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چکیده
بررسی درگیریها و جنگهای داخلی و بینالمللی ،حکایت از فجیع ترین اعمال ضد انسانی دارد که تااسهنان ترتکنها
اصلی آ ها دارای تقاتات بلند پای دولای در کشور خود هساند .از یک سو ب توجه
تصونیت از تعقی

حقهود داخلهی ،ایهن افهراد به ل ها

قانو در اتا هساند .و از سوی دیگر تطابق با حقود بینالملل ،ب اساناد قاعده عرفی تصونیت ،تعقی

و

ت اکم ایشا در دادگاههای داخلی کشورهای دیگر نیز تنع شده است .اجرای عدالت کینری اقاضاء تیکند ک تقاتات عهالی
رتن دولای ک دساانشا آلوده ب جنایات بینالمللی است بیکینهر نمانهده و در دادرسهی عادالنه تعقیه

و ت اکمه شهوند.

صرفنظر از پروندههای تطرح شده در ت اکم بین المللی کینهری ،ههدا از ایهن ت قیهق ت هول تصهونیت تقاتهات دولاهی از
صالحیت کینری ت اکم خارجی در آرای دیوا بینالمللی دادگساری است .هر چند ک صالحیت آ دیوا صرفا در پرداخان
ب اخاالفات بین دولتها با رضایت ایشا است .و اشخاص ب طور اننرادی حق دادخواهی ندارند .اتا دیوا در طهول حیهات
خود تاکنو در چهار قضی با توضوع تصونیت این قنیل افراد تواج شده است .در این تقال با تنکیک تیا دو نوع تصونیت
شغلی و شخصی و بررسی روی دیوا در قضایای تطرح شده و واکاوی روند پرونده ت اکم حسن هابره تعروا به پینوشه
افریقا ب این نایج تی رسیم ک تصونیت شخصی ک دایره شمول آ ت دود ب تقامهای عالیرتن دولای است .گرچ تیتواند
در برخی توارد تانعی در راه اعمال صالحیت ت اکم تلی کشورها ایجاد کند ،اتا در بسیاری توارد دیگر ،تصونیت نمهیتوانهد
تانعی در راه اجرای عدالت بر ترتکنا جنایات بینالمللی باشد.
واژگان کلیدی :جنایات بینالمللی ،تصونیت تقاتات دولای ،دیوا بینالمللی دادگساری ،صالحیت جهانی ،حسن هابره.

*اساادیار دانشکده حقود و علوم سیاسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالتی ،کرج ،ایرا
**وکیل پای یک دادگساری و دانشجوی دکاری حقهود بهینالملهل عمهوتی دانشهگاه آزاد اسهالتی واحهد کهرج
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مقدمه
از گذشا های دور در حقود بینالملل کالسیک ،دولت و تقاتات عالیرتن ی آ نزد
دولتهای دیگر از یک سلسل اتایازاتی ت ت عنوا تصهونیت برخهوردار بهودهانهد به
ن وی ک اساسا ب طور تطلق از هرگون تعرض ،تعقی

و ت اکم در ت هاکم خهارجی

در اتا بودند .از آ جایی ک حقهود تصهونیت براصهل برابهری و اسهاقالل حاکمیهت
کشورها تنانی است در این سیسام افقی ،دولتها حق اعمال حاکمیهت بهر یکهدیگر را
ندارند .لذا سنوات طوالنی تصونیت تطلق بر روابط دولتها حاکم بود.
ب ترور زتا با افزایش فعالیتهای تجاری دولتها و دخالت گسارده آنا در اتهور
اقاصادی و بازرگانی تنهوم تصونیت دولت نیز دچار تغییر گردیهد ،به طهوری که به
تدریج تنکیک بین تصونیت در اعمال حاکمیای و در اعمال تصدیگری ایجاد گردید و
تطابق دکارین "تصونیت ت دود" دولتها صرفا در زتا اعمال حاکمیهت از تصهونیت
برخوردارند و زتانی ک ب اتور تصدیگری تهیپردازنهد فاقهد چنهین اتایهاز و وی گهی
خواهند بود.
تصونیت سرا دولتها ،تننک از تصونیت خهود دولهتهها ،توضهوعی اسهت که
برحس

