به گفته
فرستنده نزد  وین اگر دولِت  ١٩٦٣منع شده است و طبق عهدنامۀ  یاست گردد و با این حال کنسول از انجام از امور دیپلماتیک به طور کل

از روابط  یرنده قسمتپذی دولِت  را بر عهده نگرفته باشد کنسول با موافقِت  آن دولت دیپلماتیِک  امورِ  پذیرنده سفارت نداشته باشد، انجاِم  دولِت 
 نماید. دیپلماتیک را تصّدی می

وین  ١٩٦٣عهدنامه  ٩دیپلماتیک و عده از اعضاء است. ماده  کنسولی مانند یک مأموریِت  : یک مأموریِت اعضای مأموریت کنسولی
 است که به شرح زیر است: اعضای پست کنسولی را به چهار نوع تقسیم نموده

 سر کنسول

 کنسول

 کنسول یار

 نمایندۀ کنسول

َمِت رئیِس دایمِی توانند به ِس یار و نمایندۀ کنسول تنها وقتی میجا ذکر این نکته ضروری است که طبقات دّوم به بعد یعنی کنسولدر همین
های کنسولی المللی و عهدنامهات فوق همان است که در عرف بینمأموریت منصوب شوند که از طبقۀ باالتر در آن ُپست نباشد. عنوان طبق

ر در هر ُپست کنسولی که بیش از یک نف مأموریِت  ها در تعیین و عدۀ افراد هر طبقه مختارند به استثنای رئیِس معمول بوده است، لیکن دولت
 تواند باشد.نمی

 بندی:جمع

 کند.های دیپلماتیک را بیان میاست که هنجارها و قواعد مأموریت المللهای حقوق بینحقوق دیپلماتیک یکی از شاخه
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 الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباطهای حقوق بینترین بخشحقوق دیپلماتیک از قدیمیتاریخچه: 
کردند. تنظیم عیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر میها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تگردد. از دیرباز دولتها برمیمیان دولت

 ترین وظایف این نمایندگان بود.کردند از مهمروابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می

شهرها شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولتهای دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولتتحّول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی
ترین وظایف آنها کسب اطالعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی ای را دریافته بودند و مهمهای دیپلماتیک حرفهاهمیت ایجاد هیئت

 دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.

 که آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.در دوران مل ۱۷۰۸قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال 

 منابع

ی اصل مصونیت هاترین ویژگیشد. از مهمالمللی تعیین میها با توّجه به عرف بینهای دیپلماتیک تا قرنمقررات و قواعد حاکم بر مأموریت
های با تدوین کنوانسیون ۱۹۶۰اما از ابتدای دهۀ  ؛د احترام قرار داشتو امنیت نمایندگان بود که حتی در زمان جنگ میان دو کشور مور 

الملل که توسط کمیسیون حقوق بین ۱۹۶۳» کنوانسیون راجع به روابط کنسولی«و  ۱۹۶۱» کنوانسیون راجع به روابط دیپلماتیک«وین: 
کنوانسیون دیگر که اهمیت  ۳آمد.  به حالت مدون در سازمان ملل نوشته و بسیاری از کشورها به آن پیوستند، این رشته از وضعیت عرفی

در مجمع عمومی سازمان  ۱۹۶۹مصوب » های ویژهکنوانسیون راجع به مأموریت«محوری در تعیین قواعد حقوق دیپلماتیک دارد شامل 
کنوانسیون «مجمع عمومی و  در ۱۹۷۳مصوب » المللیمورد حمایت بین کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاِص «ملل، 

 شود.در کنفرانس وین می ۱۹۷۵مصوب » المللی جهانیهای بینراجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان

 بخش اول: تعریف حقوق دیپلماتیک

ی او دولت و نمایندگالملل عمومی) است که دربارۀ اعمال و نظامات روابط خارجی ای از حقوق عمومی خارجی (بینحقوق دیپلماتیک شاخه
اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که  ۀالملل و هم از نحوکند؛ یعنی هم از امور بیندر خارج بحث می

 آن استوار است. ها بر اساِس بین دولت خارجِی  سیاسِی  روابِط  نظاِم 

 در این تعریف دو ویژگی مشهود است:

 تیک، روابط سیاسی خارجی است.موضوع حقوق دیپلما. ۱

 شود.ها برقرار میروابط سیاسی بین دولت .۲

 رود.دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار می

گیرد. اصطالح صحیح این معنی در فارسی ی را در برمییهای اداری و اجراشود و سازمانیدولت به معنای خاص به مدیران کشور گفته م
 است.حکومت 

باشد. ی عناصر متشکله دولت (حکومت، سرزمین، جمعیت، حاکمیت) میدولت به معنای عام: مفهومی مجرد و انتزاعی است که دربردارنده
 .عامل اجرایی آن »حکومت«است و  شخصیت حقوقی ملت »دولت«در این معنی 

فرستادگان  یردد. در این زمان بود که این واژه به طور اخص به حرفهگآن به اواخر قرن هجدهم باز می فعلِی  دیپلماسی به مفهوِم  ۀکاربرد کلم
دول که مجوز برقراری ارتباط با کشورهای خارجی را در دست داشتند اطالق گردید و کسانی که به این امر اشتغال داشتند دیپلمات نامیده 

نیز هست. بین سیاست  POLITICAL ی سیاسی در مقابلهکنند، ولی کلمشدند. در زبان فارسی کلمه دیپلماتیک را (سیاسی) ترجمه می
 »شود.ن میهایی که در جهت رسیدن به آن اهداف معیّ اهداف و خط مشی«. سیاست عبارت است از: داردو دیپلماسی تفاوت وجود 
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 سیاست دارای دو جنبه است:

 ؛جنبه داخلی -۱

 .جنبه خارجی -۲

های بیگانه است. به عبارت دیگر دیپلماسی اجرای سیاست خارجی کشور و نسبت به دولت ها در خارج ازی اجرای سیاستدیپلماسی نحوه
 دولت است.

 تری را نیز باید شناخت و آن عبارت است از:اما برای دیپلماسی معنای دقیق

حل و فصل  اند: روشتدوین سیاست خارجی و اجرای آن. یعنی دیپلماسی در واقع دو روی یک سکه است؛ زیرا در تعریف دیپلماسی گفته
دیگر و این تعریف هم تدوین و هم اجرای آن را در  آمیزِ مسالمت مسائل مربوط به روابط خارجی با دول دیگر، به وسیله مذاکره یا هر طریِق 

عامل . صف خاص روابط خارجی دولت استوی اجرای سیاست خارجی است و دیپلماتیک گیرد. بنابراین روابط دیپلماتیک، وسیلهبر می
 گویند.می »دیپلماسی«ی اداره آن را و نحوه »دیپلماتیک«اجرایی این سیاست را 

 بخش دوم: تاریخچه روابط دیپلماتیک ●

شوند؛ زیرا نخستین می ها محسوبتاریخ دیپلماسی ارتباط مستقیم با تاریخ انسان دارد. به اعتقاد برخی، فرشتگان و انبیا نخستین دیپلمات
 اند.ها بودهزد انسانپیامبران الهی ن

ه تقسیم ی تاریخ روابط دیپلماتیک را به سه دور توان برای آن یک آغاز تاریخی قائل شد. به طور کلّ دیپلماسی قدمتی باستانی دارد و نمی
 کنند:می

 ؛)۱۸۱۵قدیم (تا سال  یدوره -۱

 ؛)۱۹۱۸تا جنگ جهانی اول  ۱۸۱۵ کالسیک (از یدوره -۲

 .نوینی دیپلماسی دوره -۳

 تر بیان نمود و آن را به دو دوره تقسیم کرد:بندی را به طور کلیتوان این تقسیمهمچنین می

 ۱۵ترین زمان تا قرن ـ دوری اول: از قدیمی

 زمان حاضر تا ۱۵ی دوم: از قرن ـ دوره

بات نان جریان داشته است. در مصر مکاتایران، هند، چین، مصر و سایر نواحی، دیپلماسی قبل از شکوفایی فرهنگ یو ۀهای اولیدر تمدن
قرن قبل از میالد مسیح است و نشانگر آن است که فراعنه مصر با پادشاهان آسیای صغیر روابط دیپلماتیک  ۱۳سیاسی کشف شده مربوط به 

ه طور فرستادگان ب و وظایِف  میان اقوام و ملل مختلف وجود داشته است نمایندگاِن  اند و در این جوامع، اعزام و پذیرِش ای داشتهگسترده
ز گردیدند. ورود قبائل و مراجعه اشدند و اعزام میافراد حائز شرایط به عنوان نماینده انتخاب می ،شده و بر اساس آنمشروح تعیین می

 این افراد باعث تیرگی روابط و جنگ ی این افراد و همچنین قتِل شدهشناخته همراه با تشریفات خاص بوده و تجاوز به حقوِق  ،مأموریت
 شد.حتمی می

های اروپا زیر نظر کلیسا قرار داشت. قسمت ی اروپا، روابط بین واحدهای سیاسِی در قرون وسطی و طی ده قرن حاکمیت کلیسا بر قاره
د و اعزام ر محدود و کنترل شده بوشدند و از خود استقالل نداشتند. دیپلماسی رایج در آن قاره بسیامختلف اروپا یک مملکت محسوب می

ا گرفت. در همین زمان با شکوفایی اسالم، مسلمین به بسط روابط خود بسفیر از سوی واحدهای سیاسی به ندرت و با نظر کلیسا صورت می

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥تان را به های حقوقی درخواستِن آزمونرایگا اتجزو جهت دریافت /دکتر امید مالکریمیحقوق دیپلماتیک جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

۳۱ 
 

ترین فرا از میان صالحاست. س ی بارز روابط دیپلماتیکی پیامبر اسالم به رؤسای ایران، بیزانس، حبشه و مصر، نمونهسایر ملل پرداختند. نامه
 شدند و وظایف زیر را بر عهده داشتند:ترین مؤمنین انتخاب میو شایسته

دعوت به اسالم و به ویژه قبل از آغاز جنگ؛ مذاکرات صلح و ترک مخاصمه و مذاکرات در باب مبادله اسیران جنگی؛ مذاکره در باب انعقاد 
های مختلف با همکاری در زمینه پیماِن  ذاکره در جهت ایجاد حس تفاهم و جلب دوستی و انعقادِ قراردادهای مربوط به فدیه و غرامت و م

 طرف قرارداد؛

شد و پیامبر های آنان با ادب و نزاکت شنیده میسرزمین اسالمی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند. پیام مقیِم  خارجِی  دیپلماتیِک  مأموریِن 
 داشت.ای فراوانی نیز به آنها ارزانی میبنا بر عادت شخصی خود، هدای

بار  ی برای اولینهای دائم، در گسترش و تکامل دیپلماسی نقش مؤثری داشتند. تأسیس سفارتخانهونیزشهرهای ایتالیا و در رأس آنها دولت
 اطالعاتی در خصوص محّل  شهرها صورت پذیرفت. سفرا قبل از عزیمت،دیگر دولت توسط ایشان و به منظور اطالع مستمر از تحوالِت 

ی دهشآوریجمع گرفتند و اطالعاِت رویدادهای داخلی قرار می خود در جریاِن  دولِت  کردند و در طی مأموریت نیز از طرِف مأموریت کسب می
 .نوازی، از شرایط سفرا بودمأموریت و استعداد و میهمان محّل  ط به زباِن داشتند. تسلّ خود را نیز به مرکز ارسال می

رها رواج دپلماتیک میان کشو روابِط  جدیدِ  ت مستقر شد، شکِل کشور ملّ  ی وستفالی که سیستِم در قرن هفدهم و هیجدهم پس از کنگره
. روابط دیپلماتیک شدندی شخصی پادشاه محسوب میدائمی است، رواج بیشتری یافت. سفرا نماینده یافت. این باور که دیپلماسی یک امرِ 

ارجی سیاست خ ۀی مخصوص برای ادار مًال بسته، مخفی و حتی در برخی موارد مخوف بود. در همین زمان تأسیس وزارتخانهاز دید مردم کا
 مطرح شد.

قرن هیجدهم دوران طالیی دیپلماسی نام گرفته است. استقرار دستگاه منظم دیپلماتیک در فرانسه زودتر از سایر کشورها بسط و تکوین 
یافت. به شد و وی استقالل کامل در اجرای سیاست خارجی دولت متبوع خود میاو با دولت متبوعش قطع می ۀرابط یافت و با اعزام سفیر،

 باز کرد. به عنوان زبان دیپلماتیکزبان فرانسه به تدریج جای خود را  ،عالوه

حاکم تشکیل شده بود،  خانداِن  منافِع  ، کنگره اروپا که برای حفِظ ۱۸۱۵ی وین قرن نوزدهم (عصر دیپلماسی کالسیک) به دنبال کنگره
شاه محسوب  یها به جای اینکه نمایندهیان چیرگی بخشید. انقالب فرانسه باعث شد که دیپلماتیهمکاری را بر خصومت در میان اروپا

، تدوین ۱۸۱۵ر کنگرۀ وین مطروحه د مند شدند. از جمله مسائِل ها از ارج و قرب خاصی بهرهی دولت محسوب شوند. دیپلماتشوند، نماینده
زیادی کسب کرد و  یِق اروپا توف ی سیاسِی نوزدهم در ایجاد ثبات در صحنه قرِن  کالسیِک  ترتیبات مربوط به روابط دیپلماتیک بود. دیپلماسِی 

ارتباطی،  لیسای وشد و توسعهدیپلماتیک، جاسوسی تلقی نمی مأموریِت  آوری اطالعات در کشور محّل ها کاهش یافت. جمعتعداد جنگ
 ها را به کشور متبوع خود تسهیل کرد.تماس مداوم دیپلمات

ی ای را در دیپلماسی به همراه داشت. این تحوالت که ناشی از دگرگونالت عمدههای اول قرن بیستم، تحوّ دهه :قرن بیستم (دیپلماسی نوین)
های هایی همچون دیپلماسی آشکار و دیپلماسی سازمان، به صورتالملل، تکنولوژی و افکار عمومی بودندهایی چون نظام بیندر زمینه

 المللی نمود یافتند.بین

 ل دیپلماسی در قرن بیستم دخیل بودند عبارتند از:عواملی که در تحوّ 

روسیه و در  ۱۹۱۷ ی کشورهای قدرتمند، انقالبآمریکا و ورود ژاپن و چین در جرگه ۀمتحد ایاالِت  المللی و ظهورِ بین نظاِم  دگرگونِی  :۱
ها و کوشش این دولت در برقراری رابطه با کشورهای ایران و افغانستان و ترس از افشای اسرار ی شعار برابری و استقالل دولتنتیجه اشاعه

 ی آسیایی و آفریقایی، پیوستنمربوط به روابط سیاسی، دو جنگ جهانی اول و دوم، استقالل شمار زیادی از کشورهای تحت سلطه
 های اروپایی.ی ملل و خروج دیپلماسی از انحصار دولتکشورهایی نظیر ایران و افغانستان در جامعه
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 پیشرفت تکنولوژی ارتباطات :۲

 قدرت یافتن افکار عمومی :۳

و پرهیز از  ننتایجی که عوامل مزبور در دیپلماسی آشکار داشت، دیپلماسی پارلمان، تماس فوری و آنی نمایندگان دول متبوع، صراحت بیا
 واسطه به مردم و ... بود.های بیرعایت حتمی نزاکت در زبان و بیان خطاب

 بخش سوم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک ●

توانند با هم روابط دیپلماتیک برقرار کنند که با هم در آن توافق کرده باشند. توافق یعنی رضایت دو طرف. یکی از ارکان دو دولت زمانی می
ی صحیح و سالم بین دو شخص است. خواه شخص حقیقی، یعنی افراد مردم باشند و خواه شخصیت حقوقی؛ مانند دولت یا ی، رابطهحقوق

 شرکت و امثال آن.

 و در تواند برقرار شود که شرایط حقوقی الزم را داشته باشندهایی میآنچه که مهم است و باید توّجه شود، این است که روابط فقط بین دولت
رف طمورد روابط دیپلماتیک، این شرایط محدود به شناخت رسمی هر دولت و توافق بین آنها و احراز وجود رابطه با اعزام نماینده از طرفی نزد 

 ی دیپلماتیک سه شرط الزم است:دیگر یا متقابًال از سوی هر دولت است. بنابراین در برقراری رابطه

 شود.برقرار میها) رابطه دیپلماتیک بین (دولت )۱

 ها باید قبًال یکدیگر را شناسایی کرده باشند.دولت) ۲

 ها در برقراری رابطه توافق کرده باشند.دولت )۳

 دیپلماسی و تشریفات ●

آن  نتوان آنها را از هم جدا کرد. تشریفات جزیی از دیپلماسی است و در بطاند که نمیدیپلماسی و تشریفات یا پروتکل چنان به هم آمیخته
 جای دارد.

ضور سلطان دیگر آوری از سوی یک سلطان به حاز نظر تاریخی احتماًال تشریفات با دیپلماسی شکل گرفته و نخستین بار که نماینده یا پیام
 پذیرفته شده با تشریفات همراه بوده است.

ها، القاتبه محیطی رسمی و آرام دارد. تشریفات به م کند. عمل و شغل دیپلماسی نیازمزیت تشریفات این است که کار دیپلماتها را آسان می
ها و کند. تشریفات حافظ و مجری مصونیتدهد و تعهداتی ایجاد میی رسمی میها و دید و بازدیدها جنبهها، مسافرتمذاکرات، ضیافت

ها و است، دید و بازدید، شرکت در جشنی نشست و برخو مزایای دیپلماتها است و تشریفات همه جا با دیپلماسی همراه است. مانند نحوه
ها، انعقاد قراردادها، تقدیم استوارنامه و غیره. خالصه در زندگی شغلی و خصوصی دیپلماتها تشریفات دخالت دارد، تکلیف را روشن عزاداری

 دهد.کند و دستور میمی

عیین شده است. المللی بوده و عرفی است و از قبل تریفاتی بینها بیاموزند. اکثر قواعد و رسوم تشی دیپلماتتشریفات فنی است که باید همه
ها هیچ دولتی نباید به میل خود در آن دخل و تصرفی کند. مگر در حدی که مجاز است و عرف تشریفاتی حدود آن را در صالحیت دولت

و از آن  اند، اما به مرور به لزوم آن پی بردهزه برخاستههای انقالبی در آغاز با تشریفات به مبار داند. الزم به یادآوری است که همیشه دولتمی
اند. به عنوان مثال حکومت چین پس از انقالب به مدت بیست سال کوشید تا تشریفات را در آن کشور کنار گذارد، ولی باالخره پیروی کرده

 آن را مجددًا پذیرفت و در تشریفات به خیل سایر کشورها پیوست.
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های دشمن و در حال گیریم که دیپلماسی بدون تشریفات متصور نیست. قواعد تشریفاتی حتی در روابط دولتیجه میاز آنچه گفته شد نت
های خارجی در کویت توسط سربازان دولت عراق، های اخیر دیده شده است؛ اشغال سفارتخانهاست. گرچه خالف آن نیز در سال جنگ نیز 

 های وین بود.کنوانسیونالمللی و مصوبات نقض علنی قواعد بین

 جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه ●

ی اجرایی سیاسی همانطوری که قبًال اشاره شد، تشریفات دیپلماتیک، ابزار سیاسی دیپلماسی است؛ بدین ترتیب ریاست تشریفات شعبه
نماید. وی باید روابط دولت خود را با دول خارجی وجود اجرا میباشد. ریاست تشریفات وظایف خود را مطابق با قوانین و ضوابط موزارت می

ایندگان سیاسی سایر ها نسبت به نمی تشریفات دیپلماتیک را که دولتاند و نیز رویهکه نمایندگان دیپلماتیک آنها در پایتخت اکردیته شده
چون مسائل مربوط به اقامت کور دیپلماتیک در کشور، به  نجام وظایفیادار ر گرفت. ریاست تشریفات عهدهدهند در نظکشورها انجام می

خصوص سازماندهی استقبال و مشایعت نمایندگان دیپلماتیک، تنظیم مراسم تسلیم استوارنامه، نظارت بر رعایت مصوبات دولت در ارتباط 
ائل گمرکی تها، مزایای دیپلماتیک، مسهای دیپلماتیک (ثبت دیپلماهای خارجی و پرسنل خدماتی نمایندگیی اقامت دیپلماتبا مسئله

هیه و سازماندهی کنند، ترتبه و نیز رجال دولتی که به کشور سفر میهای عالیمسافرت در کشور و غیره) اسکان و استقبال و مشایعت هیئت
نها به منظور ا همکاری با آباشد. شناخت کور دیپلماتیک و یی اقامت و تنظیم برنامه رجال کشورش با اعضای کور دیپلماتیک میبرنامه

یر و ها، نمایش فیلم، سازماندهی سها، نمایشگاههای مختلف سال نو، جشنآشنایی ایشان با زندگی و فرهنگ کشور، دعوت به مناسبت
 رود.ها از جمله وظایف ریاست و تشریفات به شمار میسفر و سخنرانی

ی یره، ارائهها، دادن هدایا و غها، پذیرایی کور دیپلماتیک در ضیافتدیگر مناسبتهای دولتی و انجام تدابیر ضروری تشریفاتی در جشن
 ،پیشنهادهای الزم به وزارت امور خارجه در ارتباط با روزهای تاریخی و حوادث مربوط به کشورهایی که با آنها روابط دیپلماتیک وجود دارد

س ی وظایف ریاست تشریفات قرار دارد. یکی از خصوصیات کار رئینیز در حیطهتبریکات به مناسبت روزهای ملی، تسلیت و انتخاب هدایا 
 باشد.دار وظایف تشریفات دولتی نیز میتشریفات آن است که در حین اجرای وظایف تشریفاتی مربوط به فعالیت وزارت امور خارجه عهده

ح مسائل مربوط به پذیرایی از هیاتهای خارجی را در سط دار است کهریاست تشریفات نقش تشریفاتی دولتی را به خصوص هنگامی عهده
عه های ریاست تشریفات، هنگام رسمیت بخشیدن به حفظ و توسترین فعالیتدهد. یکی از پرمسئولیتهای دولتی) انجام میعالی (هیئت

 گیرد.می های دیپلماتیک، به خصوص فعالیت آن در ارتباط با اقامه کور دیپلماتیک صورتمناسبات و معاشرت

یون وین المللی به خصوص کنوانسدهد که از قواعد حقوق بینی سیاسی مهمی را انجام میریاست تشریفات در فعالیت عملی خود وظیفه
گیرد. همچنان ریاست تشریفات باید جدا به این نکته توّجه نماید در مورد کور دیپلماتیک مقیم سرچشمه می ۱۹۶۱در ارتباط دیپلماتیک سال 

 کور دیپلماتیک به قوانین کشور احترام گذارد. که

باید در نظر داشت که مصونیت در قبال صالحیت قانونی و مصونیت اماکن مأموریتی و اسناد و آرشیو، اگرچه از حقوق قراردادی شناخته 
یون وین که قبًال یده بگیرد. کنوانستواند قوانین کشور مقیم را نادشده است، ولی این به هیچ وجه بدان معنی نیست که دیپلمات خارجی می

های دیپلماتیک بهرهمند هستند، مکلف به رعایت قوانین و مصوبات کند که اشخاصی که از امتیازات و مصونیتبدان اشاره شد، حکم می
مند اصی بهرهامتیازات خ وظیفه است نه آنکه قصد باشد فرد یا گروهی را ازباشند و این مزیتها صرفًا به خاطر مصلحت انجامکشور مقیم می

 سازند.

 نقش تشریفاتی سفارت ●

اشته ی کشور فرستنده باید در بعضی مراسم دولت پذیرنده حضور دگیر، سفارت تشریفات است. سفیر به عنوان نمایندهاز مشاغل مهم و وقت
دارد. شرکت  ف طبق سنن و رسوم محل تفاوتی تشریفاتی سفیر، انجام مراسم استوارنامه است که در کشورهای مختلباشد. نخستین وظیفه

ها و نی رؤسای کشورهای خارجی، جشی رئیس کشور فرستنده در بعضی اعیاد رسمی، مراسم استقبال و بدرقهسفیر به عنوان نماینده
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سفارت  سایر اعضای یابد ضروری است.هایی که رئیس دولت پذیرنده در آنها شخصًا حضور میها، امضای دفاتر یادبود و ضیافتعزاداری
ها و باید در مراسم حضور یابند. سفیران و بعضی از اعضای سفارت ضرورتًا باید در جشنهای مختلف مینیز به تعداد کم یا بیش به مناسبت

ها و با در نظر هایی که از طرف همکاران دیپلمات آنها ترتیب داده شده نیز شرکت نمایند. با توّجه به تعداد کثیر کشورها و سفارتضیافت
شود و گرفتن اینکه هر کشور یک روز ملی رسمی دارد و معموًال در این روز جشن گرفته و از بسیاری از اعضای هیأت دیپلماتیک دعوت می

 توان به تعداد روزها و ساعاتی که باید صرف انجام این وظیفه شود پیبرد.ها از نظر تشریفاتی ضروری است، میشرکت در این جشن

شود. عالوه بر اینها مراسم مختلف مربوط به آنچه گفته شد، مربوط به مراسمی است که از طرف دولت پذیرنده و مقامات خارجی برپا می
اح بعضی ها و یا افتتکند. مثًال شرکت در نمایشگاهکشور فرستنده و اتباع نیز هست که حضور سفیر یا اعضای سفارت را ایجاب می

 های اتباع و غیره.ضور در بعضی مراسم خصوصی یا اجابت دعوتها و یا حگردهمایی

از امور تشریفاتی سفارت، سفرهای رسمی و غیر رسمی مقامات و شخصیتهای کشور فرستنده به کشور پذیرنده و بالعکس است. در سفرهای 
ها، و از لحاظ بدرقه، محل اقامت، نوع مهمانیریزی کرد ها قبل باید برنامهوزیران، از مدترسمی خصوصًا در مورد سران کشورها و نخست

های یبینهای داخلی، تبادل هدایا و نظایر آن، پیشغذاها، انتخاب مدعوین و تعداد آنها، دیدار و بازدید از اشخاص و مؤسسات، مسافرت
شور و اتی در سفرهای سران کالزم را نمود که کوچکترین نکته فراموش شده ممکن است عواقب ناخوشایندی داشته باشد. امور تشریف

ی مهم نکته کند.مقامات باال، بسیار پیچیده و دقیق است و در هر مورد، محل سکونت، ضیافت مدعوین، دیدارها و سفرها و غیره تغییر می
شود؛ ن نمیقت آو قابل ذکر در مسائل تشریفاتی این است که امور تشریفات اگر درست و به دلخواه انجام شود، کسی متوّجه دشواری و د

ی یاری دربارههای بسکند. شواهد و مثالولی به محض آنکه کوچکترین اشتباه در مسائل جزیی تشریفات روی دهد، موضوع اهمیت پیدا می
مواردی که یک اشتباه یا یک فراموشی سفارت و یا مقامات محلی موجب برهم خوردن نظم تشریفاتی شده است. مسئولیت سفارت در مسائل 

های رسمی بسیار وآمدهای زیاد است و رفتهای بزرگ که تعداد نمایندگان و نمایندگیریفاتی بسیار است و دقت زیاد الزم دارد. در پایتختتش
صرًا مصروف به ها کارشان منحشود؛ زیرا در غیر این صورت سفارتخانهباشد، عمًال از تشریفات و تعهدات و قیود تشریفاتی نیز کاسته میمی
 مانند.گردد و از سایر امور بازمیر تشریفاتی میامو

 

 مصونیت دیپلماتیک: ●

لملل عمومی اترین مباحث حقوق دیپلماتیک است که خود از مباحث جالب حقوق بینمباحث مصونیت و مزایای دیپلماتیک جزء اصلی
ت قرار گرفت و عالوه بر آن دستخوش تحوالت الملل عمومی بعد از جنگ جهانی دوم بیش از پیش مورد توّجه و اهمیاست. حقوق بین

 زیادی شد.