ت والت بینالمللی تنهوم آ دچار تغییر شده و در سیر ت ول خهود از تطلهق

ب سمت ت دود ،در راساای تقابل با بیکینری جنایات بهینالمللهی و نقه

فهاحش و

سیساماتیک حقود بینالملل بشردوساان دچار چالش شهده اسهت .در حهال حاضهر بها
رویکرد جدید حقود بینالملل ب فرد و حقود بنیهادین بشهر ،اساسها عهدم ت اکمه و
تجازات جنایاکارا بینالمللی تهدیدی جهدی علیه صهل و اتنیهت بهینالمللهی تلقهی
تیشود و تعموال توضوع تصونیت ایشا زتانی کاربرد تییابد ک سرا و تقاتات یهک
دولای بدو وجود رضایت دولت تانوع خود ،در ت اکم دولت یا دولتهای دیگر و یها
در دیوا بینالمللی کینری ت ت تعقی

و پیگرد قضایی قرار گیرند.
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 -1اعمال حاکمیت
تصونیت دولت و اتوال آ
انواع تصونیت

 -2اتور تصدی گری
 -1در ت اکم کینری داخلی

تصونیت کینری تقاتات دولای

 -2در ت اکم کینری خارجی
 - 3در دادگاههای کینریبینالمللی

در تعریف تصونیت کینری تقاتات دولای گنا شده ک نناید تصونیت قضایی را به
این تعنا بدانیم ک دارنده آ تسئول شناخا نمهی شهود بلکه به ایهن تعنهی اسهت که
دادگاههای خارجی اتکا اعمال صالحیت قضایی برای ت اکمه ی تقاتهات عهالیرتنه
دولای را ندارند .و در توجی آ ب شا و تنزلت ایشا و حاکمیت تساوی دولهتهها و
اساقالل آ ها ،ضرورتهای شغلی و رعایت آداب و نزاکت بینالمللی اشاره شده اسهت
ک چو اعمال کارگزار دولت ،عمل دولت تلقی تیشود لذا تصونیت دولت ب کارگزار
نیز تناقل تیشود.
سالهای طهوالنی تقاتهات عهالیرتنه ی دولهتهها به ل ها نهوع شهغل خهود ،از
تصونیتهای جاتعی برخوردار بودهانهد تها باواننهد بهدو وجهود هرگونه تشهکلی از
عهدهی وظایف ت ول برآیند .لهذا در حقهود بهینالملهل کالسهیک قهر ههای تامهادی
تصونیت تطلق حاکم بوده و تقاتات عالیرتن دولای نسنت ب اعمالی ک انجام تیدادند
ت ت ت اکم دادگاههای خارجی قرار نمیگرفاند.
 -1تصونیت شغلی
تصونیت تقاتات عالیرتن دولای
 -2تصونیت شخصی
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در تنین تنهوم تصونیت شغلی ک براساس برابهری حاکمیهت و شخصهیت حقهوقی
دولت اساوار شده است .در بردارنده اقداتات رسمی تقاتات دولای در حیطه ی انجهام
وظین تطلوبتر شغلی و کاری ایشا است .ک ضرورتهای حرف ای و الزاتات روابط
بینالمللی از تنانی این تصونیت تلقی تیشود .دلیل آ این است ک فعالیتهای تهاتور
دولهت او اسهت لهذا به

دولت در چارچوب صالحیت شخصی نیست بلکه از جانه

دولای ک تاتور ب آ وابسا است قابلیت اناساب دارد .و اگر تخلنی هم صورت گیهرد
وفق قانو ب تاتور دولت ارتناطی ندارد و تخلف تزبور ب دولت وی تناس

تهیشهود

و بالطنع آ برای تاتور هیچگون تسئولیت حقوقی و یها کینهری ایجهاد نخواههد کهرد.
بنابراین تاتورا دولای در قنال اعمالی ک در سمت رسهمی خهود در حیطه ی وظهایف
شغلی خود انجام تیدهند در تقابل دادگاههای خارجی دارای تصونیت تیباشند.
تصونیت شخصی ک ب افراد تعین و خاصی ت هدود تهیشهود و تنصهم به خهود
شخص است و ت اکم خارجی نمیتوانند آنا را حاهی در خصهوص اعمهال شخصهی
و ت اکم قرار دهند .که

(اعمال خارج از حیط وظین شغلی و حرف ای) ت ت تعقی

ب اساناد آ برخی تقاتات دولاهی نظیهر رهنهر حکوتهت و رسهیو دولهت در زتینه ی
اقداتات شخصی خود نیز دارای تصونیت هساند .و تا زتانی ک در سمت خود تشهغول
ب کار هساند دارای تصونیت از صالحیت کینری در تقابل تعرض و تعقی

تهیباشهند.

و بعد از این ک شخص سمت خود را از دست بدهد این تصونیت نیز از بین تیرود.
بنابراین تقاتات عالیرتن دولای تاداتی ک در سهمت خهود تشهغول انجهام وظینه
هساند از هر دو تصونیت شغلی و شخصی بر خوردار خواهند بود .با این تناوت ک بهر
خالا تصونیت شغلی ،تصونیت شخصی دایمی نیست و ب ت

آنک فرد از تقهام و

سمت دولای خود عزل ،تساعنی و یها بازنشسها شهود تصهونیت شخصهی وی از بهین
تیرود و ت اکم خارجی تیتوانند وی را ب ل ا اقهداتات شخصهی تهورد تعقیه
ت اکم قرار دهند .اتا تصونیت شغلی ایشا  ،چو تناس

و

ب دولت است و شخصهیت
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حقوقی دولت را نمیتوا تورد تعقی

کینری قهرار داد لهذا تصهونیت لشهغلیش ایشها

تداوم تییابد.
در طول تاریخ بشر زتاتدارا قهانو گریهز فراوانهی وجهود داشها انهد که در راس
حکوتتهای اساندادی و سرکوبگر قرار داشا اند .ک با اقدامهای سرکوبگران خهود بهر
ضد تردم خود و دیگر تردتا جها  ،تاریخ بشریت را ب جنگهای خونین آغشها انهد.
در تاریخ تعاصر تیتوا از دیکااتورهایی نظیر هیالر ،توسولینی ،اساالین ،پینوش  ،حسن
هابره ،تیلوسویچ ،صدام حسین ،قذافی و عمرالنشیر نام برد.
اتروزه حقود بینالملل این حق را برای دولتها ب رسمیت شهناخا اسهت که به
تنظور حمایت از ارزشهای تشارک بشری و در جهت تقابل ی توثر با آنگونه اعمهال
تجرتان ک جاتع ی جهانی از آ ها ب عنوا جنایات بینالمللی یاد تهیکنهد شهروع به
تعقی

ترتکنین و رسیدگی ب اتهاتات اناسابی ایشا نمایند.

علیای ال ت اکم تقاتات دولای یک کشور نهزد دسهاگاه قضهایی دولهت دیگهر از
جمل تناحث غات

و پیچیده حقود بینالملل است ک توضوع ایهن تقاله را تشهکیل

تیدهد ک اساسا تاکنو روی دیهوا بهینالمللهی دادگسهاری در تواجهه بها تصهونیت
تقاتات عالیرتن دولای از صالحیت کینری ت اکم خارجی در زتا ارتکهاب جنایهات
بینالمللی چگون بوده است؟ آیا ت کوتیت دولت سنگال ب ت اکم یا اسهارداد حسهن
هابره رسیو جمهور سابق کشور چاد در دعوای بل یهک علیه سهنگال از سهوی دیهوا
حکایت ازشکلگ یهری یهک قاعهده عرفهی نوظههور دارد؟ در راسهاای پاسهخگویی به
سوالهای فود ،ضمن تنین حدود تصونیت سرا دولتها در نهزد ت هاکم خهارجی در
برخی قضایای تهم در دیوا  ،ب روند دادرسی طوالنی ت اکم ی حسن هابره در دادگاه
ویزه سنگال خواهیم پرداخت.
ب هر حال اقداتات قضایی ت اکم خارجی در تعقی

و ت اکم تقاتات عهالیرتنه

دولای ،با آغاز هزاره سوم تیالدی ،در قضایای تعروفهی همچهو تعمهر قهذافی رسهیو
جمهور لینی در فرانس  ،فیدل کاسارو رهنر کوبا در اسپانیا ،رابرت توگاب رسیو جمهور
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زیمناوه در اتریکا و ت اکم ی آگساو پینوش رسیو جمهور سهابق شهیلی در انگلسهاا ،
خالد نزار وزیر دفاع سابق الجزایر در سوسیو و حسن هابره رسیو جمهور سهابق چهاد
در دو کشور بل یک و سنگال و نهایاا ت کوتیت وی ب حنو ابد از سوی یهک دادگهاه
خارجی ،ب خوبی تیتواند نمایانگر تغییر و ت ول در نگرش و دیدگاه جاتع جهانی ب
توضوع تصونیت تقاتات ارشد دولتها و فروپاشی حصهارهای بلنهد تصهونیت ایشها
باشد.