در  ۱۹۶۱ این تحوالت مباحث مصونیت و مزایای دیپلماتیک را هم تحت تأثیر قرار دادهاند و متحول نمود. چنانکه تنظیم کنوانسیون وین
 باشد.های مربوط دلیل بر تحول وسیع این موضوعات میرابطه با روابط دیپلماتیک و پروتکل

الملل عمومی، مصونیت و مزایای دیپلماتیک جزء مباحثی است که در طول قرون و اعصار به طور رسد در موضوعات حقوق بیننظر می به
 بدیهی مورد توافق بوده است. چرا که اصوًال شروع هرگونه روابط بین کشورها با قبول مصونیت دیپلماتیک توأم بوده و به هیچ وجه جداشدنی

قبول و باور مصونیت، امکان هیچ گونه روابط وجود ندارد. از طرفی وجود اصل عمل متقابل در روابط بین کشورها باعث نیستند و بدون 
 اهمیت این موضوع شده و نیز باعث شده که با چون و چرای کمتری مورد توافق کشورها واقع شود.

 های دیپلماتیکانواع مصونیت ●

 ونیت اصلی و تبعیاند: مصبه طور کلی مصونیتها دو دسته
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 های اصلی: مثل مصونیت شخص دیپلمات و مصونیت اسناد و بایگانی. این مصونیت برای شخص یا شیئی ایجاد شده است.مصونیت -۱

های تبعی: این مصونیتها به تبع شخص یا شیئی ایجاد شده است. مثًال مصونیت محل اقامت دیپلمات یا مصونیت اهل خانه مصونیت -۲
های شخص دیپلمات ایجاد شده است و مصونیت محل سفارتخانه به تبع مصونیت اسناد و مدارک دولت فرستنده. مصونیتاو به تبع 

 دیپلماتیک صرفنظر از اصلی و تبعی دو نوع است: مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی.

 مصونیت از تعرض: ▪

است. وارد شدن به محل بدون اجازه، تعرض به مصونیت  مصونیت از تعرض یعنی حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص غیر قابل نقض
ول المللی این به معنی غیر قابل قبهای شخصی و تعرض به مصونیت شخصی است. در اصطالح بینمحل است و نقض حقوق و آزادی

یست، خص دیپلمات نبودن ایمنی و حرمت شخصی به مفهوم عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا ش
بلکه در هر رژیم دموکراتیک هر کس و مسکن او از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است؛ مگر به حکم قانون و یا مجوز از 

تواند ی او غیر قابل تخطی است و هیچ قانون داخلی نمیمقامات ذیصالح قضایی و حال آنکه حرمت محل سفارت و شخص دیپلمات و خانه
 ف آن را مقرر کند. مصونیت از تعرض در موارد زیر قابل تفکیک است:خال

 الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک

 ها و اسناد دیپلماتیکب) مصونیت نوشته

 ج) مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک

 د) مصونیت خانواده دیپلماتیک

 مصونیت قضایی: ▪

های حقوقی کند در معرض تعقیب جزایی و رسیدگینها در یک کشور مستقل ایجاب میوظایف خاص مأمورین سیاسی و موفقیت نمایندگی آ
قرار نگیرند و این بدین معنی است که دولت میزبان صالحیت قضایی یا قانونی برای رسیدگی نداشته باشد، بلکه دولتها از اعمال صالحیت 

ور محل توقف و احتیاط و دوراندیشی مأمور سیاسی باید به نحوی باشد که کنند. البته رعایت مقررات کشخود در مورد دیپلماتها خودداری می
موردی برای اتهام و تعقیب پیش نیاورد؛ ولی به هر حال چنانچه شکایتی علیه مأمور سیاسی مطرح باشد، فقط در محاکم دولت متبوع 

 رسیدگی است.قابل

 شود:مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه می

 هافارتخانهمصونیت قضایی س -۱

 مصونیت مأمورین دیپلماتیک -۲

ف ها و به منظور تأسیس استقالل و آزادی عمل مأمورین در انجام وظایمصونیت قضایی اصوًال برای مأمورین دیپلماتیک است، نه سفارتخانه
یک از مراجع با این عبارت که هیچ الملل مأموران سیاسی را معاف از هرگونه اقدامات قضایی کشورها دانسته است.و خدمات خود. حقوق بین

 قضایی حق اعمال صالحیت نسبت به مأمورین دیپلماتیک را ندارند.

 مصونیت قضایی متضمن:

 الف) مصونیت کیفری

 ب) مصونیت مدنی
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 ج) مصونیت از ادای شهادت

 د) مصونیت از اقدامات اجرایی است.

ریزی تعامالت جانبه، مراوده با یکدیگر و یا پایهی آن در صدد برقراری روابط دوطهگردد که کشورها به واسدیپلماسی به هر تمهیدی اطالق می
ه در تواند میان کشورهایی کآیند. دیپلماسی در این مفهوم میسیاسی و حقوقی با هم (البته در هر مورد از طریق نهادهای مجاز آن) برمی

مانه تر در ارتباطاِت با اهداف دوستانه یا خصتواند به طور گستردهاین مفهوم می برند حاکم باشد اماروابط خصمانه یا جنگ با هم به سر می
 ی اقتصادی و نظامی.حاکم باشد تا اشکال مادی مخاصمه

هایی چون های دائم (یا شبه دائم) دیپلماتیک است، و یا دست کم برای سازمانمأموریت آن متضمن تبادِل  معموِل  دیپلماسی به شکِل 
. عالوه ها ضرورت داردق بخشیدن به عضویت آنالدولی مهم، اعزام نمایندگی دائمی برای تحقّ های بینمتحد و دیگر سازمان سازمان ملل

 وجود دارند. ad hoc های، و نیز نمایندگی دول نزد کنفرانسad hoc های ویژه یا دیپلماسیهای دیگری از قبیل مأموریتها دستهبر این

 ضایِی ق ها هستند که در تمهیدات قانونگذاری و تصمیماِت ی دیرپای دولتحاصل رویه ،المللی حاکم بر روابط دیپلماتیکبینقواعد حقوق 
اما این قوانین امروزه به میزان قابل توّجهی در قالب کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک تدوین شده است. ؛ یابدها تجلی میآن ِی ملّ 

سیون در ی قوانین است. هرچند روند تصویب کنوانی مترقیانهی موجود و بخش دیگر آن توسعهن کنوانسیون بر مبنای رویههایی از ایبخش
عضو دارد.  ١٧٧کشورها رو به افزایش است، اما همین بخش دوم نیز نمایانگر قواعد عمومًا پذیرفته شده است. این کنوانسیون در حال حاضر 

ی ایاالت ی مربوط به کارکنان دیپلماتیک و کنسولالمللی دادگستری در قضیهوانسیون وین از سوی دیوان بیناهمیت اصول مندرج در کن
). دیوان در حکم ماهوی خود اظهار نمود که: تعهدات ١٩٨٠مه  ٢٤و رأی  ١٩٧٩دسامبر  ١٥کید قرار گرفت (قرار أ متحده در تهران مورد ت

رو ازاین الملل عمومی نیز بر عهده داشته است.بلکه تعهداتی طبق موازین حقوق بین… راردادی نیست دولت ایران در این مورد صرفًا از نوع ق
عمال مبارزین در حمله به هیأت اعزامی ایاالت متحده در تهران و به گروگان گرفتن أدولت ایران، به خاطر قصور در ممانعت و (متعاقبًا) تأیید 

 شود.ناخته میپرسنل دیپلماتیک و کنسولی، مسئول ش

 ١٩٦٤توسط قانون مزایای دیپلماتیک  ١٧٠٨، بیانگر کامن ال بود. امروزه قانون ١٧٠٨های انگلیس، قانون مزایای دیپلماتیک برای دادگاه
سازد. مید مطرح انملغی و جایگزین شده و بر طبق قانون جدید به نوعی تمهیداتی از کنوانسیون را که در قوانین پادشاهی متحده ادغام شده

نماید که جایگزین می ١٩٥٢المنافع و جمهوری ایرلند) را با قانون های دیپلماتیک (کشورهای مشترک) مصونیت١(١همین قانون، بخش 
ثیری أمدون تغیر حاکم بر موضوعاِت  عرفِی  حقوقِی  برای مصونیت از دادرسی وضع شده بود. البته ساز و کارهای کنوانسیون وین بر قواعدِ 

 آزاد هستند. ،ها در تغییر موضع خود توسط معاهده و یا توافقات ضمنی و بر مبنای رفتار متعاقبو دولت ندارد

 ی در روابط دیپلماتیکهای حقوقی کلّ جنبه .٢

جانبه دو تدیپلماتیک با رضای های دائِم کنوانسیون وین برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها، و مأموریت ٢ی الف) تأسیس. بر اساس ماده
رخوردارند. این ب برقراری روابط دیپلماتیک از حّق ی کشورهای مستقل الملل عمومی کلیهپیوندد. بر طبق موازین حقوق بینبه وقوع می

 رسمی ابراز گردد.تواند به شکل غیر یت دو جانبه میرضا

د. عدم برقراری باشاخیر از پیامدهای شناسایی نمیب) شناسایی. اگرچه شناسایی شرط برقراری و حفظ روابط دیپلماتیک است، اما مورد 
 به حساب بیاید. رف بوده یا نوعی تحریک غیر نظامیِص  عملِی  ی مالحظاِت تواند نتیجهروابط دیپلماتیک و یا استرداد نمایندگی دیپلماتیک می

و با  ی دولت فرستنده به داخل قلمرو دولت پذیرندهنمایندگی از سو  اعزاِم  ها. اساس روابط دیپلماتیک را عمِل ی مزایا و مصونیتج) فلسفه
دن دولت مند نمودهد. دولت پذیرنده به محض ابراز موافقت با استقرار روابط دیپلماتیک باید در جهت بهرهموافقت این دولت شکل می

ها گردد. تد یک رشته مزایا و مصونیتواند سبب ایجای اعتبار بخشیدن به موافقت میفرستنده از مزایای رضایت خود تالش نماید. پروسه
رزی هستند؛ به می دیپلماتیک و لوازم مأموریت، بروناعتبار است) آن است که نمایندهیک نظریه در مورد این وضعیت (که البته امروزه بی
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حقوقی  ز مورد قبول قواعدای هرگعبارت دیگر از هر جهت قانونًا تحت صالحیت سرزمینی کشور فرستنده قرار دارند. نتایج چنین نظریه
ی عام با دو نظریه باشد، بلکه به طورها نمیی هیچ تئوری واحد یا ترکیبی از تئورینوین بر پایه حقوقِی  موضِع  ،باشند. در حقیقتامروزی نمی

لی استوار است) ضرورت عم ی کارکردی (که بر مبنایکید دارد) و نظریهأ مستقل ت نمایندگی (که بر نقش دیپلمات به عنوان عامل یک دولِت 
 سازگار است.

قامات دول خارجی، عمال مأگردیم: یعنی مصونیت حاکمیتی مربوط به دیپلماتیک مواجه می نمایندگِی  ی موضوِع ی دو گانهسر انجام با جنبه
 های کارکنان و لوازم دیپلماتیک.تر) مزایا و مصونیتتر (و البته نامعلومو ارکان گسترده

 عد داخلی مستلزم اقداماتی چند در قوای مقننه وعهدات از جانب دولت میزبان. رعایت تعهدات قانونی توسط دولت میزبان از بُ د) ایفای ت
ی حفاظت از پرسنل و اماکن دیپلماتیک مبذول شده و در صورت ناتوانی در این مهم، باشد. در این راستا باید دقت کافی در زمینهمجریه می

 ه شود.دولت مسئول شناخت

 دارد:از کنوانسیون وین در مورد وظایف مأموریت چنین مقرر می ٣و) کارکردهای مأموریت. ماده 

 نمایندگی دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده  -١

 الملل) در خاک دولت پذیرندهحفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن (تا حدود مجاز در حقوق بین  -٢

 مذاکره با دولت پذیرنده  - ٣

گاهی از اوضاع و احوال و تحوالت کشور پذیرنده با استفاده از کلیه  -٤  ی وسائل مشروع و گزارش آن به دولت فرستندهآ

 ی روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی میان آن دوتالش جهت بهبود روابط میان دولت فرستنده و دولت پذیرنده و توسعه  -٥

 ای تفسیر شود که مانع از ایفای وظایف کنسولی توسط مأموریت دیپلماتیک گردد.هیچ چیز در این کنوانسیون نباید به گونه

 کارکنان، لوازم و تأسیسات مأموریت .٣

(a)  بندی نموده است:را به طبقات ذیل تقسیم کارکنان مأموریتخود  ١بندی پرسنل. کنوانسیون وین در ماده تقسیم 

 ها.ها، دبیرها یا وابستهی دیپلماتیک از قبیل رایزنأموریت با رتبهکارمندان دیپلماتیک، یا به عبارتی اعضای م -١

 ها.کادر اداری و فنی مانند کارمندان دفتری و بایگان -٢

 برد.مأموریت نام می خدمِت  تحِت  ی آشپزخانه، که در کنوانسیون با عنواِن افرادِ ها و خدمهی مأموریت همچون رانندهخدمه -٣

ای که ممکن است به رئیس مأموریت و یا هر یک از اعض” ی دیپلماتیکنماینده”خورند.نیز در کنوانسیون به چشم میدو اصطالح مهم دیگر 
 گردد.وب میولیت منصؤکه فردی است که از سوی دولت فرستنده برای انجام این مس” رئیس مأموریت“مأموریت دیپلماتیک اطالق شود؛ و 

(b)  روسای مأموریت 

(i)  گرمان. ماده اعتبار بخش  کنوانسیون وین بدین قرار است: ٤یدن و آ

گدولت فرستنده باید اطمینان حاصل نماید که دولت پذیرنده برای شخصی که به عنوان رئیس مأموریت معرفی می .١ رمان صادر نموده شود آ
 است.

گرمان نمیدولت پذیرنده ملزم به ارائه .٢  باشد.ی دلیل برای امتناع از صدور آ
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ی قدرت امتناع و کنترل آن، مشهود است. ی مجوز مأموریت به واسطهاین جهت و سایر جهات نقش دولت پذیرنده به عنوان اعطاکنندهاز 
گرمان نیست. زمان دقیق شروع وظایف توسط  در صورت گماشتن یک کاردار موقت به سمت ریاست موقتی رئیس مأموریت دیگر نیازی به آ

 ن گشته است:یّ کنوانسیون وین مع ١٣ماده 

رونوشت  ییا از زمان اعالم ورودش و ارائهو  باشدی وی مییا از هنگام تقدیم استوارنامهشروع به کار رئیس مأموریت در کشور پذیرنده - ١
سان اعمال ر یکی حاکم در کشور پذیرنده که به طوای) مطابق با رویه(یا چنین وزارتخانه ی کشور پذیرندهاستوارنامه به وزارت امور خارجه

 گردد.می

 ها و یا رونوشت آن بسته به تاریخ و زمان ورود رئیس مأموریت تعیین خواهد شد.ی استوارنامهترتیب ارائه -٢

(ii)   دارد:کنوانسیون وین اشعار می ١٤ماده  ،تقدم. در این مورد طبقات و حّق 

 :اند ازگردند که عبارتروسای مأموریت به سه دسته تقسیم می -١

(a)  یابند.ای معادل آن برخوردارند) که نزد رئیس کشور مأموریت میها (یا سایر روسای مأموریت که از رتبهسفرا یا نونس 

(b)  یابند.ها که نزد روسای کشورها مأموریت میفرستادگان، وزرای مختار و انتر نونس 

 (c)  یابند.اردارها که نزد وزیر امور خارجه مأموریت میک 

 بندی وجود ندارد.م و تأخر تفاوتی میان روسای مأموریت به لحاظ طبقهجز در مورد ترتیبات نزاکتی و تقّد  -٢

 چنین مقرر نموده است: ١٦پاراگراف اول از ماده 

 شوند.بندی میی مربوط به خود اولویتکنوانسیون در طبقه ١٣روسای مأموریت بر اساس زمان شروع تصدی خود مطابق با ماده 

(c) کنوانسیون وین بدین شرح است: ٧نتصاب اعضای مأموریت به جز رئیس مأموریت. در این مورد ماده ا 

های نظامی (هوایی و دریایی) در انتخاب اعضای مأموریت آزاد است. در مورد وابسته ١١و  ٩، ٨، ٥دولت فرستنده با رعایت تمهیدات مواد 
 درخواست نماید. ،قبل برای تأییدتواند نام این افراد را از دولت پذیرنده می

الملل، اختالف نظرهای عمیقی پیرامون رضایت دولت میزبان جهت انتصاب اعضا (به جز رئیس) مأموریت در محور کمیسیون حقوق بین
ه این ین بود کرسد اما در جریان کنفرانس وین موضع برخی از نمایندگان بر اکافی واضح به نظر می به حّد  ٧وجود داشت. گرچه متن ماده 

ی از پذیرنده در تمام موارد الزامی است. در یک دولِت  جاری تفسیر شود، به خصوص این موضوع که رضایِت  عرفِی  ماده باید مطابق با موازیِن 
پذیرنده  شود و این که قصور در اعالم به کشورتوصیف می ١٠توسط ماده  ٧های انگلستان اعالم شد که ماده برانگیز دادگاهتصمیمات بحث

برای بیش از  ای در موارد انتصابتواند سبب از بین رفتن مصونیت فرد منصوب گردد. در هر صورت دولت پذیرنده اختیارات کنترلی ویژهمی
 های مفرط دارد.ها و انتصابیک کشور، انتصاب غیر تبعه

کنوانسیون وین نمود یافته  ١١ی صل این فشارها در مادهعمال گشته است. حاإها ریتمأمو سایزِ  های اخیر فشارهایی جهت تحدیدِ در سال
 است:

تواند آن را با توّجه به اوضاع و احوال و شرایط حاکم در کشور میزبان و نیازهای مأموریت، دولت میزبان می در صورت عدم توافق در مورد سایزِ 
 مأموریت ویژه در حد طبیعی و معقول تعیین نماید.
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آمیز ر در صورتی که تبعیضاخی اما تصمیم این دولِت  ؛باشد بلکه به دیدگاه دولت میزبان بستگی داردیک معیار عینی نمی بنابراین، معیار مذکور
دارد: دولت میزبان نیز مقرر می ١١ی سایز مأموریت نباشد نقض مفاد کنوانسیون رخ داده است. پاراگراف دوم ماده لهأبوده و یا متناسب با مس

 ی خاص امتناع ورزد.آمیز از پذیرش مقامات یک طبقهتبعیض یکسان، تا حدود برابر و غیرِ  تواند به طورمی

(d) تواند بنا به مالحظات عملی یا سیاسی و با اطالع قبلی به دولت های اعضاء هیأت دیپلماتیک. دولت پذیرنده میی مأموریتاتمهخ
 کنوانسیون وین و بدین شرح عمل نماید: ٩تواند بر اساس ماده دولت پذیرنده میپذیرنده، به مأموریت اعضاء هیأت دیپلماتیک خاتمه دهد. 

تواند در هر زمان و بدون نیاز به توضیح در مورد تصمیمش، به دولت فرستنده اعالم نماید که رئیس مأموریت و یا هر دولت پذیرنده می -١
مرو دهد. شخص ممکن است حتی پیش از ورود به قلذیرش تشخیص میپیک از اعضای هیأت دیپلماتیک را عنصر نامطلوب و یا غیر قابل

 پذیرش اعالم شود.کشور پذیرنده، عنصر نامطلوب یا غیر قابل

 ل این ماده را به انجام رساند، دولتزمانی معقول تعهداتش وفق پاراگراف اوّ  ِت مّد  در صورتی که دولت فرستنده نخواهد یا نتواند طِی  -٢
 از پذیرش فرد مربوطه به عنوان یک عضو مأموریت خودداری نماید. میزبان حق دارد تا

(e)  ی تسهیالت الزم را به منظور انجام هرچه بهتر کنوانسیون وین آمده است که دولت پذیرنده باید کلیه ٢٥تسهیالت و اماکن. در ماده
 یهای قانونی مرتبط با امنیت ملّ (مطابق با محدودیت مأموریت فراهم نماید. تمهیدات دیگر مربوط به آزادی رفت و آمد اعضای مأموریت

ی مهم در این بین مربوط به اکتساب اموال است، چراکه در نظام مأموریت هستند. مساله رسمِی  آزاد برای اهداِف  کشور میزبان) و ارتباطاِت 
ی وجود هایه نشده و در این زمینه محدودیتی تملک اموال غیر منقول دادحقوقی برخی کشورها به بیگانگان یا کشورهای خارجی اجازه

تساب داده و یا ی اکالملل دولت میزبان را ملزم نموده است که به دولت فرستنده اجازهنویس کمیسیون حقوق بیندارد. در این رابطه پیش
این موضوع با صراحت کمتری کنوانسیون وین  ٢١ی به طریقی دیگر، اسکان مناسب اعضای مأموریت را تضمین نماید. همچنین در ماده

 بیان گشته است:

های الزم برای انجام مأموریت و یا تضمین اسکان مناسب به نحوی دولت پذیرنده بر اساس قوانین خویش، به تسهیل اکتساب دارایی -١
 دیگر در داخل قلمرو خودش توسط دولت فرستنده مبادرت خواهد ورزید.

 نماید.سکان مناسب برای اعضای مأموریت (عند اللزوم) کمک میبعالوه دولت پذیرنده به کسب محل ا -٢

 . مصونیت مأموریت٤

(a)  اماکن. یکی از پیامدهای اصلی برقراری و کارکرد مأموریت عبارت است از حفاظت اماکن مأموریت در مقابل مداخالت خارجی. در واقع
. مند خواهند بودهای خود دولت فرستنده بهرهآیند و از مصونیتب میها) مقرهای مأموریت به حسااماکن مأموریت (شامل زمین اطراف آن

 نماید:خود بدین شکل بازگو می ٢٢کنوانسیون وین، این وضعیت را در حقوق عرفی در ماده 

 وریت.مأمها وارد شوند مگر با رضایت رئیس توانند بداناماکن مأموریت غیر قابل تعرض خواهند بود. مأمورین دولت پذیرنده نمی -١

ی اقدامات الزم را جهت مراقبت از اماکن مأموریت در مقابل هرگونه مزاحمت یا صدمه و پیشگیری از دولت پذیرنده متعهد است کلیه -٢
 اختالل در آرامش مأموریت یا خدشه به شان آن به عمل آورد.