اعمال صالحیت جهانی1در جنایات مهم بینالمللی
از اصول حاکم بر صالحیت حقود بینالملل کینری ،اصل صالحیت جههانی اسهت
ک توج

توسع ی صالحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی ب جرایمی است که در

قلمرو سرزتینی یک دولت واقع نشده و تاهم و تجنی علی (زیا دیده) هیچ یک تابعیت
آ دولت را ندارند و اساسا جرم علی آ کشور ارتکاب نیافا است لیکن ب ل ا نهوع
جرم ک از جرایم تهم و شنیعی است ک توجنات نگرانی جاتعه بهینالمللهی را فهراهم
نموده دادگاه تیتواند فراتر از سایر صالحیتهای کینری عمل نمایهد 2.و تنهافع تمهاتی
دولتهای جها در اینگون تواقع ایجاب تیکند ک ب اتهام جنایاکارا بهینالمللهی در
ت اکم تلی ب نمایندگی از نظام حقوقی بینالمللی وارد رسیدگی قضایی شوند.
بنابراین ب توج

اصل صالحیت جهانی دادگاههای داخلی کشورها قادرند و حاهی

تلزتند تا در ارتناط با جنایات تهم بینالمللی ک علیه وجهدا جهها تامهد و عمهوم
تلتها تلقی تیشوند ،صرفنظر از ت ل وقوع جرم ،تابعیت تاهم یا تجنی علی (قربهانی
جرم) ب توضوع رسیدگی کنند.
اعالتی پرینساو صالحیت جهانی را اینگون تعریف کرده است:
1.Universal jurisdiction
 .2فروغی ،فضل ال  ،تنشاء و تاهیت حقوقی اصل صالحیت جهانی ،تجل تطالعات حقوقی شیراز ،دور
اول ،شماره سوم ،زتساا  ،1388ص22
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"صالحیت جهانی عنارت است از صالحیت کینری تنانی بهر تاهیهت جهرم بهدو
توج ب تابعیت تجرم ،تابعیهت تجنهی علیه و یها هرگونه ارتنهاط دیگهری بها دولهت
اعمالکننده صالحیت و این ک جرم کجا ارتکاب یافا است".

1

ب عنارت دیگر اصل صالحیت جهانی ب هر یک از کشورها اجازه تعقی
را تیدهد ک ن در قلمرو حاکمیت آ ها ترتک

تجرتینی

جرم شدهاند و ن از اتناع آ ها هساند

و ن ب تنافع حیاتی و اساسی آ ها تجاوز کردهاند و ن علی اتنهاع آ هها ترتکه

جهرم

شدهاند ،تنها تعیار تطرح برای اعمال صالحیت در ایهن تهورد ت هل دسهاگیری تجهرم
است.

2

اتروزه حقود بینالملل این حق را برای دولتها ب رسمیت شهناخا اسهت که به
تنظور حمایت از ارزشهای تشارک بشهری و بهرای تقابله ی تهوثر بها آنگونه اعمهال
تجرتان ای ک جاتع ی جهانی از آ ها ب عنوا جنایات بینالمللی یاد تیکند شروع به
تعقی

ترتکنین و رسیدگی ب اتهاتات اناسابی ایشا نمایند.
در واقع جرایمی ک تشمول جنایات بینالمللی قلمداد تیشوند جنایاتی هسهاند که

ب سط قواعد آتره رسیدهاند ک بدو اعالم رضایت دولتها برای هم آ هها الهزامآور
است و یا ب جهت ارتناط با نظم عموتی بینالمللی رعایت آ تصل ت باالیی دارد .لذا
نظر ب تاهیت و اهمیت این دسا از جرایم تاهم از تجرتان بهود عمهل خهود آگهاهی
کاتل دارد.

3

ب عنوا تثال چو جرم شکنج یک جنایت بینالمللی تلقی تهیشهود ،ههر دولاهی
حق تعقی

و ت اکم عاتلین آ را دارد و چو در کشور ت ل وقوع جرم ،ارتکاب آ

1. Princeton University Program in Law and Public Affairs, the Princeton
Principles on Universal Jurisdiction (2001).
 .2خالقی ،علی ،ت اکم صدام و تسال صالحیت دادگاه از تنظر حقهود داخلهی و بهینالمللهی ،تجله
پ وهشهای حقوقی ،شماره  ،1382 ،2ص 47-53
 .3فروغی ،فضل ال  ،تنشاء و تاهیت حقوقی اصل صالحیت جهانی ،تجل تطالعات حقوقی شیراز ،دور
اول ،شماره سوم ،زتساا  ،1388ص38
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عموتا انکار تیشود و ترتکنین آ نیز ب طهور تعمهول تهورد تعقیه
نمیگیرند لذا به توجه

و ت اکمه قهرار

کنوانسهیو  1984شهکنج سهازتا تلهل ههر کشهور عضهو

کنوانسیو  ،هر فردی را ک ب اتهام شکنج ت ت تعقی

است در قلمرو حاکمیای خهود

بیابد ،در صورتی ک نخواهد او را تسارد کند تیبایست در دادگاههای داخلی خهود وی
را ت اکم و تجازات کند.

1

ماهیت اجباری یا اختیاری بودن اصل صالحیت جهانی
شایعترین سوالی ک در رابط با صالحیت جهانی و جرایم تههم بهینالمللهی تطهرح
شده این است ک آیا اعمال این صالحیت برای ت اکم داخلهی کشهورها اجنهاری و یها
اخایاری است؟ ب عنارت دیگر آیا دولتها نسنت ب اعمال صالحیت جههانی وظینه و
تکلیف دارند و یا این ک آزاد و تخیرند ک هرگون صالح بدانند عمل کنند؟
در پاسخ باید گنت در تراحل اولی و ب طور سنای اعمال صهالحیت جههانی بهرای
دولتها تاضمن وظین و تکلینی ننود و آنا تیتوانساند در صورت تمایهل نسهنت به
این نوع صالحیت اعمال حاکمیت کنند .ب عنوا تثال در خصوص جرم دزدی دریهایی
تاده  105کنوانسیو  1982حقود دریاها تقرر داشا " :هر دولای تیتواند دزد کشای یها
هواپیما و کشای یا هواپیمای ربوده شده توسط او را توقیف کند...دادگاههای دولاهی که
نسنت ب توقیف اقدام نمودهاند تیتوانند رسیدگی و تعیین تجازات نمایند".
لیکن در حال حاضر الزام ب رعایت صالحیت جهانی ب توج

2

حقهود بهینالملهل

عرفی و تعاهدات بینالمللی در جرایم تههم نظیهر نسهلکشهی ،جنایهت علیه بشهریت،
جنایت جنگی ،شکنج  ،بردهگیری ،تنعی

ن ادی ،دزدی دریایی ،اقهداتات ضهد اتنیاهی

 .1کاتینگا ،تنو تی ،تارجم شریعت باقری ،ت مد جواد ،اعمال صالحیت جههانی در رابطه بها جهرایم
سنگین حقود بشری ،تجل حقوقی ،شماره بیست و هشام ،1382 .ص 87
 .2فروغی ،فضل ال  ،تنشاء و تاهیت حقوقی اصل صالحیت جهانی ،تجل تطالعات حقوقی شیراز ،دور
اول ،شماره سوم ،زتساا  ،1388ص31

تحول مصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری محاکم خارجی161..................................

درهواپیما ،گروگا گیری و قاچاد تواد تخدر قابل اعمال است 1.زیرا ک برخی از اسناد
تهم بینالمللی چو کنوانسیو تجازات و تنع ارتکاب نسل کشی در  ،1948کنوانسیو
تنهع شهکنج  ،1984کنوانسهیو ههای چهارگانه  1949ژنهو به طهور تسهاقیم نهوعی
صالحیت جهانی اجناری برای هر یک از دولتها ایجاد کردهاند ک براساس آ باید به
تعقی

ترتکنین این جرایم بپردازند و تطابق با قاعدهی آترهی "یا ت اکم کن یا تسارد

بدار" عمل نمایند .ب این ترتی
تعقی

ک یا خود تساقیما آنا را طی یهک دادرسهی عادالنه

و ت اکم نمایند و یا اینک ایشا را ب دولای ک تمایهل به تعقیه

دارد تسارد کنند.

و ت اکمه

2

بر همین اساس در سال  1392قهانو تجهازات اسهالتیکشهورتا در تهاده  9تقهرر
نموده ک :
"ترتک

جراسمی ک ب توج

قانو خاص یا عهدنات ها و تقررات بهینالمللهی در

هر کشوری یافت شود در هما کشور ت اکم تیشود ،اگر در ایرا یافهت شهود طنهق
قوانین جزاسی جمهوری اسالتیایرا ت اکم و تجازات تیگردد".