 ن از بازرسی، ضبط و مصادره یا اقدامات اجرایی هستند.ها و وسایل نقلیه مأموریت مصوی داخل آناماکن مأموریت، اموال و اثاثیه -٣

سوزی، پاراگراف اول این ماده حاوی هیچگونه قیدی که متضمن موارد اضطراری باشد نیست (مانند حالتی که اماکن مأموریت بر اثر آتش
اده از اماکن مأموریت برای مقاصد غیرقانونی استفناحیه اطراف را دچار خطر جدی نماید) و یا در مورد اقدامات متقابل مانند وقتی که کارکنان 

توان اقدامات فوری و فورس ماژور را در گردد آن است که آیا بر اساس اصول کلی مینموده باشند. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می
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نین ی خارجی، رهاسازی اماکن مأموریت و همچهااین رابطه توجیه نمود یا خیر. اقدامات بغرنج و تهدیدآمیز علیه صلح از سوی مقر سفارتخانه
ها برای مقاصد غیر قانونی همگی سبب اتخاذ تمهیدات قانونی مختلفی برای کنترل در پادشاهی متحده گشت (قانون استفاده از سفارتخانه

واند تی (حتی توسط پست) نمیااین قانون اذعان شده است که هیچ سند نوشته ٢٢). در ماده ١٩٨٧مربوط به اماکن دیپلماتیک و کنسولی 
ی محلی. پاراگراف دوم همین ماده، معیار مراقبتی خاصی را جدا ی اماکن مأموریت راه یابد مگر توسط وزارت امور خارجهبه داخل محدوده

 دهد.از تعهدات معمول در نظر گرفته است که کوشش الزم جهت حمایت از بیگانگان حاضر در کشور را نشان می

(b) وافقات ویژه در باشد، اما با این حال عبارت تندگی دیپلماتیک. کنوانسیون وین حاوی هیچ قیدی در مورد پناهندگی دیپلماتیک نمیپناه
امکان شناخت حق اعطای پناهندگی را به صورت دوجانبه و به پناهندگان سیاسی داخل سفارت اعطا نموده است. دلیل عمده حذف  ٤١ماده 

ی برای سازی دانست. پذیرفتن حق پناهندگالملل در مراحل آمادهه انگاشتن عمدی آن از دستور کار کمیسیون حقوق بینتوان نادیدآن را می
در مورد پناهندگی متضمن حقوقی  ١٩٢٨الملل بسیار محل تردید است. کنوانسیون هاوانا مجرمین سیاسی و یا سایر مجرمین در حقوق بین

 ی امریکای التین در این مورد اشاره نمود.به عرف جاری منطقهدر این زمینه است، بعالوه باید 

(c)  آرشیو، اسناد و مکاتبات رسمی. کنوانسیون وین در مورد مصونیت آرشیو و اسناد مأموریت در هر زمان و هرکجا که باشند و نیز مکاتبات
نمود. مدارکی  توان گشوده یا توقیفا به هیچ عنوان نمیی دیپلماتیک ر رسمی، صراحت دارد. همچنین در این کنوانسیون آمده است که کیسه

دال بر سوء استفاده از کیسه دیپلماتیک در قالب تجارت مواد مخدر و یا حمل و نقل تجهیزات به منظور استفاده برای حمالت تروریستی، 
ها ربوطه مبادرت به بررسی این کیسهسبب گشت تا دولت پادشاهی متحده در موارد سوءظن شدید و با حضور یکی از اعضاء مأموریت م

 های دیپلماتیک را تصویب نمود.ها و پیکتری در مورد کیسهمجموعه قواعد دقیق ١٩٨٩الملل در سال بنماید. کمیسیون حقوق بین

 مصونیت نمایندگان دیپلماتیک .٥

تار نموده و ت پذیرنده با این افراد با احترام مقتضی رفدارد: اعضاء نمایندگی دیپلماتیک مصون هستند. دولکنوانسیون وین مقرر می ٢٩ماده 
ت دارد. این نوع مصونیت متفاوت از مصونیکلیه اقدامات الزم را در جهت پیشگیری از لطمه به شخصیت، آزادی یا شان ایشان معمول می

مواقع اضطراری وجود ندارد، همچون العمل در باشد. همچون مساله ی مصونیت اماکن مأموریت، استثناء بارزی برای عکسقضایی می
 دارد:کنوانسیون وین چنین مقرر می ٣٠ی پر در مکانی عمومی. ماده مورد یک دیپلمات مست با اسلحه

 ی دیپلماتیک از همان مصونیت و حفاظت اماکن مأموریت برخوردار است.اقامتگاه شخصی نماینده -١

 مستثنا شده است) نیز برخوردار از مصونیت است. ٣١ماده  ٣پاراگراف  اوراق، مکاتبات و دارائی وی (مگر آنچه که در -٢

حتی برای اقامت موقت یک نماینده نیز قابل اعمال است. به هر حال در مورد حقوق مربوط به اموال غیر منقول  ١قاعده مذکور در پاراگراف 
لماتیک برای باز ی دیپدات خودیاری صورت گرفته توسط نمایندهها تمایلی به حمایت از تمهیهیچگونه مصونیت قضایی وجود ندارد و دادگاه

 کننده با ادعای این حق که با حسن نیت انجام شده است، ندارند.پس گرفتن اماکن از فرد تصاحب

 یهای محلّ های فردی از صالحیت دادگاهمصونیت .٦

(a)   رت باشند، و نه معافیت از حقوق ماهوی. البته در صوی میهای محلّ دادگاهعمومی. نمایندگان دیپلماتیک برخوردار از مصونیت در مقابل
ی افراد خوانیم که: کلیهکنوانسیون وین می ٤١ی قابل اعمال خواهد بود. بعالوه در پاراگراف نخست ماده انصراف از مصونیت، قانون محلّ 

استاندارد  ادرسِی د کشور پذیرنده احترام بگذارند. در هر محاکمه، نوعی آئیِن هایی موظفند به قوانین و مقررات مند از چنین مزایا و مصونیتبهره
قانون  ،متحده محلی، قطعی باشد. در پادشاهِی  شود که برای دادگاهِ ی آن، صالحیت مصونیت به نحوی احراز میوجود دارد که به واسطه

 دارد:در بخش چهارم چنین مقرر می ١٩٦٤مزایای سال 
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ساس این باشد یا خیر، آنگاه بر اها و مزایا میکه شخص برخوردار از مصونیتدگی پرسشی مطرح گردد مبنی بر اینرسی که در یکهنگامی
 تواند مدرکی قطعی به شمار رود.قانون، گواهی صادره از سوی وزارت امور خارجه که بیانگر حقیقت مربوط به این امر باشد می

(b)  یفرِی ک ی صالحیِت دیپلماتیک از حوزه ۀدارد که یک نمایندکنوانسیون وین اشعار می ٣١اول ماده  مصونیت از محاکم کیفری. پاراگراف 
ا مداوم حقوق ی یی دیپلماتیک متهم به نقض جدّ ی عرفی داشته است. یک نمایندهها جنبهتپذیرنده مصون است. این موضوع مّد  کشورِ 

 توان عنصر نامطلوب اعالم نمود.کشور میزبان را می

(c)  ی مصونیت از صالحیت مدنی و اداری است مگر در موارد ذیل:همچنین اعطاکننده ٣١ماده  ِل اوّ  مصونیت مدنی و اداری. پاراگراِف 

(a)  واقع در کشور پذیرنده، مگر آنکه وی این اموال را از طرف دولت فرستنده و برای مقاصد  شخصِی  منقوِل غیر اقدامات مرتبط با امواِل
 مأموریت در اختیار داشته باشد.

(b)  نه از طرِف  خصوصی و له، به عنوان شخِص وصی، مدیر تصفیه، وارث یا موصی دیپلماتیِک  ۀهر اقدام مربوط به توارث که در آن نمایند 
 فرستنده درگیر است. دولِت 

 (c)  مأمور دیپلماتیک که در قلمرو کشور میزبان و خارج از وظایف رسمی مأموریت  شخِص  ای و تجارِی اقدامات مربوط به هرگونه عمل حرفه
 شود.انجام می

 های شخصِی د که مصونیتنمایی مدرن حقوق مربوطه است و این نکته را منعکس میاستثناء وارد بر این نوع مصونیت، نمایانگر توسعه
 دیپلماتیک را نباید بدون در نظر گرفتن صالحیت اعطا نمود. مأموریِن 

د در این حالت، چن دیپلماتیک است. هر مأمورِ  شخصِی  توان در حالتی دانست که آن مکان، اقامتگاهِ مربوط به اموال غیرمنقول را می استثناءِ 
ر شخصیت و یا اقامتگاه نماینده تأثیرگذار باشند غیرمحتمل خواهند بود و به نسبت سه چنین ضوابط اجرایی بدین لحاظ که ممکن است ب

 شوند.استثناء تفسیر می

(d)  کنوانسیون وین آمده است. این موضوع همواره پذیرفته بوده است که مصونیت قضایی توسط دولِت  ٣٢اسقاط حق. این موضوع در ماده 
در این باره  ٣٢ماده  دوِم  داشت اما پاراگراِف مبتنی بر رفتار را روا می ضمنِی  ق تا حدودی، انصراِف ی سابفرستنده قابل اسقاط است. رویه

 دهد:دارد که انصراف همواره باید علنی باشد. این ماده چنین ادامه میاظهار می

مند است استناد به مصونیت قضائی هرهاز مصونیت قضائی ب ٣٧دعوی از طرف مأمور دیپلماتیک یا شخصی که بر طبق ماده  ۀاقام در صورِت 
 در قبال دعاوی متقابل که مستقیمًا با دعوای اصلی ارتباط دارد پذیرفته نخواهد بود.

 ی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجراییدارد که سلب مصونیت قضاپاراگراف چهارم این ماده نیز مقرر می
 جداگانه ضروری است. مصونیِت  سلِب  اعالِم  ،اجرای آنحکم نخواهد بود و برای 

 عمال رسمیأمصونیت از محاکمه به خاطر  .٧

ی عمال خصوصی، مصونیت جنبهأباشد. در ارتباط با دائمی است چراکه مربوط به کشور فرستنده می ،عمال رسمی، مصونیتأدر مورد 
دیپلماتیک  ی مأموریِت کنوانسیون وین در مورد خاتمه ٣٩یابد. پاراگراف دوم ماده مربوطه خاتمه می فردِ  پسِت  مشروط و تکمیلی دارد و با ترِک 

 گوید:های مقارن آن چنین میو مصونیت

 مأموریت انجام داده باقی است. عضوِ  ِت َم مند در اجرای وظایف خود به ِس بهره عمالی که شخِص أمعهذا مصونیت نسبت به 
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توان این مفهوم را ناظر بر موضوعاتی دانست که لزومًا در ظرف وظایف باشد. به هر روی میهیچ عنوان بدیهی نمی توصیف اعمال رسمی به
ای باشد در حالی که مأمور دیپلماتیک با خودروی رسمی خویش در حال ی یک تصادف جادهگنجند و ممکن است در بر گیرندهرسمی می

) و ی قابل رسیدگی هستند (با اسقاط مصونیت مربوطهعمال مأمور، که در مقابل قانون محلّ أد میان انجام وظیفه بوده است. به طور حتم بای
 ،نخست ۀدست یشود) قائل به تفکیک شد. نمونهها یاد میعمال دولتی از آنأعمالی که قابل پیگرد نیستند (و اغلب با عنوان أآن دسته 

ی قراردادی در مذاکرات به منظور اعطای امتیاز (با یک شخص حقوقی در یک وعدهآمیز با یک خودروی رسمی است و رانندگی مخاطره
 گیرد.ی دوم قرار میگیرانه در دستهحقوق خصوصی) به عنوان عملی سیاسی و تصمیم

 نی معیّ مصونیت از اعمال قوانین محلّ  .٨

های صونیتی میای اصلی هستند. شاید بارزترین نمونهها و مزای، مشخصًا فرع بر مصونیتهای خاص از اعمال قانون محلّ برخی مصونیت
ها آن که یکی از فرعی را بتوان مصونیت از اقدامات اجرایی قلمداد نمود. مثًال معافیت از عوارض و مالیات به همراه برخی استثنائات،

ها شامل عوارض گمرکی، ها مصونیتاین گردد). عالوه برعمال میإمستقیم است (که معموًال در بهای اجناس و خدمات های غیرمالیات
د مدرک به عنوان شاه ۀخدمات شخصی، خدمات عمومی (مانند سرویس ژوری)، تعهدات نظامی، تمهیدات مربوط به تأمین اجتماعی و ارائ

که امروزه  دیرپاست اییا اعضای خانواده وی، رویه کباشد. در این رابطه معافیت از عوارض گمرکی برای اقالم شخصی مأمور دیپلماتیمی
د داشته گذشته وجو عرفِی  ها به احتمال فراوان در حقوِق ی حقوقی تبدیل گشته است. موضوع معافیت از عوارض و مالیاتبه صورت قاعده

 خورد.ی همگونی در این زمینه به چشم نمیاست، اما رویه

 های دیگر مصونیتبرخی جنبه .٩

 (a)  در  ساکن در کشور پذیرنده به شمار نروند آنچنان که کنوانسیون وین ی دائِم مأمورین دیپلماتیک که تبعه ها.مند از مصونیتفراد بهرها
ی واحدی در مورد میزان برخورداری کارکنان ها خواهند بود. تاکنون رویهمند از مزایا و مصونیتمشخص نموده است بهره ٣٦الی  ٢٩مواد 

ر سر های زیادی در کنفرانس وین بها وجود نداشته و بحثلماتیک مأموریت) از این مزایا و مصونیتاداری و فنی (به عنوان اعضاء غیر دیپ
 کنوانسیون بدین ترتیب مشخص گشته است: ٣٧ی مأموریت در ماده این موضوع صورت گرفته است. وضعیت این گروه از افراد و نیز خدمه

ه یا دولت پذیرند ۀها هستند به شرط آنکه تبعی خود که اهل خانه آناعضاء خانوادهعضای اداری و کارکنان فنی مأموریت، به همراه ا  -٢
 دولِت  مقاماِت  مند خواهند بود ولی مصونیت از صالحیِت بهره ٣٥تا  ٢٩های مندرج در مواد مقیم دائم آن دولت نباشند از مزایا و مصونیت

 ها نخواهد شد.عمال خارج از وظایف آنأمل شا ٣١پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند اول ماده 

مصونیت  ف خودیعمال ناشی از اجرای وظاأخدمه مأموریت به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند نسبت به  -٣
ه مچنین از معافیت مذکور در مادو ه باشنددارند معاف میداشته و از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می

 استفاده خواهند نمود. ٣٣

ی ی ایشان که بخشی از اهل خانههای مربوطه به اعضای خانوادهدر مورد مأمورین دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی مأموریت، مصونیت
 نمود.ی تعریفی دقیق نامناسب میعی، ارائهیابد. نظر به اختالف در حقوق خانواده و عرف اجتماآیند نیز تسری میآنها به حساب می

(b)  ممکن  ی مأموریتدیپلماتیک پرداختیم. خاتمه مأموریِت  اعضاءِ  ی وظایِف ی خاتمهلهأها. در مباحث قبل به مسقاء مزایا و مصونیتب
مه پذیرد. یکی از دولتین مربوطه خاتشکالی چون فراخواندن مأمور دیپلماتیک، در گرفتن جنگ میان دول مربوطه و یا با اضمحالل أاست به 

 باشند:مند شده است. اصول اساسی آن بدین شرح میکنوانسیون وین قاعده ٣٩ها تحت ماده تداوم مصونیت

ها و تخود از این مصونی مأموریِت  ها به محض ورود به قلمرو دولت پذیرنده برای تصدِی استفاده از مزایا و مصونیت شخاصی که حّق ا  -١
ها به وزارت امور ها و مزایا از تاریخی است که انتصاب آنشوند و اگر قبًال در قلمرو آن دولت باشند استفاده از این مصونیتمند میمزایا بهره

 خارجه یا هر وزارتخانه دیگر دولت پذیرنده که مقرر است، اعالم گردد.
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ها معموًال در موقع ترک خاک آن کشور یا در ها خاتمه یابد این مزایا و مصونیتاز مزایا و مصونیت مندکه مأموریت شخصی بهره وقتی -٢
جود ها حتی در صورت وگردد. لیکن این مزایا و مصونیتشود قطع میانقضای موعد مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطا می

مند در اجرای وظایف خود به سمت . معهذا مصونیت نسبت به اعمالی که شخص بهرهاختالف مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهند داشت
 عضو مأموریت انجام داده باقی است.

قاصد های دیپلماتیک بوده و دیگر برای مهایی که قبًال در تصرف مأموریتدادگاه عالی استرداد برلین اظهار نموده است که اماکن و سایت
 ها زایل گشته است.های محلی برای آنصونیت از صالحیت دادگاهدیپلماتیک کارایی ندارند، م

 روابط کنسولی .١٠

مایندگان شوند. این افراد (گرچه نها چه به لحاظ کارکردی و چه از منظر جایگاه حقوقی، متفاوت از نمایندگان دیپلماتیک قلمداد میکنسول
ها نهای اجرایی دولت پذیرنده که مأمورین دیپلماتیک از آقوانین و صالحیتدول فرستنده برای مقاصد خاص هستند) از مصونیت در برابر 

ولت ی اموری از قبیل حفظ منافع دای نخواهند داشت. در واقع طیف وظایف کنسولی بسیار متنوع است و در بر گیرندهبهره مندند، بهره
فوت و  فرستنده، ثبت والدت و دولِت  اتباِع  ی امواِل و روادید، ادارهی روابط اقتصادی و فرهنگی، صدور گذرنامه فرستنده و اتباع آن، توسعه
 ها و هواپیماهای متعلق به دولت پذیرنده.ازدواج، و نظارت بر کشتی

نمود تا حقوق موضوعه. حقوق عرفی بدین ترتیب نزج یافته ها را عمدتًا عرف و معاهدات خاص تعیین میاز قرن هجدهم، وضعیت کنسول
پذیرنده (اختیارنامه) را داشته باشد. دولت پذیرنده باید حفاظت الزم را از مقامات و  کشورِ  فرستنده و مجوزِ  ی کشورِ باید اجازه است. کنسول

بت به ورود مأمورین ی است). اماکن کنسولی (نسی بیگانگان به طور کلّ اماکن کنسولی بعمل بیاورد (یعنی حمایتی باالتر از آنچه که شایسته
شمول صالحیت قضایی  یکنسولی از حوزه اما آرشیو و اسناد کنسولی تعرض ناپذیرند و اعضای مأموریِت  ؛یرنده) تعرض ناپذیر نیستنددولت پذ
نوان عمال رسمی، عمومًا به عأعمال مربوط به وظایف کنسولی، مصون هستند. اینگونه مصونیت در راستای أمیزبان برای  دولِت  و ادارِی 

 ِت گمرکی هستند و نیز اعضای مأموری های کنسولی معاف از عوارِض شود. اقالم مربوط به استفادهدولتی تلقی می ای از مصونیِت جنبه
ورها ثابت نموده است که مقامات کش ،اند (شامل تعهدات نظامی). تجربهعمومی ی خدماِت کنسولی (به جز کارمندان خدماتی) معاف از کلیه

ن ها اساسًا قابل بازداشت و دستگیری هستند. بعالوه ایکنسولی دارند و آن مقاماِت  شخصِی  پذیرِی نانظرات گوناگونی در خصوص تعرض
ستند. ی و عوارض گمرکی ههای محلّ و همچنین مشمول مالیات بازخواست در محاکم مدنی و کیفری رسمی قابلعمال غیر أافراد به مناسبت 

 میزبان در حقوق عرفی مفروض است. حاکمیِت  توان چنین گفت که صالحیِت ی میبه طور کلّ 

ق ی بسیاری منعکس شده است، کمیسیون حقوهای نسبتًا یکپارچه (حقوق عرفی به هر صورتی باشد) که در معاهدات دو جانبهوجود رویه
اجع به روابط کنسولی یون وین ر آن کنوانس ِع بَ نویس موادی را در ارتباط با روابط کنسولی را تهیه نماید و به تَ الملل را بر آن داشت که پیشبین
سیون دارای ها نخواهد داشت. این کنوانالمللی مجری و طرفین آنثیری بر سایر توافقات بینأبه امضاء رسید. اما این کنوانسیون ت ١٩٦٣در 

دیپلماتیک  ریِن مأمو ضعیِت شاغل را (در مقابل کنسول افتخاری) به و کنسوِل  حقوق موجود است و وضعیِت  توسعه و بازسازِی  قدرتمندِ  عنصرِ 
ز اند. اماکن کنسولی نیز تا حدود زیادی مصون اها معاف از مالیات و عوارض گمرکیهای شاغل به مانند دیپلماتنماید. کنسولنزدیک می

الملل عرفی ق بینی حراست از این افراد نیز در حقوها و وظیفه). مصونیت٣٢باشند (ماده ) و معاف از مالیات می٣١تعرض هستند (ماده 
 کنوانسیون منعکس شده است: ٤١به رسمیت شناخته شده است. مشروح حراست و مصونیت به ترتیب ذیل در ماده 

ار محاکمه دار توقیف یا در انتظی صالحیتیتوان مگر در صورت ارتکاب جنایتی وخیم و متعاقب تصمیم قضامأموران کنسولی را نمی -١
 بازداشت نمود.

توان زندانی نمود یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود این ماده، مأموران کنسولی را نمی ١ای مورد مذکور در بند ه استثنب -٢
 قطعی داشته باشد. ۀی که جنبیساخت مگر در اجرای یک تصمیم قضا
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ه صالحیتدار حاضر شود. معذلک این تعقیب باید با رعایت احترامی ک مقاماِت  جزائی قرار گیرد باید نزدِ  تعقیِب  کنسولی تحِت  گر مأمورِ ا  -٣
ا حد امکان کمتر مانع از انجام وظایف کنسولی او گردد. ت ١ن مقام رسمی مأمور کنسولی است، به عمل آید و جز در مورد مذکور در ماده أش در

 شده علیه او باید هرچه زودترضروری باشد رسیدگی به دعوای اقامه کنسولی مأمورِ  بازداشِت  ،این ماده ١هنگامی که در شرایط مذکور در بند 
 شروع گردد.

لل المنبی حقوِق  کنونِی  آن در شرایِط  تمهیداِت  نمودِن تصویب را جذب نموده است اما هنوز قطعی تلقی ١٥٦اگرچه کنوانسیون وین تا به حال 
توانند از مقررات آن به عنوان بهترین مالک در وضعیت حقوقی کنونی لی میهای داخها و دادگاهلک دولتدر این رابطه نادرست است. معذ

ن موضوع در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده در تهران بر ای دادگستری المللینو قطع نظر از تأثیر آن بهره گیرند. دیوان بی
قراردادی که  ِت تعهدا رفًا نقِض رود و نه ِص الملل عام به شمار میاز حقوق بینشده از سوی ایران بخشی گرفتهنادیده کید ورزید که تعهداِت أ ت

نوانسیون اند از کد که عبارتجانبه اشاره شوین در مورد روابط کنسولی. در اینجا الزم است به دو کنوانسیون چندموضوع کنوانسیون و
 .١٩٦٧و کنوانسیون اروپایی وظایف کنسولی  ١٩٢٨امریکن پان

 های ویژهمأموریت .١١

 دیپلماسی گداری بهها گاهشود، دولتهای کنسولی بر قرار میستهای دیپلماتیک یا پُ های دائمی که توسط مأموریتصرفنظر از مأموریت
ad hoc  از این اندمأموریت به طور چشمگیری متفاوت ها عمدتًا در بخش وظایِف شوند. این نوع مأموریتهای ویژه متوسل مییا مأموریت :

توان به حضور رئیس یک دولت در مراسم تشییع در یک کشور خارجی و به صورت رسمی، دیدار یک وزیر امور خارجه ها میدست مأموریت
دولتی به منظور انجام امور تجاری رسمی اشاره نمود. این  تجارِی  نمایندگِی  با همتای خود در کشور دیگر برای مذاکرات، و بازدید یک هیأِت 

ها هستند و ای در حقوق عرفی ندارند اما باید به یاد داشت (از آنجایی که آنها مأمورین دولتهای مناسبتی، هیچگونه وضعیت ویژهموریتمأ
عوت یا مجوزی که د صریح یا ضمنِی  حاکمیتی و شرایِط  شوند) ایشان از اصول معمول مبتنی بر مصونیِت میزبان پذیرفته می دولِت  با رضایِت 

های ویژه کنوانسیون مأموریت ١٩٦٩شوند. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مند میکند، بهرهرستنده دریافت میدولت ف
ا برا تدوین و برای امضاء مفتوح گذاشت. این کنوانسیون کد رفتاری نسبتًا منعطفی را بر مبنای کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و 

 تدوین نموده است. تغییرات مناسب

 المللیی بینشدهحمایت پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاِص  .١٢

ها و دیگر مقامات سیاسی، مجمع عمومی ملل متحد مبادرت به تصویب کنوانسیون سیاسی علیه دیپلمات بارِ خشونت عماِل أدر پی وقوع مکرر 
دسامبر  ١٤مورخ  ٣١٦٦ی قطعنامه مایندگان دیپلماتیک) نمود که ضمیمهالمللی (شامل نی بینشدهپیشگیری و مجازات اشخاص حمایت

سای ؤالمللی (از قبیل ری بینشدهربایی و هجوم به شخص یا آزادی یک شخص حمایتنمود. جرائم مد نظر عبارتند از قتل، آدم ١٩٧٣
باشند و یا حتی وخیم آنها می ماهیِت  ، با در نظر گرفتِن های این قرارداد متعهد به مجازات این جرائمدول، وزرای خارجه و امثالهم). طرف

 ها.عمال قانون داخلی در مورد آنإمورد نظر و یا  مجرمیِن  ملزم به استردادِ 

 چکیده

خست های دیپلماتیك است. در تحقیق حاضر، نالملل در عرصه حقوق دیپلماتیك، سوء استفاده از مصونیتترین مباحث حقوق بیناز تازه
 شود. پس از آن مبانی فلسفی و حقوقی اعطای مصونیت به نمایندگانمصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیك معرفی می مفهوم
احترام به «و » عدم مداخله«های دیپلماتیك روشن گردیده و دو اصل شود. از این طریق هدف از سوء استفاده از مصونیتها بررسی میدولت

ی از یابند. در ادامه به برخها مجال طرح میهای نمایندگی دولتالرعایه از سوی هیأتبه عنوان اصول الزم» ذیرندهقوانین و مقررات دولت پ
 ها خواهیم پرداخت.ها اشاره نموده، در پایان به ضمانت اجرای سوء استفاده از مصونیتمصادیق سوء استفاده از مصونیت

 مقدمه
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 ها و ملتها با یکدیگر دارد. از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره آن رادر تاریخ روابط دولت ای دیرینهمصونیت دیپلماتیك، پیشینه
دو «گوید: یالملِل نوین در این باره مپدر حقوق بین» گروسیوس«اند، اصل مصونیت فرستادگان است. به دیده احترام و قداست رعایت نموده
ود داشته که به سفیران تعلق دارد، نخست آنکه استقبال از سفیران الزم است و دیگر، باید از هر گونه اصل ثابت، همواره در قانون ملتها وج
 »تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.

اند. از قرن شانزدهم، مصونیت کیفری فرستاده و از قرن هفدهم با استقرار الملل دانستهمصونیت فرستادگان را اولین قاعده حقوق بین
ها تالملل نوین به رسمیت شناخته شد. قبل از این تاریخ مأموریها در اروپا مصونیت اماکن مأموریت به عنوان یك قاعده حقوق بینخانهسفارت

 گشت.به صورت موقت بود و مأمور پس از ابالغ مأموریت به کشور خویش باز می

 )Immunityمفهوم مصونیت (

دهد. از آنجا که این دو واژه در ادبیات حقوق ها و مزایا تشکیل میتیك را مبحث مصونیتمرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلما
روشن  -هر چند به اختصار -های این دو واژه شوند، الزم است به هدف تعیین محدوده بحث، مفهوم و تفاوتدیپلماتیك، کنار هم آورده می

 سوء استفاده از مصونیت نیز به دست خواهد آمد. گردد، که البته به تبع آن مفاهیم وابسته، مانند مفهوم

) در نظر گرفته شده است. مصونیت، مصدر Immunityای است که در ادبیات حقوقی فارسی، معادل و ترجمه واژه (کلمه» مصونیت«
ت است و در لغ اسم مفعول به معنای حفاظت شده» مصون«جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است. از نظر اشتقاق؛ کلمه 

ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه» مصونیت«هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است. با آنکه » صون«عرب ریشه 
برند، هرچند در معنای اخیر ) به کار میImmunityهایی چون حرمت، امتیاز، استثنا، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل (واژه

نیز در لغت جمع مزیت، و از نظر اشتقاق، اسم مصدر به معنای افزونی، رجحان، برتری و امتیاز است. مزیت از » مزایا«یشتر شایع است. ب
ای که از ریشه (مزی) اشتقاق های (میز) (مّز) (مزو) (مزی) نیز آمده، که در همه اینها معنای برتری و رجحان نهفته است. و هر کلمهریشه

 ر آن معنای برتری و کمال وجود دارد.یابد، د

رود. ) مشتق گردیده، به کار میPrivilegium) که از ریشه التینی (Privilegeدر ادبیات حقوقی فارسی و عربی، مرادف (» مزیت«واژه 
»Privilege «رود.در لغت بیگانه نیز در معانی امتیاز، حق ویژه، برتری و معافیت به کار می 

حقوقی، مصونیت بطور کلی بدین معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت، در امان است و به بیان دیگر قانون اما در مفهوم 
توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسی داده شود که سایر مردم، حق و مجریان آن نمی

 ند.استفاده از آن را ندار 

وین  ١٩٦١تفاوت بین مصونیت و مزیت از نقطه نظر حقوق دیپلماتیك محل بحث و مناقشه فراوان بوده است. تا قبل از تصویب کنوانسیون 
گرفت، کردند که هر دو اصطالح مصونیت و مزیت را در بر میای استفاده میبه گونه» مزایا«ها از اصطالح در باره روابط دیپلماتیك، دولت

معنی و مقصود خاصی از این دو اصطالح داشته و یا تفاوتی بین آن دو ببینند. از مباحث مورد مناقشه به هنگام تنظیم و بررسی  بدون آنکه
، همین تفاوت بین مصونیت و مزیت بود. در نهایت در کنوانسیون مزبور این دو اصطالح به کار گرفته شد؛ ولی نه تعریفی ١٩٦١کنوانسیون 

ید و نه به بیان تفاوت پرداخته شد. در تنظیم دیگر کنوانسیونهای حقوق دیپلماتیك نیز همین روش ادامه یافت. در این از آنها ارائه گرد
ـ مصونیت ـ که در ادامه معرفی خواهد شد  ها در موضوعاتی چون مصونیت شخصی، مصونیت قضایی (جزایی یا مدنی) مصونیت کنوانسیونها 

های مالی، عوارض و گمرکات، معافیت از تفتیش و بازرسی، بیمه خدمات اجتماعی ز در مواردی مانند معافیتنی» مزایا«از اقدامات اجرایی و 
رسد این تفکیك به هدف سهولت در بحث و تدوین بوده و یك تفاوت شکلی است نه یك تقسیم علمی، و اند. به نظر میبه کار رفته

ها در حاصل نشدند. تفاوت اساسی در آن است که مصونیتوارد این گونه مناقشات بیالمللی به عمد های بینکنندگان کنوانسیونتدوین
اس رفتار ای دارند و بر اسالملل است؛ بر خالف مزایا که حقوق داخلی کشورها در این باره صالحیت گستردهارتباط مستقیم با حقوق بین
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تیازات را محدود گونه امتوانند بر اساس مقررات داخلی خود اینه گردد دولتها میگردد. بنابراین چنانچه از مزایا سوء استفادمتقابل برقرار می
 دار بررسی آن است.ها چنین نیست، که بحث حاضر عهدهسازند. اما وضعیت در خصوص مصونیت

ی دیگر مبانی اعطا های حقوق دیپلماتیك وقبل از آن الزم است ـ به اختصارـ دو موضوع، مورد اشاره قرار گیرد: نخست کنوانسیون
 های دیپلماتیك.مصونیت

 های حقوق دیپلماتیك:کنوانسیون

شوند؛ اّما عرف که در گذشته اهمیتی بیش از معاهدات داشته، اکنون الملل شمرده میالمللی، دو منبع اصلی حقوق بینعرف و معاهدات بین
منشور، مأمور تدوین  ١٣الملل سازمان ملل متحد که بر اساس ماده اهمیت خود را به نفع معاهدات از دست داده است. کمیسیون حقوق بین

های های خود را از جمله به تدوین حقوق دیپلماتیك معطوف داشته است. حاصل تالشالملل شده است، نخستین فعالیتو توسعه حقوق بین
 هایی به شرح ذیل است:این کمیسیون در این شاخه علم حقوق، تاکنون در کنوانسیون

 )١٩٦١ـ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیك ( ١

)vienna convention on Diplomatic Relations (١٩٦١(( 

المللی، بر آن مبتنی المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بیناین کنوانسیون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یك معاهده بین
الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایه، عرف ینکننده قواعد باست؛ زیرا منعکس

مقررات عام یا عرفی موجود «گوید: حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است. مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده می
) اغلب مقررات این کنوانسیون درصدد ٣١١.P ,١٩٦٧:UNJY»(آور است.مللی الزامالدر این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین
هایی که عضو معاهده ای بر حقوق عرفی، حتی در برابر دولتتوان آن را به عنوان قرینههماهنگ کردن حقوق عرفی است. در نتیجه می

دولت بوده است که این  ١٣٧ه به این کنوانسیون ملحق شدند هایی کتعداد دولت ١٩٨١) تا سال ١١٤ :Akehurstنیستند، به کار گرفت. (
) از این پس به اختصار آن را ١٩٦١ ;٣٠٥-٢٨٧ :١٩٩٦ ,unitedکنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیك تبدیل کرده است. (

 گوییم.می» ١٩٦١کنوانسیون «

 )١٩٦٩) Convention on special missions) ١٩٦٩های ویژه (ـ کنوانسیون درباره مأموریت ٢

شد. ولی گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها حضور های دائم مربوط میبه مأموریت ١٩٦١روابط دیپلماتیك بر محور کنوانسیون 
ه این نیازها ب نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به پاسخگوییها ایجاب میمتخصصان و کارشناسان را در مأموریت

های یتکنوانسیون راجع به مأمور «الملل در پاسخ به این نیاز بود. کمیسیون حقوق بین» های ویژهمأموریت«نبودند. چاره کار در تأسیس 
ند ) که پس از تسلیم بیست و دومین س١( ٥٣دولت به آن ملحق شدند. در نتیجه مطابق ماده  ٢٧، ١٩٩٢را تنظیم نمود که تا سال » ویژه

تنظیم گردید و به  ١٩٦١االجراست. این کنوانسیون بر مبنای کنوانسیون االجرا خواهد شد، هم اکنون الزمتصویب یا الحاق، الزم
) و از این پس به ٣٢٠.part.IP ,٢ ,١٩٧١ :YILC ١٠ :Dembinskiها اختصاص دارد. (مابین دولتهای موقت دوجانبه و فیمأموریت
 شود.گفته می» ١٩٦٩کنوانسیون «اختصار 

 )١٩٧٥المللی جهانی (های بینها در روابطشان با سازمانـ کنوانسـیون وین راجع به نمایـندگی دولت ٣

قوق المللی معتقد بود، این نوع نمایندگی نیز باید در چارچوب حها نزد سازمانهای بینالملل، در مورد نمایندگی دولتکمیسیون حقوق بین
های نمایندگی نزد ، و هیئت١٩٦١المللی را بر طبق کنوانسیون های دائم نزد سازمانهای بین. به همین دلیل مأموریتدیپلماتیك قرار گیرد

به مجمع  ١٩٧١ماده در سال  ٨٢تنظیم نمود و طرح نهایی خود را طی  ١٩٦٩ارکان و کنفرانسهای سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون 
کنفرانس ملل متحد در مورد نمایندگی «کنفرانسی با عنوان  ١٩٧٥) در سال ٣٣٨-٢٧٨ .part.I. PP-٢-١٩٧١ ,YILCعمومی تقدیم کرد. (
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 United Nations: the work ofکشور جهان، در وین تشکیل شد. ( ٨١با حضور » المللیهای بیندول در روابطشان با سازمان
I.L.C.Op cit, P.٧٠(. 

کشور سند تصویب یا الحاق را تسلیم کردند.  ٣٠، ١٩٩٤اکتبر  ٢٦االجرا خواهد شد؛ ولی تا زمکنوانسیون با سی و پنجمین سند تسلیم، ال 
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی «دولت جمهوری اسالمی ایران به این کنوانسیون ملحق شده است. کنوانسیون مزبور تحت عنوان 

به تصویب مجلس شورای اسالمی  ٢٨/٤/١٣٦٧در » المللی جهانیهای بیننایران به کنوانسیون راجع به نمایندگی دول در روابط با سازما
 )٤٩١-٥٢٤: ١٣٦٧رسید. (مجموعه قوانین، 

 )١٩٧٣المللی از جمله مأموران سیاسی (ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین ٤

د های دیپلماتیك و اشخاص مور دلیل گسترش تروریسم و حمله علیه مأموریت ، نمایندگی هلند در سازمان ملل متحد به١٩٧١در سال 
لل به دلیل فوریت المالمللی، به رئیس شورای امنیت پیشنهاد داد که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون حقوق بینحمایت بین

سیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد کنوان« ١٩٧٣دسامبر  ١٤طرح خود را آماده کرد که در  ١٩٧٢موضوع، در سال 
 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.» المللی من جمله مأموران سیاسیحمایت بین

-٩: ١٣٥٧به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. (همان،  ١٣٥٧در سال  -١٩٧٣از این پس به اختصار کنوانسیون  -کنوانسیون فوق 
المللی عبارتند از: رؤسای کشور و دولت، وزرای خارجه، نمایندگان و کارمندان یا این کنوانسیون اشخاص مورد حمایت بین ١ماده  ) طبق٤٣

 المللی. این کنوانسیون در واقع تأکیدی است بر حمایت ازهای بینشخصیتهای رسمی هر کشور، و یا نمایندگان و مأموران یکی از سازمان
که به آن، کنوانسیون نیویورك  ١٩٧٣هایی که قبًال منعقد گردیده است. کنوانسیون شورها بر طبق مقررات و کنوانسیونمأموران سیاسی ک

 )١٣.Dembinski: OP.Cit:Pباشند. (االجرا شد و هفتاد کشور، عضو آن میالزم ١٩٧٧گویند، در سال نیز می

 )١٩٨٩دیپلماتیك که همراه پیك دیپلماتیك نباشد. ( ـ طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیك دیپلماتیك و کیسه ٥

 الملل رسید. هدف این کنوانسیونبه تصویب کمیسیون حقوق بین ١٩٨٩ماده به سال  ٣٢در  -١٩٨٩به اختصار کنوانسیون  -کنوانسیون فوق 
لی است. همچنین این کنوانسیون، الملهای بینها و سازمانهای دولتهای انواع مأموریتها و کیسهمتحدالشکل نمودن وضعیت پیك

). این کنوانسیون آخرین تالش کمیسیون حقوق ١)(٣٢باشد. (ماده های قبلی در خصوص پیك و کیسه دیپلماتیك میمکّمل کنوانسیون
 :Dembinski - ٢٠٥-١٩٢.United Nations: The work of I.L.C. op cit, PPالملل در باره حقوق دیپلماتیك است. (بین

OP.Cit, P.االجرا نشده است.) که هنوز در مرحله طرح بوده و الزم١٤ 

 مبانی اعطای مصونیت:

اند؛ زیرا بنا بر قاعده طور کلی نسبت به پذیرش مصونیت نمایندگان خارجی تمایل نداشتهها بهدهد که دولتتاریخ روابط دیپلماتیك نشان می
گردد و قوانین در داخل مرزها نسبت به همه کس سرزمین آن واقع است اعمال می کلی؛ حاکمیت هر دولت بر کلیه اشخاص و اشیایی که در

االجرا است، مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مصونیت دیپلماتیك، محدودیتی بر حاکمیت و تعطیل قانون داخلی به و همه چیز الزم
 های دیپلماتیك چیست؟شود که فلسفه مصونیتآید. در نتیجه این سؤال مطرح میشمار می

خدمت،  مرزی، و مصلحتاند که اهم آنها را سه نظریه نمایندگی، برونحقوقدانان برای توجیه و تبیین آن، نظریات مختلفی ابراز داشته
 دهد.تشکیل می

 )Representative Theoryالف ـ تئوری نمایندگی (

تئوری نمایندگی، در طول مراحل قبل از قرن بیستم مورد توّجه بوده است. شاید بهترین سخن در بیان این تئوری همان گفته منتسکیو باشد. 
ها آن است که امیران آنان به مبادله سفیران از جمله حقوق ملت«گوید: القوانین میوی که خود از طرفداران این تئوری است، در کتاب روح
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از یك  اند؛ این زبان باید آزاد باشد. به نیابتم نمایند. سفیران از کشور پذیرنده و حاکم آن اطاعت نخواهند کرد. آنان زبان مقام فرستندهاقدا
گویند و هیچ چیزی نباید مانع آنان گردد ... چنانچه از صفت نمایندگی سوء استفاده نمایند با روانه کردن به شخصیت مستقل سخن می

منتسکیو در این گفته هم به فلسفه مصونیت که وصف نمایندگی است و هم به ضمانت اجرای » توان از آن جلوگیری نمود.ن میکشورشا
 )٧٩کند. (صدر: از آن، یعنی اخراج، اشاره میاستفاده سوء

زم جهت و باید از استقالل ال  دلیل وجود مصونیتها همان وصف نمایندگی است«گوید: است که می» فوشی«از دیگر مدافعان این تئوری 
 )٤٤٧لشامی: ا»(انجام مأموریت برخوردار گردند و از هر گونه تعدی بر کرامت ملتهایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند، باید اجتناب شود.

 دهند.یت میته و مصونبنابراین به خاطر وصف نمایندگی از مقام فرستنده است که مقامات پذیرنده، مأموران سیاسی را به رسمیت شناخ

 مرزی:ب ـ تئوری برون

» خارج از سرزمین یك دولت«یا » خارج از کشور«، »خارج سرزمین«) است که به Extra,Territoriumتئوری فوق برگرفته از کلمه التینی (
 اختالف در ترجمه است. همچنیناند که ناشی از های دیگر این تئورینام» المملکتیخارج«و » امتداد سرزمین«ترجمه شده است. نظریه 

نیز ترجمه  »معافیت از صالحیت سرزمین«، »منطقه ممنوعه«، »فرامرزی بودن قوانین«، »تابعیت وطن» «امتیازات بیگانگان«واژه مذکور به 
 )٢٨شده است. (الحموی: 

ذیرنده قرار دارد. و گویا سفیر، سرزمین ) مبتنی است که مأمور سیاسی، خارج از سلطه سرزمین دولت پFictionاین نظریه بر این فرض (
ن مأموریت، شود که اماکباشد. به عبارت دیگر تصور میخود را ترك نگفته و اقامت او در سرزمین بیگانه به مثابه امتداد اقامت او در وطن می

 امتداد سرزمین دولت فرستنده است.

ر الملل، تجلی شخص رئیس کشور دبه موجب حقوق بین«گوید: میحقوقدان معروف هلندی است که » گروسیوس«مبتکر این نظریه 
کند. در شخص سفیر، یك فرض است و با فرض مشابهی، مثل این است که سفیر، خارج از خاك دولتی است که نزد آن انجام وظیفه می

 )٤٥٢الشامی: »(نتیجه مکلف نیست قوانین محل مأموریت را رعایت نماید.

 )٧٩٣(»ای رفتار شود که در سرزمین دولت پذیرنده اقامت ندارندیقت آن است که باید با مأموران سیاسی به گونهحق«گوید: هایم میاپن

یل اکنون مدافعی انجامد. به همین دلالملل، منطبق نیست و به نتایج غیر قابل قبولی میهای معاصر حقوق بینمرزی، با واقعیتتئوری برون
های محّلی در برابر خدمات معین، صالحیت دولت ت مقررات امنیتی دولت پذیرنده، پرداخت عوارض و مالیاتندارد. به عنوان نمونه؛ رعای

 مرزی سازگار نیست.الملل است که با نظریه برونمحل وقوع مال غیر منقول، از موارد متفق علیه در حقوق بین

 ج ـ تئوری مصلحت خدمت:

 (Interest of functionنیز نام گرفته (» ضرورت وظیفه«و » مقتضای وظیفه» «مصلحت خدمت«مضمون این تئوری که به تئوری 
(Functional Theory) (Functional necessity آن است که مصلحت و ضرورت پیشرفت کار مأمور سیاسی، در یك جو آرام و به دور (

برای آنکه مأمور سیاسی مأموریتش را در شرایط مساعد و از تأثیرات دولت پذیرنده، نیازمند برخورداری از مصونیت است. به عبارت دیگر 
ای از آزادی عمل برخوردار باشد. این آزادی عمل چیزی استقالل کامل انجام دهد، الزم است در نظام حقوقی کشور پذیرنده در حد گسترده

تأیید قرار گرفته و حقوقدانانی چون واتل، آغدن ای مورد ها نخواهد بود. این تئوری، به طور گستردهمندی از امتیازات و مصونیتجز بهره
)Ogdon٨٣؛ صدر: ٣٢آیند. (المالح: )، و هرست، از مدافعان آن به حساب می( 

ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست؛ بلکه مراد، حسن اجرای وظایف منظور از مصونیت«آمده است:  ١٩٦١در دیباچه کنوانسیون 
نیز همین مضمون، آمده است.  ١٩٧٥و  ١٩٦٩های در دیباچه کنوانسیون» باشد...ها میك به عنوان نمایندگان دولتهای دیپلماتیمأموریت
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مصونیت «گوید: المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیك و کنسولی ایاالت متحده در تهران نیز بر این نکته تأکید ورزیده و میدیوان بین
 )١٣٤ابوالوفاء: »(ی نمایندگی و وظیفه دیپلماتیك آنان است.دیپلماتها ناشی از ویژگ

بنابراین اعطای مصونیت به نمایندگان دول به هدف تأمین اطمینان آنان در اجرای وظایف است و هدف، منتفع ساختن شخص آنان نیست. 
ه داشته و هر نشان از شخصیت و کرامت فرستندشود. پاسداشت چنین امتیازی مصونیت به اعتبار مقام فرستنده برای آنان در نظر گرفته می

 مرزی فرستاده است.گونه سوء استفاده از آن نیز لطمه به اعتبار مقامی است که او را به مأموریت برون

 های فرستنده و پذیرنده:تعهدات متقابل دولت

مندی طرفین های نشان از دوستی و عالقچنین رابطه گردد. وجودروابط دیپلماتیك میان دولتها بر اساس رضایت متقابل، تأسیس و برقرار می
د. آنان به طور رسمی نماینترین نقش را در این باره نمایندگان سیاسی دو کشور ایفا میبه توسعه و تحکیم روابط بین دو دولت و ملت دارد. مهم

ه یك سرزمین ای باند. چنانچه دولتی نمایندهمین خویشاند؛ ولی در واقع نمایندگان فرهنگ، ایده، آداب و رسوم سرزنمایندگان دولت متبوع
) و دولت پذیرنده sending stateپذیرد. در هر نمایندگی، طرفین رابطه، دولت فرستنده (ای نیز میفرستد، در مقابل، نمایندهمی

)receiving stateالمللی و پذیرنده دولت میزبان، سازمان بین المللی عالوه بر مقام فرستندهباشند و در نمایندگی نزد سازمانهای بین) می
)host stateگیرد.) نیز وجود دارد که یك رابطه دیپلماتیك سه جانبه شکل می 

های میزبان و فرستنده، آنها را در وصول به اهداف و مقاصد مشترك در روابط دو شده توسط دولتبینیبی تردید رعایت و انجام تعهدات پیش
های مشترك و فعال در زمینه دیپلماسی چند جانبه مساعدت خواهد نمود. نمایندگان دولت فرستنده در صورتی که کاریجانبه و نیل به هم

 دولت پذیرنده به تعهدات خود عمل نماید، خواهند توانست به طور مستقل و مطمئن به انجام وظایف بپردازند. در نقطه مقابل، رعایت قوانین
م مداخله در امور داخلی از سوی اعضای نمایندگی در روابط دو جانبه از تیرگی و بحران روابط جلوگیری خواهد و مقررات دولت پذیرنده و عد

 ها و تضییقات دولت میزبان مواجه نخواهد ساخت.های آنان را با محدودیتکرد و در دیپلماسی چند جانبه فعالیت

وق دیپلماتیك، مقررات و قواعد حق«گوید: کنسولی ایاالت متحده در تهران، میالمللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیك و دیوان بین
نماید و از سوی دیگر ها معین میدر بردارنده رژیمی است که از یك سو تعهدات دولت پذیرنده را در مورد تسهیالت، مزایا و مصونیت

) بنابراین بین تعهدات ٤٠»(دهدوریت در اختیار دولت پذیرنده قرار میهای ممکن را برای مقابله با هر گونه سوء استفاده اعضای مأمبینیپیش
گردد. چنانچه دولت پذیرنده متعهد به اعطای مصونیت است، دولت فرستنده نیز در و وظایف دولتین پذیرنده و فرستنده، توازن برقرار می

از مداخله در امور داخلی آن پرهیز کند. دولت فرستنده در برابر  مقابل موظف است قوانین و مقررات دولت پذیرنده و میزبان را رعایت نموده،
الملل، این دولت را در موضع مسؤولیت نسبت به تمام اعمال نمایندگان خود که رفتار و اعمال نمایندگان خود مسؤولیت دارد و حقوق بین

 )٣٥٩ :Oppenhiemدهد. (موجب ایراد ضرر به دولت میزبان یا اتباع او گردند، قرار می

اند که در میان رفتارهای نمایندگان در کشور میزبان، دو اصل بیش از همه مورد توّجه قرار گرفته و در کلیه اسناد حقوق دیپلماتیك تکرار شده
 )٣اند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان. (عبارت

 اصل عدم مداخله: -الف 

الملل و انعکاسی از اصل حاکمیت و برابری دولتهاست. هیچ دولتی بدون داخلی یك دولت، از اصول مسلم حقوق بین عدم مداخله در امور
فرسایی الملل به تفصیل در مورد اصل عدم مداخله، قلمدهد. نویسندگان حقوق بینآنکه خود بخواهد، مداخله در امور داخلی خود را اجازه نمی

) ولی به عدم مداخله نمایندگان دول که یکی از مصادیق اصل ٤٢٣-٤٦٦؛ هالستی: ١٨٠-٥؛ کاسسه: ٥٤٠-٥٦٢اند. (ر.ك: کلییار: کرده
 اند.است به ندرت پرداخته

 ها، انتقاد ازهای سیاسی، نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهماییجانبداری از احزاب و گروه
 آید.دولت میزبان و هر گونه اقدامی که نادیده گرفتن اصل حاکمیت تلقی گردد، از جمله موارد مداخله به حساب می سیاست داخلی و خارجی
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ها، یك رویه عرفی و مقبول است. ولی از آنجا که امور داخلی کشورها تأثیر مهم و روزافزونی بر سیاست اصل عدم مداخله نمایندگان دولت
هاست. های مالی یا اقتصادی، یکی از انواع آن نیرنگشود، کمکری این اصل با نیرنگ نادیده گرفته میشماخارجی دارد، در موارد بی

نهانی، های سیاسی خرابکار، انتشار تبلیغات پهای داخلی، کمك به دستهنظمیهای کشورهای غربی و اروپایی با برانگیختن بیدیپلمات
ی سرکوب شهروندان ناراضی، سابقه چشمگیری در مداخله در امور داخلی دیگر کشورها گران براآموزش نیروهای امنیتی و گاه شکنجه

ساله امریکا در امور داخلی ایران، نمونه بارز نادیده گرفتن اصل عدم مداخله نمایندگان  ٢٥) مداخله ٢٩٠، هالستی: ٥٤٠دارند. (کلییار: 
ا در تهران و شکایت دولت امریکا به دیوان، وزارت خارجه وقت ایران طی ها در امور داخلی کشورهاست. در قضیه سفارتخانه امریکدولت

ساله دولت امریکا در ایران را نیز باید مدنظر قرار داد. (میرزایی:  ٢٥یادداشتی به دیوان از جمله اظهار داشت: در رسیدگی به این قضیه مداخله 
٨٨( 

دادگستری در المللیجاسوسی است. این موضوع چنان پیچیده است که دیوان بین موضوع دیگر در ارتباط با عدم مداخله، مرز بین مداخله و
خود در قضیه سفارتخانه ایاالت متحده در تهران تشخیص بین جاسوسی و مداخله در امور داخلی را در عمل مشکل دانسته  ١٩٨٠رأی 

ناپذیر و مقدم بر اصل حقوقی آن یك اصل خدشه ) رعایت مصالح و امنیت دولت پذیرنده و حفظ نظام٣٩.p,١٩٨٠.I.C.J Repاست. (
نیت هرگاه رفتار دیپلماتها، وضعیت امنیتی دولت پذیرنده را به مخاطره افکند، مصو«مصونیت نمایندگان دول است. مطابق رویه قضایی کانادا؛ 

ن اصل از حقوق اساسی دولتهاست و تری) اصل حاکمیت، محوری٩٦؛ صدر: ١٤٧(ابوالوفا: » آنان در برابر مصلحت اهم ساقط خواهد شد
پذیرد، عدم تعارض با عناصر اساسی حاکمیت را نیز رعایت خواهد هایی را بر حاکمیت خود میها محدودیتچنانچه دولتی با اعطای مصونیت

 نمود.

 اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده: -ب 

فظ منافع این کشور و اتباع آن و نیز برای بسط روابط دوستانه و توسعه روابط فرهنگی، ها به هدف نمایندگی از کشور متبوع خود و حدیپلمات
) آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات ١٩٦١کنوانسیون  ٣شوند. (ماده علمی و اقتصادی بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام می

بر نماینده «است: ) تصریح کرده١٩٥١»(هایادوالتوره«المللی دادگستری در قضیه ان بینهمان کنوانسیون). دیو  ٤١اند. (ماده دولت پذیرنده
 - ١٥٧.Dembinski: OP.Cit P». (سیاسی الزم است قوانین دولت پذیرنده را محترم بشمارد

١٥٨( 

گردد. یمصالح دولت پذیرنده تأمین م هاست و در سایه آن، امنیت واحترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، الزمه منطقی اعطای مصونیت
اند از: احترام به مقررات بهداشت عمومی، ترین آنها عبارتمصادیق احترام به قوانین و مقررات، متعدد و غیر قابل احصاست. ولی مهم

ررات وظایف باشد، احترام به مقدریافت پروانه رانندگی و رعایت مقررات مربوط به آن، عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحوی که مغایر با 
رنده در اعتنایی به مقررات دولت پذیای و غیره. بیهای تجاری و حرفهمربوط به استفاده از مؤسسات عمومی و وسایل ارتباطی، عدم فعالیت

است، تا بدون  آنان ترین تعریف سوء استفاده از مصونیت است. مصونیت نمایندگان دول در واقع اعطای اطمینان بهپناه مصونیت، روشن
 مانع به انجام وظایف خود بپردازند.

م داخلی و گیرد، بلکه بسا برهم زدن نظها نه تنها در تعارض آشکار با اهداف دیپلماتیك قرار مینیك روشن است که سوء استفاده از مصونیت
اکنون ود. همهای مقرر خواهد بیی محدود نمودن مصونیتآمدهای منفی چنین رفتارهاالمللی را نیز به همراه داشته باشد. از نخستین پیبین

ر برابر جرائم المللی و داخلی دالمللی و با سابقه بیشتر در داخل کشورها مطرح است که چرا برخی افراد در سطح بیناین بحث در سطح بین
) برخی نیز این وضعیت و سؤال را ١:BEN-ASHERشوند؟ آیا این با حقوق بشر جهانی در تعارض نیست؟(ارتکابی، مسؤول شناخته نمی

هزار  ٤٠٠ دهد، اما نه عدم پرداختگویند: مصونیت دیپلماتیك، خیلی چیزها را تحت پوشش قرار میبا بیانی انتقادآمیز مطرح نموده و می
سرباز زند.  اتیك از پرداخت آنقیمت نیویورك اجاره کند و تحت پوشش دیپلمبهای منزلی که هیئت نمایندگی زئیر در محله گراندالر اجاره

داند. هیأت نمایندگی مزبور داند؛ ولی به دلیل مصونیت اماکن مأموریت، هر گونه اقدام اجرایی را غیر ممکن میدادگاه، موجر را محق می
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حقوق  موجر است؟ آیا آنگونه که نماید. چه کسی مسئول جبران خسارتهای وارده بهپردازد و نه محل مورد اجاره را تخلیه میبها مینیز نه اجاره
 )١:Goldenbergکنند؟(ها نیز همانگونه از شهروندان خود حمایت میکند، دولتالملل از مصونیت دیپلماتیك حمایت میبین

ارو، قتل د بها نیست. جرائم این دسته، از تخلفات رانندگی گرفته تا قاچاقجرائم ارتکابی از سوی دارندگان مصونیت، منحصر در معضل اجاره
گیرد. البته بسیاری از حوادث دیپلماتیك ممکن است از دید عموم مخفی بماند؛ زیرا انتشار آن، به روابط دیپلماتیك و جرائم جنسی را در بر می

 طرفین لطمه خواهد زد!