تحول مصونیت مقامات دولتی در اسناد محاکم بینالمللی
در ادوار گذشا رسم بر این بود ک یک رسیو دولت را هرگز نمیتوا در پیشهگاه
ت کم ای خارجی و یا بینالمللی ت اکم نمهود زیهرا وی از تصهونیت تطلهق کینهری
برخوردار بود .بطور تثال ناپلئو بناپارت بعد از خلع از تقام اتپراطوری فرانس با توج
ب اینک کننرانو وین در  13تهارس  1815رسهما اعهالم نمهوده بهود که وی فراتهر از

 .1ضیایی ،سید یاسر و حکیمیها ،سعید ،شرایط حقوقی اعمال صالحیت جهانی در حقود بینالملل،
فصلنات پ وهش حقود عموتی ،سال هجدهم ،شماره  ،53زتساا  ،1395ص 98
 .2رنجنریا  ،اتیر حسین ،قانو  1993-1999بل یک ،رای  14فوری  2002دیوا بینالمللی
دادگساری ،صالحیت کینری جهانی در بوت آزتو  ،تجل دانشکده حقود و علوم سیاسی ،شماره ،58
زتساا  ،1381ص 133
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چارچوب قوانین توضوع اقدام کرده است بها این هال در تهورد وی هیچگهاه ت اکمه
جناسی برگزار نگردید.

1

پو از خاتم جنگ جهانی اول در پی شکست آلما  ،در تاده  227از بخهش هنهام
تعاهده صل ورسای تقرر گردید ک یک دادگاه اخاصاصی به تنظهور ت اکمه ویلههم
دوم اتپراطوری سابق آلما تشکیل شود و بدین ترتیه

بهرای نخسهاین بهار تصهونیت

رسیو یک دولت در تعاهده صل ورسای ب چالش کشیده شد .در ادات ی ایهن نگهرش
جدید در  1945بعد از جنگ جهانی دوم در تاده  7اساسهنات دادگهاه نظهاتی نهورننر
اعالم شد ک :
"تقام و توقعیت رسمی تاهمین اعم از سرا دولت یا تقاتات تسهئول در نهادههای
دولای نناید آ ها را از تسئولیت تعاا نموده یا تجازات آ ها را تخنیف دهد".
همچنین در تاده  6اساسنات دادگاه بینالمللی توکیو آتده ک :
" ن تقام رسمی تاهم و ن این واقعیت ک وی بر طنق اواتر دولت تانوع یها رسهیو
خود عمل نموده برای رها کرد چنین شخصی از تسهئولیت در سهن

جنایهات تهورد

اتهام کنایت نمیکند".
همانطور ک تشاهده تیشود اساسنات های این دو دادگاه نقش تهمهی را در توسهع
حقود بینالملل کینری ایناء نمودند تا جایی ک تجمع عموتی سهازتا تلهل تا هد در
 1950طی قطعنات ای ت ت عنوا "اصول شناسلیی شده حقود بینالملل در اساسنات و
احکام دادگاه نورتنر " را ب تصوی

رساند .همچنین برخی تعاهدات تهم بینالمللهی

همچو کنوانسیو  1948نسل کشی (تاده  2،)4کنوانسیو  1973آپارتاید (تهاده  3،)3و

 .1شههکوری ،بابههک ،حقههود بههینالملههل و تصههونیت کینههری تقاتههات بلنههد پایهه دولاههی،1392 ،
http://shakuri.blogfa.com/post-34.aspx
2. Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide,
Dec 1948
3.Convention on the prevention and punishment of the crimes against
Internationally protected persons, 1973

تحول مصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری محاکم خارجی163..................................

تواد  4تا  12کنوانسیو  1984تنع شکنج 1،نیز در خصوص جنایهات بهینالمللهی لغهو
تصونیت سرا سابق دولتها را تورد توج قرار دادهاند.
با خاتم ی جنگ سرد ب توج

قطعنات های شورای اتنیت با تشکیل دادگهاهههای

بینالمللی یوگسالوی سابق و روندا و سیرالئو لغو تصونیت کینری سرا دولتهها بها
عنارتی تشاب تورد تاکید و تاسید تجدد قرار گرفت ب عنوا تثهال در تهاده  7اساسهنات
دادگاه بینالمللی یوگسالوی سابق و تاده  6اساسنات دادگاه بینالمللی روندا آتده اسهت
ک:
"تقام رسمی شخص تاهم چ ب عنوا رسیو دولت یها به عنهوا تقاتهات دولاهی
تسئول ،نناید چنین شخصی را از تسئولیت کینهری رهها سهاخا و یها تجهازات وی را
تخنیف دهد".
همچنین در تاده  6اساسنات دادگاه وی ه سیرالئو در این رابط تقرر داشت:
" تقام و توقعیت رسمی تاهم خواه ب عنوا رسیو دولت و خهواه به عنهوا یهک
تقام تسئول دولای ،شخص تاهم را از تسئولیت کینری تنرا نمیسازد و توج