رد، مربوط به خود دیپلماتها مو ٣٠جرم سنگین در واشنگتن توسط دیپلماتها صورت گرفته است که  ١٩٨٨،١٤٧تا  ١٩٨٢در گزارشی از سال 
 )٩:BEN-ASHER:OP.citمورد، مربوط به سایر اعضای مأموریت دیپلماتیك بوده است. ( ٥٧مورد از آن وابستگان آنها و  ٦٠و 

 ها:انواع سوء استفاده از مصونیت

قرار  برداری سوء و نادرستچنانچه مورد بهرهگیرد. طبیعی است مندی درست از آن، مورد شناسایی و حمایت قرار میهر حقی به منظور بهره
آمد منفی آن، تقاضا برای محدود ساختن آن خواهد بود و سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیك نیز از این قاعده مستثنا گیرد، نخستین پی

 نخواهد بود. در ادامه به برخی از مصادیق سوء استفاده خواهیم پرداخت.

 أموریت:سوء استفاده از اماکن م -١

هایی از ابنیه و زمین متصل به آنکه برای انجام امور مأموریت از سوی یك دولت و نیز به عنوان محل اماکن مأموریت؛ یعنی ابنیه یا قسمت
خواهد نگیرد. این اماکن چه در مالکیت مأموریت باشد یا در اجاره، تفاوتی در وضعیت حقوقی آن اقامت رئیس مأموریت، مورد استفاده قرار می

 ٢٣) و باالتر آنکه برابر ماده ٤داشت. مصونیت اماکن مأموریت، در کلیه کنوانسیونهای حقوق دیپلماتیك به نحو یکسان آمده است (
 ، دولت میزبان موظف است، چنانچه اماکن مأموریت، مورد حمله قرار گیرد مرتکبین را تعقیب و مجازات نماید.١٩٧٥کنوانسیون 

بود.  ١٩٦١نیت اماکن مأموریت مطلق است یا مقید؛ محل اختالف نظر شدید دولتهای شرکت کننده در کنفرانس وین این بحث که آیا مصو
عدم مداخله در امور «و » احترام به قوانین دولت پذیرنده«گفته یعنی کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسید و فقط به ذکر دو اصل پیش

شد ) بسنده کرد. اختالف نظر از این جا ناشی می٥»(ده از اماکن مأموریت به نحو مغایر با وظایف مأموریتعدم استفا«و نیز توصیه به » داخلی
 کردند.ها تضمینات مناسبی را در صورت سوء استفاده از مصونیت اماکن مأموریت طلب میکه دولت

پذیرنده  ستثنا بر مصونیت اماکن، زمینه سوء استفاده دولتدلیل عمده قائلین به مصونیت مطلق اماکن مأموریت، آن بود که پذیرش هر گونه ا
یرد که مغایر با ای مورد استفاده قرار گگفتند: با توّجه به آنکه اماکن مأموریت نباید به گونهرا فراهم خواهد کرد. در مقابل، قائلین به تقیید می

 سط اماکن مأموریت صورت گیرد، این دولت حق اتخاذ اقدامات الزم راای علیه امنیت دولت پذیرنده تووظایف باشد، بنابراین چنانچه توطئه
توان گفت: تعهد دولت پذیرنده به مصونیت اماکن، با تعهد متقابل مسؤوالن اماکن مأموریت به رعایت باید داشته باشد. از نظر منطقی نیز می

قطه مقابل، نقض تعهد دولت پذیرنده را در پی خواهد داشت و مصالح دولت پذیرنده همراه است و هرگونه کوتاهی از سوی نمایندگی، در ن
ود جناعادالنه است اگر مصونیت اماکن مأموریت بتواند تا آنجا پیش رود که امنیت ملی کشور پذیرنده و میزبان را تهدید کند. موارد متعددی و

تعرضات پیدا کرد، مگر آنکه دولت میزبان به مالحظه  توان برای ایندارد که مصونیت اماکن نادیده گرفته شده است و هیچ معیاری نمی
امنیت ملی خود دست به این اقدام زده است. بنابراین مصونیت اماکن، به معنی نقض و نادیده گرفتن قوانین دولت میزبان نیست و چنانچه 

یرد، با وجود اطمینان (نه مجرد شبهه) به رفتار ِاعمال در اماکن مأموریت تهدیدکننده بوده و به نحو مغایر با وظایف، مورد استفاده قرار گ
لیه آن ای باشد که دولت فرستنده نتواند عتهدیدکننده از سوی اماکن مأموریت، مصونیت آن قابل نقض است. این اطمینان باید به گونه

 استدالل کند.
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ند. هیچ دولتی حاضر نیست روابط عادی خود را با دهداری نشان میکنند و خویشتنها همواره مصونیت اماکن را رعایت میدر عمل، دولت
ود به نحو گردد که مأموریت به وظایف ختری در بین باشد. مصونیت اماکن به این منظور تأمین میدولت دیگر تیره نماید، مگر مصلحت مهم

 گردد.می وده و سوء استفاده از مصونیت تلقیآزاد و مستقل اقدام نماید؛ ولی استفاده از آنها به نحوی که مغایر با وظایف باشد، نقض غرض ب

ترین آن است. در باره مأموران دیپلماتیك های جاسوسی، مهماقدامات فراوانی ممکن است از سوی اماکن مأموریت صورت گیرد که فعالیت
اعالم کرد: وین  ١٩٧٠یش در سال در صد مأموران این کشور را جاسوس دانستند. وزیر خارجه اتر  ٧٠شوروی سابق تا آنجا مبالغه کردند که 

ترین پایتخت دنیا از نظر تعداد جاسوسان است. وی اضافه کرد: پنجاه هزار نفر گزارشگر مخفی که نیمی از آن به غرب و نیمی دیگر بزرگ
مشاور، در اماکن  شی، وکنند. این افراد، در پوشش دیپلماتیك، تحت عناوینی مانند وابسته، منبه شرق تعلق دارند، در این شهر زندگی می

های سوء استفاده از اماکن مأموریت و در مقابل ) یکی از بارزترین نمونه١٣ :Rebcca؛ ٣٧٥شوند. (المالح: مأموریت مشغول به کار می
 نادیده گرفتن مصونیت آن، قضیه تصرف سفارتخانه ایاالت متحده امریکا در تهران بود.

کنوانسیون  ٢٢ماده  ٣و  ٢و  ١در این قضیه، دولت ایران تعهدات خود را در مقابل امریکا، که از بندهای ) از دیوان ١٩٨٠اساس رأی صادره ( بر
ساله و مستمر آمریکا  ٢٥ای به دیوان، موضوع مداخله شود، نقض کرده است. دولت ایران نیز در جوابیه(مصونیت اماکن) ناشی می ١٩٦١

 های ایران مبنی بر ادامه اشغال ساختمان سفارت توسطپذیرد و معتقد است: تصمیم مقامرا نمی نماید. اما دیوان این استداللرا مطرح می
های وین است، و اگر دولت ایران معتقد است مداخله مبارزان و ادامه بازداشت اعضای سفارت، نقض صریح و مکرر موازین کنوانسیون

کنوانسیون  ٩دیپلماتیك، از قبیل اخراج، اعالم عنصر نامطلوب (ماده  های خاص حقوقتوانست از طریق ضمانتصورت گرفته است، می
 )٨٨-٩) و یا قطع روابط دیپلماتیك، اقدام نماید. (میرزایی: ١٩٦١

کند و یا چه ارتباطی بین آموزش و تأسیس ساواك و ولی چه مرجعی از ایران در برابر مداخله امریکا در امور داخلی این کشور حمایت می
ه و دوگانگی گیری در تهران برخی از مسائل نهفتپلماتیك وجود دارد مشخص نیست! بعضی از نویسندگان معتقدند: حادثه گروگانوظایف دی

و اجتناب از  المللیالملل برای آنکه به منزله یك ابزار فعال در کاهش بحران بینالملل را برمال کرده است. حقوق بینمعیارهای حقوق بین
آورد، از دولت پذیرنده نیز در برابر آنچه که موجب ماید، الزم است به همان اندازه که از دولت فرستنده حمایت به عمل میها عمل ندرگیری

گوید: گردد، حمایت نماید. این نویسنده در ادامه میخلل در امنیت و آسایش کشور و موجب به بازی گرفتن حقوق اساسی و سیاسی آن می
الملل را المللی دادگستری، و جلب اعتماد و اطمینان ملل مستضعف که بسیاری از قواعد حقوق بیندیوان بین رسیدن به عدالت از طریق

ای بیش نخواهد بود. در چنین شرایطی نتیجه آن است که بینند، تالش مذبوحانهجز ابزاری در دست ابرقدرتها برای ذبح آرزوهایشان نمی
الملل را نقض کرده است و ایاالت متحده بر حق ت هم هست؛ زیرا قواعد صریح حقوق بینجمهوری اسالمی ایران محکوم است و درس

الملل آنچه را که بتوان مطابق آن به صراحت امریکا را محکوم کرد، وجود ندارد. است و این هم نادرست است؛ زیرا در کتب حقوق بین
که ایران در قضیه سفارتخانه امریکا در تهران، به طور کافی و متناسب جلب الملل بر این باورند ) برخی از حقوقدانان بین١٤٥-٦(البکری: 

کهرست:  ) اسناد منتشر شده سفارتخانه آمریکا در تهران، به خوبی گویای آن است که چگونه تحت پوشش ١٥٩نظر عمومی نکرده است. (آ
ای آن نیز در اعمال تروریستی و آموزش ساواك و مصونیتهای دیپلماتیك، این مکان به مرکز اطالعات و جاسوسی تبدیل شده و اعض

 اند.گران نقش داشتهشکنجه

 های دیگری نیز از سوء استفاده مصونیت اماکن وجود دارد. از جمله:نمونه

یستی ر طور مستقیم یا به نحو مشارکت در اعمال ترو های مالی و نظامی (تهیه اسلحه) بههای خود با کمکـ برخی کشورها از طریق مأموریت
دخالت دارند. نمونه معروف آن کشف اسلحه در سفارت عراق و محل اقامت وابسته نظامی این کشور در پاکستان است، که در اختیار مخالفین 

عدد مسلسل به دست  ٣٠) به محل اقامت وابسته مزبور حمله کرد و ١٩٧٣فوریه  ١١گرفت. پلیس پاکستان، شبانه (دولت پاکستان قرار می
 )٦١٣و  ٤٢٧کنند. (المالح: از کشور اخراج می» عنصر نامطلوب«س از این واقعه، وی را به عنوان آورد. پ
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همدستی دو دیپلمات روسی در ربودن یك هواپیمای لبنانی و درگیری با مأموران امنیتی این کشور در فرودگاه بیروت و مجروح شدن آنان و 
های هارت و انتقال سریع با یك هواپیما به روسیه به دلیل برخورداری از مصونیت، از دیگر نمونسپس انتقال به بیمارستان و از بیمارستان به سف

 )١٦٩سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیك است. (ساجدی: 

 که منجر به کشته شدن پلیس شد، نمونه دیگر سوء استفاده ١٩٨٤تیراندازی از داخل سفارت لیبی در لندن به سوی یك زن پلیس در سال 
) این واقعه سه نوع سوء استفاده را با خود همراه دارد: سوء استفاده از اماکن مأموریت، سوء استفاده ١١٣ :Rebecca: Ibidاز اماکن است. (

وین در هر سه وضعیت مصونیت مطلق وجود دارد).  ١٩٦١از کیسه دیپلماتیك، سوء استفاده از وضعیت دیپلماتیك (که بر اساس کنوانسیون 
) وضعیت ٦زی از درون سفارت با اسلحه صورت گرفت و این سالح نیز از طریق کیسه دیپلماتیك و بدون بازرسی وارد انگلستان گردید. (تیراندا

 )٩:BEN.ASHER: OP.citدیپلماتیك نیز در این بین نقش مهمی ایفا کرد و مجرم با استفاده از وضعیت دیپلماتیك از کشور خارج شد. (

 مصونیت محل اقامت:سوء استفاده از  -٢

محل اقامت خصوصی و مسکن رؤسای مأموریت و هیأت نمایندگی و کارمندان آن، از همان مصونیت و حمایت اماکن مأموریت برخوردار 
 )١٩٧٥کنوانسیون  ٢٩و ماده  ١٩٦١کنوانسیون  ٣٠است. (ماده 

ه اماکن لی به دلیل آنکه مصونیت مسکن از وضعیتی مشابمصونیت مسکن و اموال متعلق به آن را باید از توابع مصونیت شخصی دانست؛ و 
شود. مأموریت برخوردار است و معموًال مسکن رئیس مأموریت در مقر رسمی مأموریت جای دارد، ضمن بحث اماکن مأموریت، از آن بحث می

گردد. مصونیت منزل وی مختل می در واقع مصونیت محل اقامت، ادامه مصونیت شخصی است؛ زیرا استقالل سفیر و اطمینان او با عدم
 در آن صورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارد انجام دهد.

به هر روی چنانچه دارندگان مصونیت، از مسکن خصوصی خود به نحوی که مغایر با وظایف آنان است، استفاده نمایند، الزم است از دولت 
ت به عمل آید؛ چرا که بدیهی است مصونیت مسکن به معنی نقض و نادیده گرفتن مقررات دولت پذیرنده در برابر این سوء استفاده حمای

 باشد.پذیرنده نمی

آوری سالح در منزل وابسته نظامی عراق در پاکستان بود که پیشتر اشاره شد. همچنین در سال از قضایای مربوط به این مورد یکی جمع
ه وابسته سنگال در کینشازا اقدام به قاچاق الماس در منزل خود نموده است. پلیس با حمله به نیروهای دولت زئیر متوّجه شدند ک ١٩٧٢

آورد. متعاقب آن وی به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج گردید. از قبیل این سوء قطعه الماس به دست می ٨٠٠منزل او بیش از 
 رسد این ایده که مصونیت مسکن، به نفع امنیت کشورصل شود. به نظر میها موجب شده است در مورد مصونیت مسکن تردید حااستفاده

ای است که پذیرنده مصونیت، نسبی بوده و باید تا آنجا که استقالل و اطمینان مأمور را در جهت انجام وظایف تأمین نماید، برقرار گردد، ایده
چه مصونیت آورد. ولی چنانسوء استفاده، از دولت پذیرنده، حمایت به عمل میهای فرستنده و پذیرنده را تأمین نموده، و در برابر منافع دولت

 مطلق را بپذیریم، همچنان باید شاهد سوء استفاده از منازل و مساکن در جهت قاچاق و نادیده گرفتن مالحظات امنیتی کشور پذیرنده باشیم.
 )٤٢٥-٧(المالح: 

 اعطای پناهندگی در اماکن دیپلماتیك:-٣

ن ای باشد. به دور از هر گونه مباحث مربوط به پناهندگی، فقط به ایتواند موضوع مستقل و گستردهی در حقوق دیپلماتیك خود میپناهندگ
 :٩١Dembinski-٢شود که مقاومت در برابر پناهندگی به اماکن مأموریت، به مالحظه امنیت ملی کشورهاست. (صدر: مطلب اشاره می

OP.cit, PP توان گفت: حقوق دیپلماتیك مدون، پناهندگی اند. بلکه میدر این باره ساکت ١٩٧٥و  ١٩٦١های نسیون) کنوا٢٥٧-٢٤٧
گردد. دیپلماتیك را به رسمیت نشناخته و چنانچه در اماکن مأموریت، اعطای پناهندگی صورت گیرد، سوء استفاده از مصونیت اماکن تلقی می

)Brownlic: OP. cit, P. ٣٥٤; Dembinski: OP.cit, P.ای شناخته شده ) هر چند این حق در امریکای التین به صورت منطقه٢٥٧
 الملل پذیرفته نیست.است، ولی به عنوان یك قاعده حقوق بین
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اعطای پناهندگی، دخالت در امور کشور پذیرنده است؛ زیرا مأموران قضایی را از رسیدگی به جرم «گوید: می» هایادوالتوره«دیوان در قضیه 
 )٢٧٤.P ,١٩٥٠ ,I.C.J. ReP»(آید.باز داشته و مداخله آشکار در امور داخلی کشور پذیرنده به شمار می

مرزی است و این تئوری در توسعه آن نقش مؤثری دارد؛ ولی با قبول تئوری طرح پناهندگی به اماکن مأموریت یکی از پیامدهای تئوری برون
چ حقی المللی دانست. بنابراین هیزمره وظایف نمایندگان دول، نزد دیگر دول یا سازمان بینتوان پناهندگی را در نمی» مصلحت وظیفه«

 برای مأموریتها در اعطای پناهندگی وجود ندارد.

وت توان ناشی از اختالف کشورها و تفاباره را میالمللی دراینمقاومت کشورها در برابر موضوع پناهندگی و عدم توافق بر یك معاهده بین
تنده های فرسهای دولتهای آنان در این مسأله دانست که حاکی از مالحظات داخلی و امنیتی و به هدف جلوگیری از سوء استفادهیدگاهد

 است.

است. با پایان گرفتن  ١٩٩٠و هواداران او به سفارتخانه فرانسه در بیروت به سال » میشل عون«از قضایای چند سال اخیر، پناهندگی ژنرال 
 )١٧٦ساله در لبنان، ژنرال مذکور به سفارتخانه فرانسه پناه برد و سپس به فرانسه منتقل گردید. (ابوالوفا:  ١٥اخلی جنگ د

 سوء استفاده از مصونیت شخصی: -٤

در ) هر چند تعریف مورد اتفاق ٨٢ :Nascimentoاند. (الملل دانستهاز نقطه نظر تاریخی، مصونیت شخصی را نخستین قاعده حقوق بین
مورد مصونیت شخصی وجود ندارد، اّما نتایج این مصونیت یعنی عدم توقیف و بازداشت و ممانعت از هرگونه اقدام علیه مأمور سیاسی، مورد 

گوید: مصونیت المللی دادگستری، در قضیه کارکنان دیپلماتیك و کنسولی ایاالت متحده در تهران می) از طرفی دیوان بین٧اتفاق است. (
مأموریت و کارکنان آن بدین معنی نخواهد بود که راه ارتکاب جرم یا تعدی برای مأمور سیاسی باز باشد و توقیف او برای جلوگیری از اعضای 

 )٣.p.١٩٨٠.I.c.j.Repارتکاب جرم در مدت کوتاه ممکن نباشد. (

ازد، که وضعیت امنیتی دولت میزبان را به مخاطره اند در رویه قضایی ایاالت متحده امریکا و کانادا چنانچه دیپلماتها مرتکب اعمالی گردند
کند: این نکته در مورد مصونیت شخصی باید مصونیت آنان به مالحظه مصلحت اهم ساقط خواهد شد. وزارت خارجه امریکا نیز اعالم می

 ه میزان الزم برای جلوگیری از جرم،تفهیم شود که دولت میزبان از حق خود در حمایت از امنیت و رفاه ملت خود نخواهد گذشت و پلیس ب
 )٢٠٩.P ,١٩٧٩ :Unjyمداخله خواهد کرد. (

یندگان گردد. بنابراین چنانچه نماهدف از اعطای مصونیت، منفعت شخصی افراد نبوده، بلکه به منظور تسهیل در انجام وظایف برقرار می
ننمایند در آن صورت دولت پذیرنده حق دارد از امنیت خود دفاع نماید دول، قوانین دولت میزبان را که مکلف به رعایت آن هستند، مراعات 

تر است و چنانچه مأمور سیاسی و هر گونه تعرض علیه مأمور خاطی، نتیجه منطقی رفتار خود او خواهد بود. موضوع در جرم مشهود، آسان
بسته، د دستتواناز ارتکاب آن جلوگیری نماید و نمی در حال ارتکاب جرم باشد، طبیعی است که حق و وظیفه پلیس دولت میزبان است که

 گر باشد.نظاره

هرگاه مأمور سیاسی به اقداماتی مبادرت ورزد که امنیت داخلی دولت میزبان (پذیرنده) را به مخاطره اندازد یا در توطئه «گوید: هایم میاپن
.) بنابراین در ٧٩١.Oppenheim:OP.Cit P»(وج از کشور وجود دارد.علیه آن شرکت نماید، حق بازداشت و مراقبت و نگهبانی از او تا خر 

موارد امنیتی و جرم مشهود، مصونیت شخصی وجود ندارد و توقیف یا بازداشت به انتظار احضار و فراخوانی نماینده خاطی از سوی دولت 
 فرستنده در یك مدت معقول و یا انصراف از مصونیت وی جایز است.

 کیسه دیپلماتیك: سوء استفاده از -٥
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های خود در خارج از کشور، امروزه استفاده از کیسه دیپلماتیك، حائز اهمیت فراوانی است. آخرین سند ها با نمایندگیدر تأمین ارتباط دولت
یل نموده تکم ) در پاسخ به این اهمیت تدوین شده و قواعد حقوقی کیسه و پیك را در سایر کنوانسیونها١٩٨٩حقوق دیپلماتیك (کنوانسیون 

 است. ولی از آنجا که این کنوانسیون در مرحله طرح است، بنابراین قواعد مربوط به کیسه را باید در سایر کنوانسیونها جستجو کرد.

ترین مسائل در خصوص کیسه و یا چمدان دیپلماتیك، سوء استفاده از آنها و معضل بازرسی کیسه است. چنانچه مقامات دولت پذیرنده مهم
توانند میزبان به آنچه در درون کیسه قرار دارد مشکوك شوند و احتمال دهند کیسه حاوی اشیاء ممنوعه نظیر قاچاق یا اسلحه است، آیا میو 

 آن را بازرسی و تفتیش کنند؟

ونیت کیسه مند، از مصهای دیپلماتیك بود. کشورهای ثروتهای فراوانی از کیسهتوان شاهد سوء استفادهالمللی میبا مالحظه عملکرد بین
های گرم، مواد شیمایی خطرناك، خروج اطالعات، سرقت آثار باستانی و... سوء استفاده های دستی، اسلحهبرای جاسازی سالح، بمب

جسد مرده  انمایند. خالصه از انسان زنده تکنند. در مقابل کشورهای فقیر نیز بطور عمده به قاچاق مواد الکلی، ارز و مواد مخدر اقدام میمی
عالیتهای آمیز بوده و با رشد فها برای دولت پذیرنده مخاطرهگونه سوء استفادهطور مسلم اینهای دیپلماتیك یافت شده است. بهدر کیسه

 های دیپلماتیك شد. به عنوان نمونه:توان به راحتی تسلیم مصونیت کیسهتروریستی و خرابکاری نمی

 کرد، موجبات شك وتردید را نسبت به محتوی کیسه فراهمیسی از حمل کیسه کوچك اظهار ناتوانی میـ در گمرك فرانسه وقتی پیك سوئ
 ساعت گران قیمت سوئیسی یافتند. ٢٠٠٠کرد. وقتی فرانسویان کیسه را گشودند در آن تعداد 

) یکی از فلسطینیان ١٩٧٩ - ١٩٨٠ین (های وـ در جریان ربودن وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپك) در یکی از کنفرانس
کرده، به کننده در عملیات، اعتراف نمود که مسلسل و نارنجك دستی را از طریق یکی از دیپلماتهایی که با آنان احساس همدردی میشرکت

 وین منتقل نموده است.

ماتیك بود جسد مخالف سیاسی نیجریه در کیسه دیپل های دیپلماتیك، قرار دادنها از مصونیت کیسهـ یکی دیگر از مشهورترین سوء استفاده
 )١٣٣ :B, Senدر فرودگاه لندن از بوی نامطبوع آن کشف گردید. ( ١٩٨٤که در 

 های اندك سوء استفاده از کیسه است.ها نمونهاین

گوید: می ٣تجو کرد. بند جس ١٩٧٥و  ١٩٦١های کنوانسیون ٢٧ماده  ٤و  ٣مسأله بازرسی کیسه را باید از طریق رابطه بین بندهای 
های محتوی کیسه باید دارای عالمات خارجی بسته«گوید: می ٤و بند » های حاوی پست مأموریت نباید باز شده یا توقیف گرددکیسه«

 »مشهود و مشخص کیفیت آن باشد و فقط حاوی اسناد یا اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت باشد.

حق شرط قائل شدند: بحرین گفته است؛ با وجود دالیل جّدی بر اینکه کیسه، حاوی اشیاء ممنوعه است،  ٣د بسیاری از کشورها، در مورد بن
گویند: حق باز کردن می ٤پذیرد. دولتین سعودی و یمن در مورد بند باز کردن آن قانونی است. و لیبی بر اساس رفتار متقابل، این بند را می

 )Ibidگردانند. (یت، قانونی است و اّال بسته را به مبدأ باز میای از مأمور بسته با حضور نماینده

 زبه منظور جمع بین حق دولت فرستنده و پذیرنده پیشنهاداتی مطرح گردید؛ پیشنهاد فرانسه آن بود که هر گاه دالیل مبنی بر سوء استفاده ا
رد ای از مأموریت باز شود. ولی امریکا پیشنهاد کضور نمایندهکیسه وجود دارد، در آن صورت کیسه به صالحدید وزیرخارجه کشور میزبان و ح

شود. در چنین شرایطی با اذن وزیر خارجه دولت پذیرنده و مأموریت کیسه بازرسی شود و هرگاه مأموریت اجازه ندهد، کیسه عودت داده می
 )٤٩٧، المالح: ١٩٢(ابوالوفا: 

ت که مورد ای اسسه حاکی از دو مطلب است؛ یا کیسه مشتمل بر اشیاء ممنوعهبدیهی است عدم رضایت دولت فرستنده به باز شدن کی
ن گردد و یا مشتمل بر امور سّری است که دولت فرستنده تمایلی به اطالع یافتاستفاده رسمی نبوده و در نتیجه ادعای دولت میزبان ثابت می

 کنند.نوعیت باز کردن کیسه تصریح میها به ممدولت میزبان ندارد. علی رغم این پیشنهادات، کنوانسیون
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موضوع دیگر در این خصوص، بازرسی الکترونیکی از طریق اشعه و یا کنترل از راه دور است که در آن صورت شاید نیاز به باز کردن کیسه 
ست. (صدر: الکترونیکی جایز ا دهد، بازرسیها دقیقًا محتوی کیسه را نشان نمینباشد. در این مورد برخی معتقدند: از آنجا که این دستگاه

یون خوانند و بر اساس کنوانسها را به راحتی میهای پیشرفته حتی متون و نامه) اما بر خالف این نظر اکنون دستگاه٥٠٠، الشامی: ٩٥ص 
 )١٩٨٩کنوانسیون  ١بند  ٢٨بازرسی الکترونیکی نیز ممنوع است. (ماده  ١٩٨٩

 ٢٧ف ماده هایی مخالز حیوانات برای کشف مواد مخدر از کیسه دیپلماتیك است. آیا چنین بازرسیموضوع دیگر در این ارتباط استفاده ا
و تعرض به مصونیت ارتباطات نخواهد بود؟ دیدگاه کشورها متفاوت است. انگلیس، سوئیس و هلند استفاده از تجهیزات  ١٩٦١کنوانسیون 

ه کننده برای بازرسی و در صورت عدم کشف محتویات آن و به و وجود دالیل قانعالکترونیکی را با حضور یکی از نمایندگان دولت فرستند
دهند. کشورهای شمال اروپا (دانمارك، نروژ و سوئد) عملیات بازرسی شرطی که این کار یك رویه عمومی و همیشگی نگردد، اجازه می

ه گشودن یا گوید؛ بازرسی غیر مستقیم کیسه، منجر ببین فرانسه میدانند. در این غیرمستقیم الکترونیکی و استفاده از حیوانات را مجاز می
دانند. معارض است. دولتین انگلیس و فرانسه بازرسی الکترونیکی کیسه را جایز نمی ٢٧عودت آن خواهد شد که در هر دو صورت با ماده 

 )١٩٣(ابوالوفا: 

های گونه تفتیش و بازرسی مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاههر چند بر اساس اصل آزادی ارتباطات و مبنای مصلحت وظیفه، هر 
های متفاوت و اختالف مراتب کشورها از نظر سطح ها با انگیزهالکترونیکی یا حیوانات ممنوع است؛ اما سوء استفاده گسترده از کیسه

 طلبد.المللی، راه حل جدیدی میها و میزان پای بندی به مقررات بینتکنولوژی، ایدئولوژی

 سوء استفاده از توشه شخصی: -٦

ها حق وضع مقررات مربوط به ورود و خروج اشیا را خواهند داشت. بنابراین برای ورود و خروج اشیاء ممنوعه مانند مواد مخدر، اشیا و دولت
منوع است، ر برخی کشورهای اسالمی مآثار باستانی، گیاهان و مواد نباتی آلوده، حیواناتی که نیاز به قرنطینه دارند، مشروبات الکلی که د

 توان محدودیتهایی در نظر گرفت و از ورود آن جلوگیری نمود.نوارهای مستهجن ویدئویی و دیگر موارد مشابه می

بنابراین چنانچه در توشه شخصی اعضای مأموریت، دالیل جدی وجود داشته باشد که حاوی اشیاء خارج از استفاده مأموریت و یا خارج از 
ستفاده شخصی است و یا ورود و خروج آن طبق قوانین و مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع است، با حضور شخص دارنده مصونیت و یا ا

 )٨نماینده او بازرسی صورت خواهد گرفت. (

ه، متعلق به مأموریت یسبازرسی توشه شخصی، با بازرسی کیسه دیپلماتیك که پیشتر مورد بحث قرار گرفت، از این جهت متفاوت است که ک
است و بازرسی و گشودن آن بدون موافقت مأموریت جایز نیست، ولی باز کردن توشه شخصی با وجود دالیل جدی مبنی بر وجود اشیاء 

 پذیر و قانونی است، هر چند دارنده مصونیت معترض باشد.ممنوعه یا خارج از استفاده رسمی ویا شخصی، امکان

ن است که باید ظن قوی قریب به یقین وجود داشته، اطمینان حاصل شود که با تفتیش، ظن، مبدل به یقین خواهد مقصود از دالیل جدی آ
شد و اّال ممکن است مسؤولیت مأمور گمرك یا دولت را در پی داشته باشد. ضرورت حضور دارنده مصونیت برای این است که خود شاهد 

 )١١٥-٦اند. (صدر، جواد: د که در غیاب او در توشه چیزی قرار ندادهوجود اشیاء مظنون بوده، اطمینان داشته باش

شور ما نیز گیرد. در کقاچاق مواد مخدر، سرقت اشیاء باستانی، قاچاق ارز، بیشتر از طریق توشه شخصی و کیسه دیپلماتیك صورت می
جات از یقههای قدیم کتاب و عتو اشیاء باستانی و نسخههای دیپلماتیك در توزیع نوارهای ممنوعه ویدئویی، قاچاق اموال مشارکت مأموریت

جات سفارتخانه اروپایی در ایران، در کار قاچاق عتیقه ١٦شوند. طبق یك گزارش، های دیپلماتیك شمرده میموارد سوء استفاده از مصونیت
ه تحریك یك تاجر فرش، تعدادی قالی ایرانی را با ) در نقطه مقابل یك دیپلمات ایرانی ب١١٥زاده: اند. (معینبطور گسترده دخالت داشته

مندی از معافیت حقوق گمرکی وارد کشور پذیرنده کرد و بالفاصله این قالیها در معرض فروش گذاشته شد. این امر از نظر مأموران کشور بهره
شود؛ زیرا هایی از این دست یافت مینمونه های دیپلماتیك در همه کشورهاپذیرنده مخفی نماند و موضوع علنی شد. البته برای نمایندگی
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ممکن است آن دسته از مأمورانی که به اهمیت خطیر وظایف خود و یا اعتبار دولت فرستده خود واقف نیستند، از گرانی یا ممنوعیت برخی 
هایی د غیرقانونی ببرند. در کشور کاالها در محل مأموریت سوء استفاده کرده، با وارد کردن اشیا بدون پرداخت حقوق گمرکی و بازرسی، سو

 )٤٠٩-٤١٦گیرد. (ر.ك: ذوالعین: که تفاوت ارز دولتی و بازار آزاد وجود دارد، تخلف از مقررات ارزی نیز توسط مأموران دیپلماتیك صورت می

 تین، دو عضو باند قاچاق موادگیرد، تا آنجا که دو سفیر از آمریکای ال ای صورت میقاچاق سیگار، مواد مخدر، دارو و الکل در حد گسترده
 )١٦٦:Dembinskiمخدر بودند. (

 تخلفات رانندگی: -٧

های متعلق به مأموریت و نیز مأموران دیپلماتیك از توقیف و بازرسی های مشابه، اتومبیلو کنوانسیون ١٩٦١کنوانسیون  ٣٠و  ٢٢مطابق مواد 
ك شخصی اتومبیل خود بسیار است. مثًال در نقاط ممنوعه و پارك ممنوع به عالیم مصون است. موارد سوء استفاده مأموران دیپلماتیك از پال

ًا جهت ها بایگانی و یا احیاندانند عمل آنان جریمه و مجازاتی ندارد و این جریمهدهند؛ زیرا میراهنمایی و رانندگی توّجه چندانی نشان نمی
از این قبیل در کشورهایی نظیر سوئیس و امریکا که در آنها معضل ترافیك وجود  شود. تخلفات رانندگیاطالع به دفتر نمایندگی ارسال می

یا  ودارد بیشتر است. البته استفاده از اتومبیل، از مرحله تخلفات رانندگی فراتر رفته و از آن برای حمل کاالهای غیر قانونی و حتی اسلحه 
 )٣٧٤-٥فراری دادن برخی افراد استفاده شده است. (ذوالعین: 

مورد بوده و تخلفاتی که موجب خسارت  ٩٢٩٥٨جرائم رانندگی توسط دیپلماتها در انگلستان،  ١٩٧٧و  ١٩٧٦طی گزارشی مربوط به سالهای 
اند قتل رس هبه افراد و احیانًا قتل گردیده، فراوان اتفاق افتاده است. دبیر سوم سفارت آلمان در امریکا در اثر حادثه رانندگی، یك امریکایی را ب

آمیزی سفیر ایران در امریکا به اتهام اینکه به طرز جنون ١٩٥٣و پس از این حادثه از امریکا به سفارت آلمان در تهران منتقل گردید. در سال 
قوانین  تکرد، بازداشت شد. سفیر با استناد به مصونیت، آزاد گردید؛ ولی راننده به دلیل آنکه کارمندان دیپلماتیك موظف به رعایرانندگی می

 )٣٢٦-٨محلی هستند جریمه شد. (المالح: 

) در یك حادثه رانندگی با Gueorgui Makharadze»(گئورگی ماهارادزه«یکی از دیپلماتهای گرجستان به نام  ١٩٩٧ـ در سوم ژانویه سال 
حادثه رئیس  مبیل با یکدیگر شد. در پی اینای را به قتل رساند. این حادثه موجب برخورد پنج اتوسرعت زیاد، در واشنگتن، دختر شانزده ساله

سال حبس محکوم  ٢٠از مصونیت دیپلمات مزبور صرف نظر کرد که متعاقب آن وی در امریکا محاکمه و به » شواردنازه«جمهور گرجستان 
 )٣٧٩شد. (ذوالعین: 

ی با سرعت زیاد با دو جوان تصادف کرد که منجر ) جنوب فرانسه، در حین رانندگMentonسفیر زئیر در شهر مانتون ( ١٩٩٧ـ در ژانویه سال 
ه سبه مرگ آنان شد. سفیر به دلیل برخورداری از مصونیت مورد تعقیب و توقیف قرار نگرفت ولی دولت زئیر او را فراخواند. اما مطبوعات فران

د مطبوعات از مصونیت سفیر صرف نظر نمو حمالت خود را به دولت زئیر آغاز کردند و رئیس جمهور زئیر تحت فشار افکار عمومی فرانسه و
 و سفیر نیز به فرانسه بازگشت تا خود را در اختیار مقامات قضایی فرانسه قرار دهد. (همان)

رود. شمار می دیده بهعلیه به حال خود به استناد مصونیت، ناعادالنه، خالف حقوق بشر و تضییع حقوق زیانبدیهی است واگذاردن مجنی
 توان جبران خسارت مناسب از سوی دولت فرستنده را در کاهش بدبینی افکار عمومی نادیده گرفت.نمیاز سوی دیگر 

های اجباری که ضررهای ناشی از آن تمامًا قابل پرداخت باشد، توقف و در مورد حوادث رانندگی، اقدامات شدیدی به عمل آمده است. بیمه
 های مهم نظیر رانندگی در حین مستی، برخی از این اقداماترت تکرار تخلف و ارتکاب خالفضبط گواهینامه رانندگی، اخراج و انتقال در صو

باشند. در کشور سوئیس تا مالك اتومبیل از جمله اعضای مأموریت، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار نگیرند، به آنان گواهی رانندگی می
های سابق برخالف کنوانسیون ١٩٧٥کنوانسیون  ٧٨خاطر است که مطابق ماده  ) به همین٢٠١شود. (ابوالوفا: یا پالك ماشین واگذار نمی

 برخود، دارا بودن بیمه شخص ثالث به هنگام استفاده از وسایل نقلیه، اجباری است.

 سوء استفاده اعضای خانواده نمایندگان سیاسی از مصونیت: -٨
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نیز نتوانستند  ١٩٦١الملل و کنفرانس اند. کمیسیون حقوق بینارائه نکرده» دهخانوا«های حقوق دیپلماتیك، تعریفی از هیچ یك از کنوانسیون
بر تعریف قابل قبولی دست یابند؛ زیرا خانواده، در واقع به وضعیت و موقعیت یك شخص بستگی دارد. ولی بطور معمول به کسانی که در خانه 

 )١٢٦.Dembiniski:Op.cit, Pشود. (کنند، اعضای خانواده اطالق میعضو نمایندگی زندگی می

المللی وجود دارد؛ بلکه رعایت آن از قواعد حقوق های همسر رئیس مأموریت یك اتفاق نظر بیندر روابط میان دولتها در خصوص مصونیت
سایر  همسرانها و مزایای زوج خود برخوردار است؛ اما نسبت به آید. همسر رئیس مأموریت از همان مصونیتالملل عرفی به شمار میبین

 ٨١٢.Oppenheim:) (OP.Cit Pمأموران سیاسی، وحدت رویه وجود ندارد.

در مورد فرزندان رئیس مأموریت، قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند؛ ولی در مورد سایر اعضای مأموریت 
 رو نیستیم.المللی روبهو فرزندان آنان با قاعده ثابت بین

دی از آن الملل عرفی و قرارداسالمتی خانواده یك شخص، از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین«گوید: اضی افنسن میق
ها کند بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز مؤید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیتحمایت می

 )٢٢٨(ابوالوفا: » بخش است.مه انجام وظایف به نحو اطمینانو مزایایی است که الز

ون مصونیت هایی چای در مأموریت ندارند، لکن از مصونیتبه هر روی با آنکه اعضای خانواده رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیك، وظیفه
 شخصی، مصونیت محل اقامت و اموال و مصونیت قضایی، برخوردارند.

ابی وابستگان های جرائم ارتکیکی از دیپلماتهای عربستان سعودی در ویرجینیا نسبت به دختری شانزده ساله از نمونه تجاوز به عنف پسر
مورد توسط  ٣٠، ١٩٨٨تا  ١٩٨٢جرم صورت گرفته متعلق به سالهای  ١٤٧تر نیز اشاره شد که در گزارشی از مأموران دیپلماتیك است. پیش

 :BEN.ASHERمورد توسط سایر اعضای مأموریت دیپلماتیك صورت گرفته است. ( ٥٧ی وابستگان آنها و مورد از سو  ٦٠خود دیپلماتها، 
Op.cit.p.٩( 

 ها:ضمانت اجرای سوء استفاده از مصونیت

لمللی او بین هایی را در سطح داخلیسوء استفاده از مصونیت را باید یك استثنا در اعطای مصونیت به حساب آورد. لیك گسترش آن نگرانی
ها با ها خشم عمومی بسیاری از مردم را در پی داشته و این پرسش را مطرح ساخته که چرا برخی از انسانبه وجود آورده است. سوء استفاده

ار است. گها نتوانند در مورد آنان اقداماتی به عمل آورند و این با جامعه دمکراتیك ناساز ارتکاب جرم و جنایت، مصون از تعقیب باشند و دادگاه
 المللی شدن حقوق بشر نیز در تعارض قرار گیرد.رسد مصونیت دیپلماتیك با عدالت و با بیناز سوی دیگر به نظر می

 بینی شده است:های زیر پیشدر اسناد حقوق دیپلماتیك چنانچه دارندگان مصونیت از آن سوء استفاده نمایند، ضمانت

 توسط دولت پذیرنده. »عنصر نامطلوب«ـ اعالم شخص به عنوان  ١

 ـ احضار و فراخوانی شخص خاطی توسط دولت فرستنده. ٢

 ـ خاتمه دادن به وظیفه شخص خاطی توسط دولت فرستنده و انصراف از مصونیت وی، تا امکان محاکمه در کشور پذیرنده فراهم گردد. ٣

 ـ قطع روابط دیپلماتیك. ٤

قضیه کارکنان دیپلماتیك و کنسولی ایاالت متحده در تهران به موارد چهارگانه فوق اشاره  خود در ١٩٨٠المللی دادگستری در رأی دیوان بین
قواعد حقوق دیپلماتیك در بردارنده رژیمی است که از یك سو تعهدات کشور پذیرنده را در مورد احترام به تسهیالت، مزایا «گوید: کرده و می
های ممکن را بینیاید و از سوی دیگر در صورت سوء استفاده اعضای مأموریت، پیشنمهای دیپلماتیك معین میهای مأموریتو مصونیت

 ینموده و ابزارهای خاص مقابله با هر گونه سوء استفاده را در اختیار کشور پذیرنده قرار داده است. در صورت سوء استفاده از قبیل جاسوس
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) کنوانسیون روابط دیپلماتیك ١بند  ٩توان مطابق (ماده ین جرائم مشکل است، میو مداخله در امور داخلی، به مالحظه اینکه در عمل، اثبات ا
)، خاطی را عنصر نامطلوب یا غیر قابل قبول اعالم کرد. عالوه بر آن چاره اصلی جلوگیری از سوء استفاده وظایف دیپلماتیك که در ١٩٦١(

یك تواند چنانچه صالح بداند به قطع روابط دیپلماتای میکشور پذیرندهگیرد، در اختیار دولت پذیرنده است. هر ای صورت میحد گسترده
 )٦١ :Ziccardi». (اقدام نموده، فورًا خاتمه مأموریت فرد خاطی را اعالم نماید

 بینی شده است.ها، تمهیداتی برای مقابله با این معضل پیشبا گسترش سوء استفاده از مصونیت

ای اعالم کردند: در زمینه مبارزه با تروریسم و اعمال تروریستی علیه ی عضو اتحادیه اروپا طی قطعنامهوزرای خارجه کشورها ١٩٨٦در سال 
 ها و مزایاست، همکاری خواهند نمود؛ ولی تحقق این هدف نیازمند موارد زیر است:دیپلماتها و کنسولها که ناشی از سوء استفاده از مصونیت

) عدم پذیرش دیپلماتی که در اعمال ٢اند. ها مرتبطها که با تروریستبه آن دسته از اعضای مأموریت) همکاری در تبادل اطالعات مربوط ١
) تالش برای اتخاذ موضع واحد در برابر کشورهایی که ٤) کاهش حجم اعضای مأموریت و اماکن آن. ٣تروریستی دخالت داشته است. 
 ها در کشورهای اتحادیه اروپا.ل اطالعات در مورد تهدید علیه مأموریت) تسهیل تباد٥نمایند. عملیات تروریستی را ترغیب می

ای هها نیست و باید از راهپاسخگوی معضل سوء استفاده از مصونیت ١٩٦١همچنین این ایده اکنون مطرح است که مقررات کنوانسیون وین 
گاهیالمللی، شدت اخطارها دیگر با آن مقابله نمود از جمله: گسترش همکاری بین ه آنان، های الزم ببه اعضای مأموریت و ارتقای سطح آ

های دیپلماتیك با وجود دالیل جدی بر آنکه محتویات آن برای امنیت ملی تقلیل اماکن مأموریت و اعضای آن، شدت عمل در بازرسی کیسه
لی به آن کند: نباید به عنوان سیاست کافه میآمیز است. پیشنهاد اخیر از سوی دولت بریتانیا مطرح شده ولی اضیا امنیت عمومی مخاطره

 )٢٩٢های دیپلماتیك بریتانیا مقابله به مثل خواهد شد!(ابوالوفا: نگاه کرد و اّال در مورد کیسه

 رداخت:پتواند مطرح باشد خواهیم ها وجود دارد و یا میهایی که اکنون برای مقابله با سوء استفاده از مصونیتترین ضمانتدر ادامه به مهم

 از سوی دولت پذیرنده.» عنصر نامطلوب«ـ اعالم شخص به عنوان  ١

ه از دچنانچه دولت پذیرنده، از رئیس مأموریت یا یکی از کارکنان دیپلماتیك آن به دلیل ارتکاب اعمال مغایر با وظایف دیپلماتیك و سوء استفا
) اعالم نماید. در آن صورت دولت Persona non grata» (عنصر نامطلوب«ا تواند او ر مصونیت اعطایی و یا هر دلیل دیگر ناراضی باشد، می

دهد و چنانچه این عمل توسط دولت فرستنده صورت نگیرد، با کند و یا به وظایف وی در مأموریت خاتمه میفرستنده، یا او را احضار می
وریت خودداری نموده، همچون افراد عادی و فاقد مصونیت تواند از شناسایی وی به عنوان عضو مأمگذشت مدت معقول، دولت پذیرنده می

 )١٩٦١کنوانسیون  ٩با او برخورد نماید. (ر.ك: ماده 

کننده به عنوان عنصر نامطلوب حتی در مواردی نظیر تخلفات رانندگی شدید و استفادهرسد شدت عمل در اعالم شخص سوءبه نظر می
ها تأثیر بسزایی داشته باشد. کشورهایی چون آلمان، فرانسه و ایتالیا دیپلماتهای استفاده ممانعت از پرداخت حق پارکینگ، در کاهش سوء

 )٣١.BEN.ASHER: Op.cit. pکنند. (مظنون به همکاری در جرائم را اخراج می

 )Waiver of Immunityانصراف از مصونیت ( -٢

 ن از تعقیب و توقیف بوده، از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردارند. ازها، مصوچنانکه گفته شد مأموران دیپلماتیك و کارمندان سفارتخانه
وط به های قضایی مربگیریسوی دیگر چنانچه این افراد، مرتکب جرم و یا تخلف گردند، برای تحقق عدالت و به مالحظه مشکالت پی

أله انصراف از مصونیت را به منظور رعایت حقوق مأمور خاطی در کشور متبوع وی، حقوقدانان به عنوان یك راه حل و نه یك تکلیف، مس
اند. در این صورت چنانچه دولت فرستنده از مصونیت فرستاده خود صرف نظر کند، قوانین و مقررات دولت پذیرنده و اتباع آن، مطرح کرده

 دولت پذیرنده در مورد فرستاده خاطی، قابل اعمال خواهد بود.
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، دولت فرستنده مختار است که از مصونیت مأمور خود صرف نظر نماید. موضوع در دیگر ١٩٦١کنوانسیون  ٣٢ماده  ١اما بر اساس بند 
ترین اند که یکی از مهمهای متعددی در خصوص انصراف از مصونیت مطرح) پرسش٩کنوانسیونهای حقوق دیپلماتیك تقریبًا مشابه است. (
 دارد؟ دولت فرستنده یا دولت پذیرنده و یا مأمور دیپلماتیك؟ در پاسخ باید گفت: مصونیت آنها این است که چه کسی حق انصراف از مصونیت را

گردد. به عبارت دیگر اعطای مصونیت به مصلحت دولت فرستنده و به اعتبار اینکه مأمور به منظور تسهیل در انجام وظیفه بر قرار می
شود. بنابراین فقط همین دولت است که حق انصراف از مصونیت را خواهد داشت میدیپلماتیك، نمایندگی آن را بر عهده دارد، در نظر گرفته 

تواند از مصونیت خود صرف نظر کند؛ زیرا مصونیت به مصلحت شخص او در نظر گرفته نشده تا به مصلحت وی و حتی دیپلماْت خود نمی
 عهده دارد برقرار گردیده است. ساقط شود؛ بلکه به اعتبار دولت فرستنده و این که وی نمایندگی آن را بر

تواند در انصراف از مصونیت نقشی داشته باشد؛ زیرا حقی برای وی در این باره شناخته نشده است. نتیجه آن است بنابراین به هیچ روی نمی
الك ن است که دارنده و مترین قاعده در ِاعمال و اسقاط یك حق آکه مصونیت و انصراف از آن حق دولتین فرستنده و پذیرنده است و ساده

 تواند از اعمال آن منصرف شود و اینجا همان دولت فرستنده است که حق انصراف از مصونیت مأمور خود را خواهد داشت.یك حق می

ر این جرم، د رحمی شدید به کار رفتهدیپلماتی از پاراگوئه در امریکا زنی را عالوه بر تجاوز جنسی به قتل رساند. به دلیل بی ١٩٩٢ـ در سال 
د نمأموران ایالت ویرجینیا او را دستگیر و متعاقب آن دادگاه، وی را مجرم شناخت. مقامات پاراگوئه در این قضیه واکنشی از خود نشان نداد

 )٤.Diplomatic-immunity: Ibid,pو دادگاه ویرجینیا نیز از شناسایی مصونیت دیپلماتیك خودداری و او را به اعدام محکوم کرد. (

و  های نمایندگان دول عضو، مانع اجرای عدالت گرددالمللی؛ چنانچه مصونیتها و مزایای سازمانهای بینهای مصونیتمطابق کنوانسیون
) ١٠ای وارد نسازد، دولت فرستنده موظف به سلب مصونیت است. (سلب مصونیت به هدفی که به منظور آن اعطای مصونیت شده لطمه

ها جهت تأمین استقالل در اجرای وظایف است. بنابراین هر دولت عضو گوید: مزایا و مصونیتبه وضوح می ١٩٤٦کنوانسیون  ١٤بخش 
نه تنها حق دارد، بلکه مکلف است در مواردی که بنا به تشخیص او مصونیت، مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به هدفی که به سبب 

) بدین ترتیب صالحیت سرزمینی کشور میزبان به ١١، از مصونیت نماینده خود صرف نظر کند. (آوردآن مصونیت اعطاشده خللی وارد نمی
 طور ضمنی در صورت سلب مصونیت از نمایندگان، حفظ گردیده است.

 شود، اما موانعی نیز در برابر آن وجود دارد:هرچند انصراف از مصونیت، موجب صالحیت قضایی دولت پذیرنده می

از مصونیت فقط در مورد شخص دیپلمات یا دیگر اشخاص دارنده مصونیت مطرح است. بنابراین شامل انواع دیگر مصونیتها انصراف  -اوالً 
مانند مصونیت اماکن مأموریت نخواهد بود. اماکن مأموریت هرچند مورد سوء استفاده قرار گیرند مصونیت آنان غیر قابل نقض است و تنها 

 دیپلماتیك در آن را به عنوان عنصر نامطلوب اعالم نمود.توان کارمندان و مأموران می

تواند مکانیسم کاملی برای ) اختیاری است. به همین دلیل نمی١٩٦١کنوانسیون  ٣٢ماده  ١انصراف از مصونیت (بر اساس بند  -ثانیاً 
ت را به ای، انصراف از مصونیبه صورت منطقهرسد چنانچه کشورها بطور دو جانبه یا ها به حساب آید. به نظر میجلوگیری از سوء استفاده

 ها خواهد بود.صورت اجباری بپذیرند، مکانیسم مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت

 ویژههند. بهدها در این باره از خود انعطاف کمتری نشان میگیرد و دولتاز نقطه نظر عملی، انصراف از مصونیت به ندرت صورت می -ثالثاً 
ها حاضر نیستند که از مصونیت فرستاده خود صرف نظر کنند. مقررات انصراف از مصونیت، نیازمند های جزایی، دولتدر موارد مصونیت

 اقدامات دولت میزبان نیز هست که در اکثر موارد در عمل غیر ممکن است.