تخنیف

تجازات وی نمیشود".
و از هم تهمار در اساسنات دیوا کینری بینالمللی ،تصهونیت تقاتهات دولاهی در
قنال ارتکاب جراسم عمده بینالمللی و نق

حقود بشر بی اعانار اعالم شد و راه بهرای

ت اکم تقاتات بلند پای دولای ک ترتک

چنین جنایاتی شده باشهند بطهور عملهی در

ت اکم بینالمللی هموار گردید .تا جهایی که در تهاده  27اساسهنات رم (سهند تاسهیو
دیوا بینالمللی کینری) صراحاا تاکید شده ک سمت رسمی رسیو دولهت ،یهک عضهو
دولت یا تجلو ب هیچ وج یک شخص را از تسئولیت کینهری تعهاا نخواههد کهرد

1. Convention against Torture other Cruel, inhuman or Degrading Treatment
or punishment, 1984
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همچنا ک وجود سمتهای تذکور ب تنهایی علاهی بهرای تخنیهف تجهازات نخواههد
بود.

1

وفق اساسنات دیوا بهینالمللهی کینهری کشهورها وظینه و تکلیهف دارنهد که در
دادگاههای داخلی خود ترتکنین ب جرایم تهم بینالمللی را ت اکم کنند و این رسهالای
است ک در اساسنات ی رم برعهده تمام کشورهای جها اعم از عضو و غیرعضو دیهوا
گذاشا شده است.

2

بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیو سازتا تلل تا د ،حقود بینالملل در تقابله بها
جنایات تهم بینالمللی ،ب شیوههای تاناونی واکنش نشا داده اسهت .و نوشها انهد که
عنوا نسلهای دادگاه بینالمللی از کارل واساک گرت برداری شده اسهت که در سهال
 1977در تجل یونسکو ب چاپ رسید .ک در آ تجل تنهوم نسلهای حقهود بشهر را
برای نخساین بار ک بر پای تطور در س ترحل تاریخی بهوده ،بکهار بهرد و نسهلههای
دادگاههای کینری بینالمللی تعمیم هما فرتولی اسهت که براسهاس تراحهل تخالهف
تاریخی ،با تقاضیات زتانی و با توج ب نیاز جاتع جهانی از نوشا ایشا برداشا شد.
طنق تقسیمبندی توجود نسل اول ب دادگاههای بینالمللی نورننر

و توکیو اطالد شده

ک توسط دولتهای فات در جنگ ایجاد گردیدند .نسل دوم دادگاههای بهینالمللهی در
برگیرنده دادگاه یوگسالوی سابق و روندا است .ک ب اساناد فصل هنام تنشور با تجوز
شورای اتنیت تاسیو شدند .بدین ترتی

اصطالح نسل سوم ب دادگاههای بهینالمللهی

شده و تلنیقی اخاصاص یافا و عنارت نسل چهارم را دیوا کینهری بهینالمللهی از آ
خود کرده است.

 .1تنصوری ،فرنگیو ،بررسی لغو تصونیت کینری سرا دولتها ب عنوا یک قاعده حقود بینالملل
عرفی ،فصلنات سیاست خارجی ،سال سیام ،شماره  ،3پاییز 1395ص  85و 84
 .2آقایی جنت تکا  ،حسین و قریشی ،سید ت مد جعنر ،سازو کارهای حقوقی کینری بینالملل بهرای
ت اکم تروریستهای تکنیری در سوری  ،تجل سیاسهت خهارجی ،سهال بیسهت و هنهام ،شهماره ،4
 ،1392ص 100

تحول مصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری محاکم خارجی165..................................

در همین راساا با آغاز هزاره سوم تاکنو شش دادگاه تخالط از جمله دادگهاهههای
کوزوو ،دادگاه ویزه تیمور شرقی ،دادگاه ویه ه سهیرالئو  ،دادگهاه فهودالعهاده کهاتنوج،
دادگاه ویزه لننا و دادگاه وی ه سنگال تاسیو شدهاند .ک شکل جدیدی از دادگاهههای
کینری ت ت عنوا دادگاههای کینری نسل سوم با عناصر تلی و بینالمللی است که در
تصونیت تقاتات عهالیرتنه دولاهی در ارتکهاب جنایهات

تماتی آ ها ب توضوع سل
بینالمللی پرداخا شده است.