 کاهش تعداد مأموران دیپلماتیك:-٣

) و کشورهایی که میزبان ١٣٩کنند (ابوالوفا: المللی برآورد مینفر در سطح بین ٤٠٠٠٠٠تا  تعداد دیپلماتهای برخوردار از مصونیت را
 باشند.المللی هستند، شاهد حضور بیشتری از دیپلماتها میهای بینسازمان
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ر ممکن داخل کشوگیرد. مقام مسئول در های شخصی و گاه سیاسی صورت میهای خارج از کشور گاهی به انگیزهانتخاب اعضای مأموریت
است مسئولیتهای مأموریت خارجی را به اقارب و نزدیکان خود بسپارد یا به منظور آنکه مخالفان سیاسی را از صحنه سیاسی کشور دور سازد 

دارند. یعزام مها اخاطر بماند، آنان را به خارج از کشور اعزام دارد و گاهی به قصد تشویق، فردی را به اینگونه مأموریتو چند صباحی آسوده
 ها ناسازگاراست.هایی برای اعزام، با هدف اساسی اعطای مصونیتچنین انگیزه

گردد؛ زیرا در آن آزادی عمل بر می ١٩٦١کنوانسیون  ٧ها و مزایای دیپلماتیك به ماده در گزارشی آمده است: سوء استفاده از مصونیت
 ها مأموران اداری و فنیشود که دولتشته شده است و این آزادی عمل موجب میانتخاب اعضای مأموریت برای دولت فرستنده، محفوظ دا

دیف ای بر عهده ندارند، در ر ) یا کسانی مانند دانشجویان و اساتید را که در مأموریت دیپلماتیك وظیفه١٢را اعضای دیپلماتیك معرفی کنند. (
) حدود ١٣»(ندکنفراد خانواده که با مأمور سیاسی در یك مسکن زندگی میا«دارندگاِن وضعیت دیپلماتیك معرفی نمایند. همچنین عبارت 

ها مواردی است که موجب مشخصی ندارد و گاهی ممکن است کارمندان محلی و عادی را به عنوان اعضای اداری و فنی معرفی نمایند. این
 ;)٨-١٣٧.p,٨٠٬١٩٨٨,AJIL, Vol ٦٤گردد. (ابوالوفا: ها و مزایا میسوء استفاده از مصونیت

توان برای آن حداقل یا حداکثری در نظر گرفت. به های حقوق دیپلماتیك، تعداد افراد مأموریت، سقف معینی ندارد و نمیدر کنوانسیون
ن کنوانسیو ٤٦و  ١٤، ماده ١٩٦١کنوانسیون  ١١همین جهت فقط توصیه شده است که تعداد افراد از حد معقول و متعارف تجاوز نکند. (ماده 

های فراوانی گردیده و خواهد گردید. در نتیجه باید به دولت پذیرنده، حق ) این وضعیت در عمل موجب بروز مشکالت و سوء استفاده١٩٧٥
داد تا از کشور فرستنده بخواهد که سقف اعضای مأموریت و تعداد آنها را کاهش دهد که البته در سالهای اخیر فشار برای کاهش آن بیشتر 

 )٣٥١.Brownlie: Op,cit,P( شده است.

شود؛ از های دیپلماتیك مطرح میدیده و مقابله با معضل سوء استفاده از مصونیتهای دیگری برای جبران خسارت زیانهمچنین راه حل
 آن جمله است:

 قطع روابط دیپلماتیك: -

ی را در دام کردند. به عنوان مثال امریکا دفتر مردمی لیببرخی از کشورها به منظور پیشگیری از جرائم ارتکابی به قطع روابط دیپلماتیك اق
) بعالوه دیوان نیز در قضیه ٣٨.Ben-Asher: op.cit, pبرای جلوگیری از احتمال خطر تروریسم تعطیل کرد. ( ١٩٨١واشنگتن در سال 

 های مبارزه با سوء استفاده را قطع روابط دانست.سفارتخانه امریکا در تهران یکی از راه حل

 ـ طرح دعوا توسط متضرر نزد دولت فرستنده:

 های بسیار توأم است.کند و از نقطه نظر عملی نیز با دشواریدیده را برای جبران خسارت، غیر ممکن میاین وضعیت، شانس زیان

 ها:ـ تقویت بیمه برای اماکن مأموریت و نیز سفارتخانه

بیمه بدون دخالت عنصر خارجی، به طور مستقیم خسارت وارده از سوی اماکن مأموریت تواند مطمئن باشد که دیده میدر این وضعیت، زیان
آید، ) هرچند بیمه در دعاوی مدنی، ساز و کار مناسبی به شمار می٩.Diplomatic Immunity,: op.cit, pکند. (و اشخاص را جبران می
 صورت گرفته کافی باشد.تواند برای زدودن پیامدهای ناشی از جرم اما در موارد کیفری نمی

 نتیجه و خالصه:

شود تا آنان بتوانند با اطمینان کامل به انجام وظایف های اعزامی اعطا میها و مأموریتها به این دلیل به نمایندگان دولتمصونیت
لت مداخله در امور داخلی آن دو  اند مقررات و قوانین دولت پذیرنده را مراعات نموده، ازشده بپردازند. دارندگان مصونیت موظفبینیپیش

سوء استفاده  های اعطاییبپرهیزند. چنانچه این دو اصل را رعایت ننمایند و به اعمالی مبادرت ورزند که مغایر با وظایف آنان است، از مصونیت
ستفاده از ی سنتی سوء ااند. اخراج شخص به عنوان عنصر نامطلوب، سلب مصونیت اختیاری و قطع روابط دیپلماتیك، ضمانت اجراکرده
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توان مواردی چون؛ شدت عمل در اعالم شخص به عنوان عنصر نامطلوب، سلب ها میهاست. ولی با گسترش و تنوع سوء استفادهمصونیت
ا ههای اجباری را در کاهش و یا جلوگیری از سوء استفادههای دیپلماتیك و توسعه بیمهمصونیت اجباری، کاهش تعداد اعضای مأموریت

 مدنظر قرار داد.

 :سؤاالت مستخرج از کتاب

نهای دیپلمات از نظر ویژگی )١ سو نیک رلد   )٧(صفحه  را بیان کنید؟ ها
بدهند که  ایدیپلمات نماد و سنبل یک کشور است. گفتار دیپلمات باید ساده و صریح باشد. نباید وعده ١٧١٦طبق نظر هارلد نیکسون 

ت، اخالق و رفتار فریبی متوسل شود (آنچه ماندگار اسَپستی است و یک دیپلمات نباید به تقلب و عوامنتوانند به آن عمل کنند. تقلب نشانۀ 
 ساختن عالیق دو طرف است با صداقت نه با تزویر و نیرنگ.نیک است). رمز موفقیت در مذاکرات، هماهنگ

-اید خندههای زشت بپرهیزد. دیپلمات نبگوییمعنی و بذلههای بیسخن دیپلمات باید صریح، هوشمندانه و با ذکاوت و ادب باشد. از شوخی
 اش با صدای بلند باشد.

دیریت کند. دار بوده و خوشحالی خود را محوصله و تندخو نباشد. بتواند مدیریت خشم کند همچنان که خویشتنباید مالیم، صبور بوده و بی
تواند به ا نمیای ر حوصله هیچ مذاکرهباشد. مرد ترسو و مردد و یا تندخو و بی حال مالیم و صبوردیپلمات باید در بیان مطلب دلیر و درعین

 رویی در مقابل گستاخی دیگران از لوازم موفقیت است.داری و گشادهموفقیت برساند. خویشتن
 شده باشد.خشم دیپلمات باید هدفمند و مدیریت

 ل و قماربازی پرهیز کند. همیشه آرام، باسلیقه و در پذیرایی سخاوتمند باشند.به زنان توّجه کنند اما دلباخته نشوند. از اعتیاد به الک
 توانند به دیپلمات بدهند اال هوش.استعدادی، عامل مخرب از طرف دیپلمات است. رهبر، شاه، رئیس جمهور هر چیز و قدرتی میبی
 )٨(صفحه  منابع حقوق دیپلماتیک را نوشته و توضیح دهید؟ )٢
 )عقاید علمای حقوق٥های قضایی و )رویه٤)قوانین داخلی، ٣امه، )عهدن٢)رسوم، ١
ر قدهایی است که در زمان طوالنی در موارد مشابه مورد عمل بوده و آن) رسوم درجۀ اّول منابع از حیث قدمت است. رسوم عبارت از رویه١

 استمرار پیدا کرده باشد که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد کند.
کنند. در عهدنامه اعم از خصوصی و الملل عمومی در حکم قانون هستند که امضاکنندگان را ملزم به اجرا میها در حقوق بین) عهدنامه٢

 عمومی حقوق و تکالیف معموًال متقابل هستند و کّلیۀ امضاکنندگان در آن متساویًا شریکند.
خالت کند، تواند در آن دالملل نمیهاست و حقوق بینمنحصر دولت) قوانین داخلی: چون برخی از مسائل دیپلماتیک در حیطه حاکمیت ٣

ای ها به نحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم گردد؛ مانند معافیت گمرکی و مالیاتی و عوارض و پارهوسیلۀ قوانین داخلی دولتناچار باید به
 ها.از مصونیت

 المللی است.دیواِن الهه یا داوری بین هایی است که حاصِل آراءِ های قضایی رویه) مقصود از رویه٤
) عقاید علمای حقوق، آن دسته از نظرات حقوق دانان و یا انجمن های حقوق بین الملل که در تکوین حقوق دیپلماتیک و کنسولی موثر ٥

 بوده است، می باشد.
  

 ).٤٠(وسط صفحه  منظور از مأموریت موقت و مخصوص چیست؟ )٣
 شود که دولِت اّول، نزِد دولِت دّوم مأموریت دائم و مقیم نداشتهوقتی از طرف دولتی نزد دولت دیگر فرستاده میمأموریِت موقِت دیپلماتیک 

 باشد و یا برای انجام امر خاصی باشد.
ریت مأمو -٢المللی های بینمأموریت در کنفرانس -١مأموریت دیپلماتیک مخصوص انواع متعدد دارد و استفاده از آن روزافزون است. 

 های مخصوص.سایر مأموریت -٣فرستادۀ سّیار 
 شوند.مأموریت مخصوص یعنی مأموریت یک یا چند نفر که از طرِف دولت، نزِد دولِت دیگر برای انجام مأموریت خاصی اعزام می
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ها ونیتشود و به این عنوان از کّلیۀ مصیابد عنوان سفیر داده میبه دیپلمات متحّرک یا سّیار در تمام مّدتی که مأموریت آنها در خارج ادامه می
 کنند.و مزایای دیپلماتیک استفاده می

 ).٤٩تا  ٤٤(صفحه  گیرد؟اعزام سفیر مستلزم چه تشریفاتی است؟ چگونه انتخاب و استوارنامه می )٤
ها بنابر ترین مراحل است. دولتحال یکی از حساساعزام سفیر مستلزم پذیرش است. پذیرش اّولین مرحلۀ اعزام مأمور دیپلماتیک و درعین

اصل حاکمّیت، در انتخاب و اعزام مأمور دیپلماتیک خود نزد دولت طرف انتخاب آزادی کامل دارند و شرایط انتخاب و صالحیت آن شخص 
 گویند.رش میرا پذی شده باید جلب نماید. این رضایتجزِء اختیاراِت کامل آنهاست. ولی رضایِت قبلِی دولِت پذیرنده را درباره شخص معّین

ذیرنده خواهد مأموریت خود را در کشور پسفیر و وزیرمختاری که معّین شده و کشور پذیرنده نیز با ِسَمِت او موافقت کرده و میاستوارنامه: 
ای امه عبارت از نامهستوارنگویند. اای داشته باشد که در اصطالح دیپلماتیک به آن استوارنامه یا اعتبارنامه مینامهشروع نماید، باید معرفی

است که به امضاء رئیس کشور فرستنده به رئیس کشور پذیرنده نوشته شده و در آن پس از اظهار مراتب دوستی و موّدت و تمایل به تحکیم 
 شود.و توسعۀ روابط، نام شخص سفیر یا وزیرمختار برده شده و به آن نام معرفی می

کند. روانامه دهد و آنها را برای انجام مأموریت خود مجاز میخود در کشور بیگانه می هایکنسولفرمانی است که رئیس کشور به  روانامه
 کند.تضمین میها از سوی کشور میزبان را رسمیت شناختن کنسولبه 

 
 ).٥٣تا  ٥١(صفحه  تفاوت کاردار موقت و دائم را بنویسید؟ )٥

سمت کاردار اصوال موقتی است و در موقعی است که رئیس ماموریت ( سفیر یا وزیر مختار) به جهاتی در محل ماموریت خود نباشد. کاردار 
 آید.یتر مگردد که سطح رابطه از سطح دیپلماتیک پاییندائم زمانی اطالق می

سطح رابطه سفیر است یا بنا بر صالحدید یا سایر مسائل، ممکن است سفیر نباشد یا در مأموریت دیگری است یا فراخوانده شده است، لذا در 
 آن مّدت کاردار موقت است.

 شود.زنند، استوارنامه گفته میحکمی که رئیس جمهور یا باالترین مقام کشور برای سفرا می
 ).٦٥تا وسط صفحه  ٦٢(پاراگراف آخر صفحه  و کنفرانس چیست. تفاوت آن را بنویسید؟منظور از کنگره  )٦

 کنگره برای حِلّ مسائل سیاسی است. کنفرانس برای وضع قواعد حقوقی. -١
کنگره به معنی گردهمایی برای مذاکره در موضوع معّینی است و در زبان فرانسه به اجتماع سران کشورها یا نمایندگان آنها برای  -٢

 شود.مقصود معّین گفته می
کنگره برای این است که مقصود زودتر حاصل گردد و غالبًا برای صلح بعد از یک جنِگ فرساینده است که در آن زمان رسیدن به  -٣

 کند.هدف سازندگی اهمّیت فراوان پیدا می
 .کننده یا در اهمّیت موضوعات مورد بحث استتفاوت کنگره و کنفرانس در سطح اشخاص شرکت -٤
المللی که موضوِع اجتماعات، اهمّیت بیناگر اجتماع از رؤسای کشورها یا وزرا به نمایندگی از رئیس کشورشان باشد، یا درصورتی -٥

 داشته باشد عنوان آن کنگره است.
 ت.ستر یا موضوع اجتماع از اهمّیت کمتر برخوردار باشد عنوان آن کنفرانس اکننده از مقامات پایینهرگاه اشخاص شرکت -٦

 
 )١١٢-١١١و صفحات  ٧٧(وسط صفحه  مزایا و مصونیت دیپلمات چیست؟ )٧

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران 
ن است که امتیازاتی به کسی داده شود که سایر مردم حق مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. و مقصود از مزایا آ

 استفاده از آن را ندارند.
 مصونیت از تعرضبند اول: 
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کلیف دولت ها و اسناد دیپلماتیک و * تالف. مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک که شامل * پناهندگی دیپلماتیک * مصونیت نوشته
 پذیرنده است.

 دیپلماتیک.ب. مصونیت شخص مأمور 
 ج. مصونیت خانوادۀ مأمور دیپلماتیک.

کند؛ اما مصونیت دیپلمات از تعقیب به این معنی است که دادگاه صالحیت خود را نسبت به او إعمال نمیبند دوم: مصونیت قضایی: 
 برای مأموران قضایی اصوالً  به محض صفت دیپلمات بودن از شخص زایل شود دادگاه صالحیت خواهد داشت تا او را تعقیب نماید. مصونیت

 دیپلماتیک است نه سفارتخانه.
 مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام؛ -١
 مصونیت جزایی؛ -٢
 مصونیت مدنی. -٣

 بند سوم: حدود مصونیت قضایی:
 دعوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیرمنقول؛ -١
 دعوی راجع به ارث؛ -٢
 دعوی مربوط به یک فعالیت آزاد. -٣

 بند چهارم: استثنائات مصونیت دیپلماتیک:
 الف. دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول

 ب. دعاوی مربوط به ارث
 ج. دعاوی مربوط به یک شغل خصوصی آزاد یا فعالیت تجاری

 د. دعوی متقابل و دعوی شخص ثالث.
 مزایای دیپلماتیک: -
ئیس مأموریت دیپلماتیک را از هرگونه مالیات و عوارض مربوط به محِلّ عهدنامۀ وین، دولت فرستنده و ر  ٢٣مادۀ  معافیت مالیاتی: -١

 ها برای درآمد و اموال آنها شناخته است.همه مأموران دیپلماتیک را مشمول این معافیت ٣٤سفارت معاف کرده و در مادۀ 
اس کند مانند مزایای دیگر بر اسخارج میمعافیت مأمور دیپلماتیک از عوارض گمرکی برای اموالی هم که وارد یا  معافیت گمرکی: -٢

 حقوقی نیست بلکه ناشی از نزاکت و عمل متقابل است.
 ).٨٨(آخر صفحه  مصونیت دیپلماتیک مبتنی بر چه نظریاتی است؟ نظریه رفتار متقابل چیست؟ )٨

 مبتکر نظریۀ گروسیوس، هلندی است و در کل، چهار نظریه گفته شده است:
شد دولتی یکدیگر ها و مقامات ار شوند که دیپلماتمصونیت قانونی که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد مینظریۀ نمایندگی: نظریۀ  -1

 را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند؛ اما همچنان امکان اخراج آنان وجود دارد.
 المملکتی): نظریه اداره قسمتی از خاک کشور در کشور دیگر است.مرزی (خارجنظریۀ برون -2
 لحت خدمت:نظریۀ مص -3
لمللی) نیز گفته انظریۀ رفتار متقابل: رفتار متقابل بسیار مهم است؛ که اصل عمل متقابل (اصل رفتار بانزاکت و اصل نزاکت بین -4

شود. عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تأمین اجرای هر رویه ایست که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد، می
شده ویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجاماگرچه آن قاعده و ر 

 قبلی طرف باشد.
نتی در صورت الملل ستوان گفت که تالفی تنها و مؤثرترین ضمانت اجرا در حقوق بیندر مقایسۀ تالفی و عمل متقابل با هم می -5

 ده است.تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته ش
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 ).٨٩تا  ٨٦(صفحه  های دیپلماتیک را نوشته و توضیح دهید؟انواع مصونیت )٩
مصونیت از تعرض: در اصطالح بین المللی این مصونیت به معنی غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل و یا یک شخص  -١

) ٣ونیت شخصی مامور دیپلماتیک، ) مص٢) مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک، ١است. این نوع مصونیت سه حالت دارد: 
 مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک،

به این مصونیت دو جنبه می توان داد، یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل 
 کار و سکونت و شخص دیپلمات را و خانواده اش راسفارت و منزل سفیر کنند و جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل 

 هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.
مصونیت قضایی: ماموران دیپلماتیک، بر خالف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرایی قانون پذیرنده خارج هستند.  -٢

 تیک است نه سفارتخانه ها.مصونیت قضایی اصوال برای ماموران دیپلما
حدود مصونیت قضایی: اگر رویه جاری اینست که مصونیت قضایی را بر کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک گسترش دهد  -٣

)دعوی راجع ٢) دعوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول، ١حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد شرح دارد: 
 ) دعوی مربوط به فعالیت آزاد٤جع به ارث، ) دعوی را٣به ارث، 

). ١٠٩تا  ١٠٥صفحه  – ١٠٤(استثناها صفحه  موارد مصونیت قضایی را نوشته و استثنائات وارد بر آن را بنویسید؟ )١٠
 ).١١٢-١١١(مزایا صفحه 

ونیت ذیرنده خارج هستند. مصمصونیت قضایی: ماموران دیپلماتیک، بر خالف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرایی قانون پ
 قضایی اصوال برای ماموران دیپلماتیک است نه سفارتخانه ها.

 مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام -١
 مصونیت جزایی -٢
 مصونیت مدنی -٣

مربوط به یک شغل خصوصی ) دعاوی ٣) دعاوی مربوط به ارث، ٢) دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، ١مستثنیات مصونیت دیپلماتیک: 
 ) دعوی متقابل و دعوی شخص ثالث٤آزاد یا فعالیت تجاری، 

 
ی به تصویب رسید. (با  ١٣٤٠که در سال  ١٩٦١مبحث کنوانسیون وین  )١١

ّ
شمسی در مجلس شورای عالی مل

 حذف بخش کنسولی) سؤال داده خواهد شد.
 رئیس مأموریت کیست؟ •
 کارمندان مأموریت یا دیپلماتیک؟ •
 کنوانسیون وین: اصل بر تراضی طرفین است. ٢ماده  •
 : وظایف مأموران دیپلماتیک چیست؟٣ماده  •

 ها باشد.نمای کشور خودش باشد (نماد و سنبل) و نمایندۀ کشور متبوع خود در همۀ زمینهیک دیپلمات باید آینۀ تمام
 ).٢ولت محل خدمت. (بند االفی). دولت متبوع د: دولت فرستنده (آبونمان). دولت پذیرنده (متوقف٤ماده  •
کردیته کیست؟ سفیر مقیم در یک کشور که محِلّ مأموریِت اصلِی سفیر در آنجا می٥ماده  • کردیته در صباشد، اما به: سفیر آ ورت آ

 کند.عنوان نماینده یا سفیر کشور متبوع خود عمل میچند کشور دیگر نیز به
 انتصاب و پذیرش رؤسای پستهای کنسولی :١٠ماده  •

 .شوندرؤسای پستهای کنسولی از طرف دولت فرستنده منصوب و جهت انجام وظایف خود از طرف دولت پذیرنده، پذیرفته می -١

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥تان را به های حقوقی درخواستِن آزمونرایگا اتجزو جهت دریافت /دکتر امید مالکریمیحقوق دیپلماتیک جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

٦٦ 
 

مشروط به مقررات کنوانسیون حاضر، نحوه انتصاب و پذیرش رییس پست کنسولی به ترتیب طبق قوانین و مقررات و عرف دولت  -٢
 .گردددولت پذیرنده تعیین میفرستنده و

: اعالم زمان ورود سفیر به کشور مقابل: هرکس زودتر برسد، جایگاه مقّدم دارد. سفیری که بیشترین زمان اقامت در یک ١٣ماده  •
 باشد.می Dean of Diplomatic Corpsشود که معادل انگلیسی آن االسفرا گفته میکشور را دارد به او شیخ

 .٢٣، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦های ماده •
 باشند.ی اسناد مصون از تعرض می: بایگان٢٤ماده  •
 .٢٦ماده  •
 باشند.: ارتباطات و مکاتبات مصون از تعرض می٢٧ماده  •
 .٣٠و  ٢٩ماده  •
 : مصونیت جزایی و موارد استثنا. (ماَتَرک خصوصی استثنا هستند).٣١ماده  •
 : سلب مصونیت باید با صراحت اعالم گردد.٣٢ماده  •
 .٣٦و  ٣٤ماده  •
 یپلمات (خانواده).: بستگان همراه د٣٧ماده  •
 : دیپلمات نباید وارد کارهای تجاری و شخصی شود.٤٢ماده  •
 : نحوۀ اتمام مأموریت سفیر.٤٣ماده  •
 .٤٥و  ٤٤ماده  •
 ها گذاشته شودتبعیض بین دولت ١٩٦١: نباید از سوی پذیرندگان کنوانسیون وین ٤٧ماده  •
 

 ١٩٦١آوریل  ١٨کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 
The ١٩٦١ Vienna Convention on Diplomatic Relations 

 
 در این قرارداد معانی اصطالحات زیر به شرحی خواهد بود که در پایین تصریح شده است:ماده اول: 

 شود.یعنی شخصی که از طرف کشور فرستنده مأمور انجام وظیفه در این ِسَمت می» رئیس مأموریت«الف: اصطالح 
 یعنی رئیس مأموریت و کارمندان مأموریت.» مأموریتاعضای «ب: اصطالح 
 ».خدمۀ مأموریت«و » کارمندان اداری و فنی«، »کارمندان سیاسی«یعنی » کارمندان مأموریت«ج: اصطالح 
 باشند.می» دیپلمات«یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که دارای ِسَمِت سیاسِی » کارمندان سیاسی«د: اصطالح 
 یعنی رئیس مأموریت یا یکی از کارمنداِن سیاسِی مأموریت.» موریت سیاسیمأ«ه: اصطالح 
 یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند.» کارمندان اداری و فنی«و: اصطالح 
 د.یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور خانگی اشتغال دارن» خدمه«ز: اصطالح 

 باشد.یعنی کسانی که خادم یکی از اعضای مأموریت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمی» خدمتکار شخصی«ح: اصطالح 
هایی از َابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد یعنی َابنیه و یا قسمت» اماکن مأموریت«ط: اصطالح 

 گیرد.مِت رئیِس مأموریت مورد استفاده قرار میمأموریت، از جمله برای محِلّ اقا
 گیرد.های سیاسی دائم با رضایت متقابل انجام میاستقرار روابط سیاسی بین کشورها و اعزام هیئتماده دوم: 
 وظایف مأموریت سیاسی باألخص عبارت است از: -١ ماده سوم:

 الف: نمایندگِی کشوِر فرستنده نزد کشور پذیرنده.
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 الملل مورد قبول است.فع کشور فرستنده و اتباِع آن در کشوِر پذیرنده تا حدودی که در حقوق بینب: حفظ منا
 ج: مذاکره با حکومت کشور پذیرنده.

 د: استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسایل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده.
 و توسعۀ روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و پذیرنده. ه: بسط روابط دوستانه

 وسیلۀ یک مأموریت سیاسی گردد.هیچ یک از مقررات این قرارداد نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام وظایف کنسولی به -٢
 ماده چهارم:

عنوان رئیس مأموریت از طرف کشور پذیرنده پذیرش داده شده  کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخِص نامزدشده به -١
 است.

 کشور پذیرنده ملزم نیست دالیل امتناع خود را از صدور پذیرش به اطالع کشور فرستنده برساند. -٢
 ماده پنجم:

همچنین  د نزد چند کشور ونفع که رئیس مأموریت را برای نمایندگی خوتواند پس از اعالم رسمی به کشورهای ذیکشور فرستنده می -١
یکی از کارمندان سیاسی خود را جهت انجام وظایف مربوطه نزد کشورهای متعدد بگمارد، مگر آنکه یکی از آن کشورها صریحًا با این امر 

 مخالفت ورزد.
شورهایی که تواند در هر یک از ککه نمایندگی خود را نزد یک یا چند کشور به یک رئیس مأموریت محول کند میکشور فرستنده درصورتی -٢

 رئیس مأموریت در آنجا اقامت دائم ندارد یک مأموریت سیاسی زیر نظر یک کاردار موقت تأسیس نماید.
 لی باشد.الملدار نمایندگی کشور فرستنده نزد هر سازمان بینتواند عهدهیک رئیس مأموریت یا یک کارمند سیاسی مأموریت می -٣

توانند در آن واحد یک نفر را به عنوان رئیس مأموریت نزد کشور دیگری تعیین نمایند، مگر آنکه کشور پذیرنده می چند کشورماده ششم: 
 مخالف این امر باشد.

تواند نام در انتخاب کارمندان مأموریت آزاد است کشور پذیرنده می ١١و  ٩و  ٨و  ٩و  ٥کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد ماده هفتم: 
 های نظامی و دریایی یا هوایی را قبًال برای تصویب بخواهد.ستهواب

 ماده هشتم:
 االصول تابعیت کشور فرستنده را خواهند داشت.کارمندان سیاسی مأموریت، علی -١
ع رضایت خود موقتواند در هر توان جز با رضایت کشور پذیرنده از میان اتباع آن کشور انتخاب کرد میکارمندان سیاسی مأموریت را نمی -٢

 را پس بگیرد.
 تواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت فرستنده را ندارند برای خود حفظ کنند.کشور پذیرنده می -٣
 ماده نهم: 

یا هر یک از  ه رئیسآنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطالع دهد کتواند هرآن و بیکشور پذیرنده می -١
اعضای سیاسی مأموریت (شخص نامطلوب) است و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت، قابل قبول نیست در این صورت کشور فرستنده آن 

توان قبل از ورود به خاک کشور شخص را بر حسب مورد فرا خواهد خواند و یا به خدمت وی در مأموریت پایان خواهند داد. شخصی را می
 یرنده (نامطلوب) یا (غیر قابل قبول) اعالم نمود.پذ
اگر کشور پذیرنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد کشور  -٢

 تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموریت خودداری کند.پذیرنده می
 مراتب زیر به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وزارت خانه دیگری که مقرر شده باشد، اعالم خواهد داشت.ماده دهم: 

 الف: انتصاب اعضای مأموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه مأموریت آنان.
اعالم اینکه شخصی در شمار افراد  ب: ورود و عزیمت قطعی شخصی که افراد خانواده یکی از اعضای مأموریت است و در صورت لزوم

 خانواده یکی از اعضای مأموریت در آمده و یا از آن خارج شده است.
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باشند و در صورت لزوم اعالم اینکه این ج: ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف این ماده می
 ایند.نمالذکر را ترک میخدمتکاران خدمت اشخاص فوق

رکناری ها برخوردارند و بد: استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده به عنوان اعضای مأموریت یا خدمتکاران شخصی که از مزایا و مصونیت
 آنان.

 ماده یازدهم:
وجه به مقتضیات ت تواند خواستار شود که تعداد این افراد بادر صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت، کشور پذیرنده می -١

 کند تجاوز ننماید.های مأموریت، از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی میو اوضاع کشور و با توجه به نیازمندی
 تواند در همان حدود و بدون تبعیض، از پذیرفتن نوع معینی از کارمندان خودداری نماید.کشور پذیرنده همچنین می -٢

نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی کشور پذیرنده در محلی غیر از محل استقرار مأموریت، دفتر کشور فرستنده ماده دوازدهم: 
 دیگری متعلق به مأموریت برقرار نماید.

 ماده سیزدهم:
کند و یا ورود یگردد که استوارنامه خود را تقدیم مدار شدن وظایف رئیس مأموریت در کشور پذیرنده از زمانی تلقی میتاریخ شروع و عهده -١

نامه به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است با در نظر گرفتن رویه موجود خود را ضمن ارسال رونوشت استوار
 نماید.در کشور پذیرنده که باید به نحو یکنواختی اعمال شود اعالم می

 گردد.با توجه به تاریخ روز و ساعت ورود رئیس مأموریت تعیین می ترتیب تقدیم استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن -٢
 ماده چهاردهم:

 شوند:روسای مأموریت به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می -١
یابند و سایر روسای مأموریت که هم مقام آنان الف: سفیران کشورها و نمایندگان پاپ (نونس) که در نزد روسای کشورها مأموریت می

 د.باشنمی
 یابند.ب: فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ (انترنونس) که نزد روسای کشورها مأموریت می

 یابند.ج: کاردارها که نزد وزرای امور خارجه مأموریت می
 داشت.ها از لحاظ طبقه وجود نخواهد جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات، هیچگونه فرقی بین روسای مأموریت -٢

 کشورها درباره طبقه روسای مأموریت خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.ماده پانزدهم: 
 ماده شانزدهم:

 کنند، خواهد بود.آغاز می ١٣حق تقدم روسای مأموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی که وظایف خود را به موجب ماده  -١
 موریت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند، تأثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت.تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رئیس مأ -٢
 مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت به حق تقدم نماینده پاپ موردقبول کشور پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد، نخواهد بود. -٣

را به وزارت امور خارجه یا هر وزارت خانه دیگری که مقرر است اطالع  رئیس مأموریت ترتیب تقدم کارمندان سیاسی مأموریتماده هفدهم: 
 خواهد داد.

 در هر کشور تشریفات مربوط به پذیرفتن روسای مأموریت باید در مورد هر طبقه یکسان باشد.ماده هجدهم: 
 ماده نوزدهم:

ان رئیس عنو وظایف خود نباشد، یک کاردار موقت بههرگاه پست ریاست مأموریت بدون تصدی بوده یا رئیس مأموریت قادر به انجام  -١
ت که رئیس مأموریت معذور باشد از طرف وزار وسیله رئیس مأموریت و درصورتیمأموریت، موقتًا انجام وظیفه خواهد کرد. نام کاردار موقت به

 ه مقرر است اعالم خواهد گشت.امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به هر وزارتخانه دیگری ک
تواند از طرف یک از کارمندان اداری مأموریت در کشور پذیرنده حضور نداشته باشند یکی از کارمندان اداری و فنی میکه هیچدرصورتی -٢

 دار گردد.کشور فرستنده با رضایت کشور پذیرنده امور جاری اداری مأموریت را عهده

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥تان را به های حقوقی درخواستِن آزمونرایگا اتجزو جهت دریافت /دکتر امید مالکریمیحقوق دیپلماتیک جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

٦۹ 
 

آن حق دارند پرچم و عالمت کشور فرستنده را در امکنه، از جمله در محل اقامت رئیس مأموریت و بر روی  مأموریت و رئیسماده بیستم: 
 وسایل نقلیه خود برافرازند.

 ماده بیست و یکم:
د وکشور پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات تسهیل تملیک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتیاج مأموریت در خاک کشور خ -١

 فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به کشور فرستنده یاری نماید.
 کشور پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید مأموریت را در تهیه مسکن مناسب برای کارمندان خودیاری نماید. -٢

 ماده بیست و دوم:
 ایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین کشور پذیرنده جز با رض -١
کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر الزم را به منظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون  -٢

 آن متزلزل نگردد، اتخاذ نماید.
موجود در آن و همچنین وسایل نقلیه مأموریت، مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و اشیای دیگر  -٣

 اقدامات اجرایی خواهد بود.
 ماده بیست و سوم:

کشور فرستنده و رئیس مأموریت بابت اماکن مأموریت که در مالکیت یا اجاره خود دارد، از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض ملی،  -١
 ها یا عوارض در ازای انجام خدمات خاص باشد.معاف خواهد بود، مگر آنکه دریافت این مالیات ای یا شهریمنطقه

ت ها و عوارض به عهده شخصی باشد که با کشور فرستنده یا با رئیس مأموریکه طبق قوانین کشور پذیرنده پرداخت این مالیاتدرصورتی -٢
 تفی خواهد بود.کند، معافیت مالیاتی موضوع این ماده منمعامله می

 بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.ماده بیست و چهارم: 
 کشور پذیرنده کلیه تسهیالت الزم را برای انجام وظایف مأموریت فراهم خواهد نمود.ماده بیست و پنجم: 

تمام اعضای مأموریت را در قلمرو خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت ماده بیست و ششم: 
 نماید.درباره مناطقی که ورود به آن از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است، تأمین می

 ماده بیست و هفتم:
 تواند برای تماس با حکومتحمایت خواهد نمود مأموریت میکشور پذیرنده آزادی ارتباطات مأموریت را به منظورهای رسمی اجازه داده و  -١

) و رمز های (کدهای کشور فرستنده در هر جا از تمام وسایل ارتباطی الزم از جمله پیک سیاسی و پیامها و کنسولگریو سایر مأموریت
 استفاده نماید.

 رادیویی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.تواند جز با رضایت کشور پذیرنده، دستگاه فرستنده هذا مأموریت نمیمع
 اشد.بمکاتبات رسمی مأموریت مصون است. اصطالح (مکاتبات رسمی) شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن می -٢
 کیسه سیاسی نباید باز شده یا توقیف گردد. -٣
ود و مشخص کیفیت آن بوده فقط حاوی اسناد سیاسی یا اشیاء مورد های جزو کیسه سیاسی باید دارای عالمت خارجی مشهبسته -٤

 استعمال رسمی باشد.
های جزو کیسه سیاسی باشد، در اجرای وظایف خود از حمایت پیک سیاسی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته -٥

 یچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.کشور پذیرنده برخوردار خواهد بود. شخص پیک مصونیت داشته و به ه
های این ماده و مصونیت ٥های سیاسی مخصوص منسوب نماید و در این صورت مقررات بند تواند پیککشور فرستنده یا مأموریت، می -٦

 رساند جاری خواهد بود.مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه سیاسی خود را به مقصد می
که پیک  -توان به فرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز فرود آید، سپرد. فرمانده مذبورسی را میکیسه سیا -٧

 های جزو کیسه سیاسی باشد.باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته –سیاسی تلقی نخواهد شد 
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 و آزادانه کیسه سیاسی از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد. تواند یکی از اعضای خود را برای دریافت مستقیممأموریت می
عاف ها و عوارض معواید و کارمزد دریافتی از طرف مأموریت بابت انجام وظایف رسمی از پرداخت کلیه مالیاتماده بیست و هشتم:  

 است.
ا توقیف یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده بتوان او را به هیچ عنوان مورد شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیماده بیست و نهم: 

ای که درشان اوست خواهد داشت و اقدامات الزم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ وی رفتار محرمانه
 خواهد کرد.
 ام:ماده سی

 حمایت خواهد بود.محل اقامت خصوصی مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون و مورد  -١
 اموال مأمور سیاسی مصون خواهد بود. ٣١ماده  ٣اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند  -٢

 ماده سی و یکم:
هد بود. مگر مند خوامأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی واداری نیز بهره -١

 در موارد زیر:
لف: دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای ا

 مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
له واقع شده وارث موصی ب: دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و

 باشد.
ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن های حرفهج: دعوی راجع به فعالیت

 اشتغال دارد.
 مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست. -٢
ب و ج قسمت اول این ماده  -نخواهد شد. جز در موارد مذکور در بندهای الفگونه عملیات اجرائی علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ -٣

 ای وارد نیاورد.و به شرط آنکه این عملیات اجرائی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه
 مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت. -٤

 دوم: ماده سی و
 از مصونیت برخوردارند سلب نماید. ٣٧تواند مصونیت قضائی مأمورین سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده کشور فرستنده می -١
 سلب مصونیت باید صراحتًا اعالم شود. -٢
د به مصونیت مند است استنااز مصونیت قضائی بهره ٣٧در صورت اقامه دعوی از طرف مأمور سیاسی با شخصی که بر طبق ماده  -٣

 قضایی در قبال دعاوی متقابل که مستقیمًا با دعوای اصلی ارتباط دارد پذیرفته نخواهد بود.
سلب مصونیت قضایی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود، برای اجرای آن عدم  -٤

 م سلب مصونیت جداگانه ضروری است.سلب به اجرای حکم نخواهد بود. برای اجرای آن اعال
 ماده سی و سوم:

های اجتماعی که ممکن است در این ماده در مورد خدمات انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه ٣مأمور سیاسی با رعایت بند  -١
 االجرا باشد معاف است.کشور پذیرنده الزم

گردد، مشروط بر باشد میخدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور سیاسی میاین ماده نیز شامل  ١معافیت مندرج دربند  -٢
 آنکه این خدمتکاران:

 ی کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم نداشته باشند.الف تبعه
 های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.ب مقررات بیمه
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باشند تکالیف ناشی از مقررات این ماده نمی ٢د اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج دربند مأمور سیاسی باید در مور 
 شود رعایت نماید.های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرما تحمیل میبیمه

تماعی کشور پذیرنده تا حدودی که موردقبول این این ماده مانع از قبول باالختیار و استفاده از بیمه اج ٢و  ١معافیت مذکور در بندهای  -٤
 کشور باشد نخواهد بود.

های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین مقررات این ماده مخل قراردادهای دوجانبه و چندجانبه که درگذشته راجع به بیمه -٥
 قراردادهایی در آینده نخواهد بود.

 زیر معاف است: موارد در ای یا شهری جزمنطقه مملکتی یا مالی یا پرداخت کلیه عوارض شخصی یا ازسیاسی  مأمور ماده سی و چهارم:
 شود.خدمت محسوب می یا جزو قیمت کاال های غیرمستقیم که معموالً الف مالیات

 به نمایندگی کشور ی مال رامواردی که مأمور سیاس در کشور پذیرنده جز ها و عوارض اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمروب مالیات
 تصرف داشته باشد. برای مقاصد مأموریت در فرستنده و

 .٣٩ماده  ٤بند  رعایت مفاد گردد باپذیرنده دریافت می ج مالیات بر ارث که از طرف کشور
های بنگاه ارافتاده درهای به کهمچنین مالیات برسرمایه درآمدهای شخصی حاصل در کشورهای پذیرنده و د مالیات و عوارض مأخوذه از

 تجارتی آن کشور.
 شود.انجام عملیات خاص وصول می ه مالیات و عوارضی که در برابر

 .٢٣اموال غیرمنقول با رعایت مفاد ماده  در مورد تمبر دادرسی و رهن و های ثبت وو هزینه
الزامات نظامی  عمومی به هر صورت و شکل وخدمات  انجام خدمات شخصی و پذیرنده مأمورین سیاسی را از کشور ماده سی و پنجم:

 داشت. نظامی معاف خواهد قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد از
 ماده سی و ششم:

ای هکشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید. ورود اشیاء زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه -١
 اجازه خواهد داد.» های ناشی از خدمات مشابهرج انبارداری و باربری و هزینهجزو مخا«فرعی، 

 الف: اشیای مورد استفاده رسمی مأموریت.
 ای که برای منزل خود الزم دارد.ب: اشیای مورد استفاده شخصی مأمور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه

مندرج در  هایاز تفتیش معاف است، مگر اینکه دالیل جدی دال بر وجود اشیایی در آن مشمول معافیتتوشه شخصی مأمور سیاسی  -٢
بند یک این ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیا به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع باشد. در چنین 

 نده مجاز او صورت نخواهد گرفت.صورتی تفتیش جز در حضور مأمور سیاسی یا نمای
 ماده سی و هفتم:

-٢٩رج در مواد های مندی کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتی او هستند به شرط آنکه تبعهبستگان مأمور سیاسی که اهل خانه -١
 برخوردار خواهند بود. ٣٦

م دائم آن ی کشور پذیرنده یا مقیی آنها هستند به شرط آنکه تبعههکارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خان -٢
مند خواهند بود ولی مصونیت از صالحیت مقامات دولت پذیرنده در امور بهره ٣٥-٢٩های مندرج در مواد کشور نباشند از مزایا و مصونیت

د شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در قسمت شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواه ٣١مدنی و اداری موضوع بند اول ماده 
 کنند استفاده خواهند نمود.در مورد اشیایی که برای استقرار اولیه وارد می ٣٦اول ماده 

ی کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود مصونیت داشته و خدمه مأموریت به شرط آنکه تبعه -٣
 ٣٣باشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده دارند معاف میپرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می از

 استفاده خواهند نمود.
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قی وی کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقخدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه -٤
های دیگر فقط در حدودی که موردقبول کشور دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا مصونیتوظیفه دریافت میکه در قبال انجام

ناسبی مانع تهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بیپذیرنده باشد، خواهد بود. مع
 انجام وظایف مأموریت گردد.

 ماده سی و هشتم:
باشد فقط در مورد اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از مصونیت ی کشور پذیرنده و یا مقیم دائم آن کشور میمأمور سیاسی که تبعه -١

 او اعطا کرده باشد.های دیگری به مند خواهد بود؛ مگر آنکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیتقضایی و مصونیت از تعرض بهره
ورد قبول باشند فقط تا حدودی که می کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور میسایر کارمندان مأموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه -٢

خاص طوری اشهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این مع ها برخوردار خواهند بود.کشور پذیرنده باشند از مزایا و مصونیت
 تناسبی مانع انجام وظایف مأموریت گردد.اعمال نماید که به نحو بی

 ماده سی و نهم:
حق باشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی بر مأموریت خود، از این ها و مزایا ذیاشخاصی که در استفاده از مصونیت -١

ها به وزارت ها از تاریخی است که انتصاب آنبًال در قلمرو آن کشور باشند استفاده از این مصونیتشوند و اگر قمند میها و مزایا بهرهمصونیت
 امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر کشور پذیرنده که مقرر است اعالم گردد.

ده یا در موقع ترک خاک کشور پذیرنها معموًال در ها خاتمه یابد این مزایا و مصونیتمند از مزایا مصونیتوقتی که مأموریت شخصی بهره -٢
جود ها حتی در صورت وگردد. لیکن این مزایا و مصونیتشود قطع میانقضای موعد مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطا می

 خود به سمتمند در اجرای وظایف هذا مصونیت نسبت به اعمالی که شخص بهرهمع اختالف مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهد داشت.
 عضو مأموریت انجام داده باقی است.

ها تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک خاک کشور در صورت فوت یکی از اعضای مأموریت، اعضای خانواده او از مزایا و مصونیت -٣
 مند خواهد بود.السابق بهرهگردد کمافیپذیرنده به آنها اعطا می

ان او که باشد و یا در صورت فوت یکی از بستگی کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن کشور نمیتبعه در صورت فوت یک عضو مأموریت که -٤
ده دهد، به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شی او هستند کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه مییکی از اهل خانه

وال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفًا به سبب حضور متوفی در آنجا به سمت عضو مأموریت الصدور باشد. از امو در موقع فوت ممنوع
 گردد.یا یکی از بستگان عضو مأموریت بوده مالیات بر ارث اخذ نمی

 ماده چهلم:
ورت لزوم ور ثالثی که در صموقعی که مأمور سیاسی به قصد عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت و یا برای مراجعت به وطن از خاک کش -١

ه برای عبور هایی کی مصونیتکند یا در آنجا حضور دارد، کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیهروادید صادر نموده عبور می
ندند مها بهرهو مصونیت یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف کشور ثالث در مورد اعضای خانواده مأمور که از مزایا

 کنند اعمال خواهد شد.و همراه مأمور سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او یا مراجعت به وطن مسافرت می
فراد ی مأموریت و اکشورهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرراست عبور کارمندان اداری و فنی یا خدمه -٢

 آنها را از قلمرو خود دچار اشکال سازد.ی خانواده
و  گذرد همان آزادیهای کد و رمز که از خاک آنها میکشورهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر وسایل ارتباطی رسمی، ازجمله پیام -٣

یل رت لزوم روادید تحصهای سیاسی که در صونسبت به پیک دارد.حمایتی را اعطا خواهند کرد که کشور پذیرنده در این باره مرعی می
های سیاسی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که کشور پذیرنده ملزم به رعایت است اعطا خواهد اند و نیز نسبت به کیسهکرده
 کرد.
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ای هو کیسه این ماده نسبت به اشخاص مذکور در این بندها و وسایل ارتباطی رسمی ٣و  ٢و  ١تکالیف کشورهای ثالث بر طبق بندهای  -٤
 باشد مجری خواهد بود.در قلمرو کشور ثالث می» فورس ماژور«سیاسی است که به علت 

 ماده چهل و یکم:
اند قوانین و ای وارد آیند مکلفهای آنان لطمهباشند بدون آنکه به مزایا و مصونیتمند میها بهرهکلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت -١

 محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند. مقررات کشور پذیرنده را
کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور  -٢

 است انجام گیرد.خارجه کشور پذیرنده یا به وسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر 
عمومی  المللاماکن مأموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف مأموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد بین -٣

 یا در قراردادهای معتبر بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.
 ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت.لیت حرفهمأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعاماده چهل و دوم: 

 پذیرد.مأموریت سیاسی از جمله در موارد زیر پایان میماده چهل و سوم: 
 الف موقعی که کشور فرستنده خاتمه مأموریت مأمور سیاسی را به کشور پذیرنده اطالع دهد.

دهد که از شناختن مأمور سیاسی به عنوان عضو مأموریت رستنده اطالع میبه کشور ف ٩از ماده  ٢ب موقعی که کشور پذیرنده طبق بند 
 کند.خودداری می

ند از مکشور پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختالف مسلحانه تسهیالت الزم را فراهم آورد تا اشخاص بهرهماده چهل چهارم: 
آنها بدون توّجه به تابعیت بتوانند در اولین فرصت خاک کشور را ترک گویند. کشور ها به جز اتباع خود و نیز افراد خانواده مزایا و مصونیت

 مذبور به خصوص باید در صورت احتیاج وسایل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار آنان بگذارند.
 طور قطعی یا موقتی خاتمه یافته است. در صورت قطع روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانی که مأموریت بهماده چهل و پنجم: 

الف کشور پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود اختالف مسلحانه اماکن مأموریت و همچنین اموال و بایگانی آن را محترم شمرده و 
 حمایت نماید.

ه مورد بایگانی آن را به کشور ثالثی ک تواند حفاظت اماکن مأموریت را با اموالی که در آن قرار دارد و همچنین حفاظتب کشور فرستنده می
 قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.

 تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.ج کشور فرستنده می
ر نمایندگی رنده و بنا به درخواست کشور ثالثی که در کشور اخیتواند با جلب رضایت قبلی کشور پذیکشور فرستنده میماده چهل و ششم: 

 دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.ندارد موقتًا عهده
قی هذا موارد زیر تبعیض تلمع کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.ماده چهل و هفتم: 

 نخواهد شد.
کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل  الف اینکه

 اند به طور محدود اجرا کند.شده
ًال به یکدیگر کرده متقاب بینیتر از آنچه مقررات این قرارداد پیشب اینکه کشورهای بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب

 اعطا نمایند.
این قرارداد برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان تخصصی و نیز هر کشور پیوسته به ماده چهل و هشتم: 

به طریق  گرددالمللی دادگستری و هر کشور دیگری که به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت اساسنامه دیوان بین
در مقر سازمان ملل متحد  ١٩٦٢مارس  ٣١در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا  ١٩٦١اکتبر  ٣١زیر مفتوح خواهد بود. تا 

 در نیویورک.
 این قرارداد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.ماده چهل و نهم:  
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باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به  ٤٨این قرارداد برای الحاق هر کشوری که جزو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده ماده پنجاهم: 
 دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

االجرا تحد الزمکل سازمان ملل ماین قرارداد سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب الحاق به دبیر ماده پنجاه و یکم: 
این قرارداد در مورد هر یک از کشورهای که آن را پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق  خواهد شد.

 االجرا خواهد شد.شوند سی روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آن کشور الزم
 ٤٨مان ملل متحد مراتب زیر را به اطالع تمام کشورهایی که عضو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده دبیر کل سازماده پنجاه و دوم: 

 باشند خواهد رساند:
 .٥٠و  ٤٩و  ٤٨الف امضا این قرارداد از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مفاد مواد 

 شود.الزم االجرا می ٥١ب تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 
اشند به دبیر بنسخه اصلی این قرارداد که منتهای انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و رومی آن متساویًا معتبر می ماده پنجاه و سوم:

شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه های گواهیکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. دبیر کل رونوشت
باشند، این االختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع حقًا مجاز مینماید. بنا به مراتب نمایندگان تامتسلیم می ٤٨در ماده مذکور 

 اند.قرارداد را امضا کرده
 وین هیجدهم آوریل یک هزار نهصد و شصت و یک

 )١٣٤٠فروردین  ٢٩(١٩٦١آوریل  ١٨ابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختالفات قرارداد وین درباره رو 
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم 

تا آنجا که  المللیدادگستری بین نامیده خواهد شد. با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان» قرارداد«که از این پس  ١٩٦١آوریل 
ار حل دیگری مورد توافق مشترک قر مگر آنکه در مهلت معقول راه» قرارداد«به آنها مربوط است برای حل اختالف ناشی از تفسیر یا اجرای 

 گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:
ف اختالف باشد. هر کشور طر المللی دادگستری میالحیت اجباری دیوان بیندر ص» قرارداد«اختالفات ناشی از تفسیر یا اجرای ماده اول: 

 تواند به وسیله دادخواست اختالف را در دیوان طرح نماید.و امضاکننده این پروتکل می
 ماده دوم:
لی موضوع را به الملتری بینتوانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعالم وجود اختالف به یکدیگر با توافق مشترک به جای دیوان دادگسطرفین می

 تواند اختالف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.یک محکمه داوری ارجاع نمایند. در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین می
لمللی اتوانند در عرض همان دو ماه مهلت، مشترکًا توافق کنند که قبل از رجوع به دیوان دادگستری بینطرفین همچنین میماده سوم: 

 متوسل به سازش گردند.
تاریخ اعالم  های مزبور در عرض دو ماه ازهای خود را تسلیم نماید. اگر توصیهکمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه

 نمایند. ر دیوان طرحتوانند موضوع مورد اختالف را ضمن تسلیم دادخواستی دهای اختالف قرار نگیرد هر یک از طرفین میمورد قبول طرف
که مقررات  توانند اعالم دارندو پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر می» قرارداد«های طرف تعهد دولتماده چهارم: 

مربوط به این ای هاین پروتکل شامل اختالفات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد. اعالمیه
 موضوع به اطالع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.

 های عاقد قرارداد وین به طریق زیر مفتوح خواهد بود:این پروتکل برای امضای کلیه دولت ماده پنجم: 
 متحد در نیویورک. در مقر سارمان ملل ١٩٦٢مارس  ٣١در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا  ١٩٦١اکتبر  ٣١تا 

 این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.ماده ششم: 
این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به قرارداد وین بپیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل ماده هفتم: 

 د شد.متحد تسلیم خواه
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 شود، یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیراالجرا میالزم» قرارداد«این پروتکل از روزی که ماده هشتم: 
 االجرا خواهد بود.کل سازمان ملل متحد، هرکدام مؤخر باشد، الزم

این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد، پروتکل سی روز بعد از تاریخ  ١االجرا شدن طبق بند برای کشوری که این پروتکل را بعد از الزم
 شود.االجرا میتسلیم سند تصویب یا الحاق الزم

 بپیوندند خواهد رسانید:» قرارداد«هایی که ممکن است به : دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطالع دولتماده نهم
 .٧و  ٦و  ٥ورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد الف امضای این پروتکل از طرف کش

 گردد.این پروتکل صادر می ٤هایی که طبق ماده ب اعالمیه
 شود.االجرا میالزم ٨ج تاریخی که این پروتکل طبق ماده 

اشد، به دبیرکل سازمان بمتساویًا معتبر میهای انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی آن نسخه اصلی این پروتکل که متنماده دهم: 
 خواهد فرستاد. ٥ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده شدههایی مطابق با اصل و گواهیملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت

 دند.شند، این پروتکل را امضا نموبااالختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقًا مجاز میبنا به مراتب نمایندگان تام
 جدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یکوین ه 
 

کنندۀ قبولی شما در آزمون وکالت، قضاوت، بدین و از من بخواهید تا تمام جزواتی را که تضمین پواتسا ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 
 برایتان ارسال کنم! به رایگانسردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری است را 

هاي اجتماعی:سایت و شبکهمعرفی وب   

ندة کنتضمین استاندارد کنم. همچنین ویدئوها و جزواتهاي حقوقی رو تشریح میهاي مطالعه براي آزمون، روشکانال تلگرامدر  .1
 omidmollakarimi@ ام:هاي وکالت و قضاوت رو براي شما به اشتراك گذاشتهآزمونقبولی در 

 ید:ببن صفحۀ اینستاگرامِ ماهاي حقوقیِ مختلف در دروس مرتبط با وکالت، قضاوت و سردفتري را براي آزمون مطالعۀ روشِ .2
@vekalatyar 

 https://www.mollakarimi.ir :سایت ماوبدر  و دکتري ارشد و قضاوت خوبِ وکالت، جزوة کلّی .3
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