جنجالیترین اقدام تلی در تصونیتزدایی تقاتات دولتهای خارجی در بل یک
صدور دساور بازداشت وزیر خارج کنگو و طرح دعوا علی بل یک در ICJ
یکی از تهمارین اقداتات تلی در حوزهی ب ت اکم کشاند تقاتهات عهالیرتنه ی
دولتهای خارجی تصوی

قانو  1993و اصهالحی آ در سهال  1999توسهط دولهت

بل یک در تجازات نمود ترتکنین نق

ههای شهدید حقهود بشردوسهاان بهینالمللهی

است .ک تطابق با آ تقام و سمت رسمی ترتک  ،نمیتواند تانعی بر اعمال صالحیت
دادگاههای داخلی کشور بل یک در ت اکم ی این افراد ایجاد نماید .بدین ترتی
دولتها ک همواره ب ل ا سمت خود از تعقیه

سهرا

و ت اکمه تعهاا بودنهد از سهوی

قانونگذار بل یکی تصونیت ایشا لغو گردید .لهذا از وی گهیههای تههم قهانو بل یهک
تیتوا ب توارد ذیل اشاره نمود:
 اعمال صالحیت جهانی عدم توج ب تصونیت سرا دولتها اتکا صدور احکام غیابیب هر حال تصوی

1

همین قانو  ،جایگاه کشور بل یک را ب عنوا دولای پیشرو در

تقابل با بیکینرتانی ارتقاء داد و راه را برای اعمال صهالحیت دادگهاهههای تلهی بهرای
 .1تاجانی و دیگرا  ،تنانی و آثار تغییر رویکرد دیوا بینالمللی دادگساری در القای تصونیت کینری
سرا دولتها در قضی حیسن هابره (رسیو جمهور چاد) ،پ وهشنات حقود کینری ،سال ششم ،شماره
اول ،بهار و تابساا  ،1394ص 42
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تعقی

و تجازات تقاتات دولای خارجی ب ارتکاب جنایات نق

حقود بشردوسهاان

هموار نمود و نقط ی شروع و آغازی برای ت اکم ی تقاتات عالیرتن ی دولهتهها در
اعمال صالحیت کینری نزد ت اکم خارجی گردید.

1

در  11آوریل سال  2000به اسهاناد همهین قهانو یهک بهازپرس بل یکهی دسهاور
دساگیری وزیر اتور خارج کنگو آقای یرودیا نوتناسی را ب اتهام تشارکت در ارتکاب
جنایت علی بشریت ،نق

های شدید کنوانسیو های  1949ژنو و پروتکلهای ال هاقی

اتضاء نمود .اتا دولت کنگو در اعاراض ب چنین اقهداتی که آ را تغهایر بها تصهونیت
وزیرخارج و دخالت در اتور داخلی آ کشور اعالم نمود در  17اکانر هما سال علیه
دولت بل یک نزد دیوا بینالمللی دادگساری اقات دعوا نمود و خواها صهدور فهوری
دساور توقت در لغو دساور جل

آقای یرودیا گردید 2.الزم ب ذکر اسهت که در زتها

صدور قرار بازداشت ک از طریق اینارپول در سط بینالمللی ابالغ شد یرودیا ب عنوا
وزیر اتورخارج کنگو تشغول ب کار بود و پو از شهروع رسهیدگی ،آقهای یرودیها از
تصدی پست وزیر اتور خارج دست کشیده و پهو از آ  ،هیچگونه پسهای را اشهغال
نکرده بود.
بل یک در دفاع ب اساناد ب همین توضوع اعالم کرد با توجه به ایهن واقعیهت که
آقای عندال یرودیا دیگر وزیر اتور خارج کنگو یا وزیر تاصدی هیچ تنص

دیگهری

در دولت کنگو نمیباشد لذا اخاالا حقوقی تیا طرفین وجود ندارد .در نایجه دیهوا
در این قضی فاقد صالحیت تیباشد.
کنگو هم در تقابل تدعی بود ک صالحیت جهانی ک کشور بل یک ب خود نسهنت
تیدهد نق

آشکار اصلی است ک براساس آ  ،یک کشور نمیتواند اقادار خود را بهر

 .1رنجنری ها  ،اتی هر حس هین ،قههانو  1993-1999بل ی هک ،رای  14فوری ه  2002دی هوا ب هینالملل هی
دادگساری ،صالحیت کینری جهانی در بوت آزتو  ،تجل دانشکده حقود و علوم سیاسی ،شهماره ،58
زتساا  ،1381ص 129
 .2کاتینگا ،تنو تی ،تارجم شریعت باقری ،ت مد جواد ،اعمال صالحیت جههانی در رابطه بها جهرایم
سنگین حقود بشری ،تجل حقوقی ،شماره بیست و هشام ،1382،ص 66
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سرزتین دولت دیگر اِعمال کند و نق

اصل حاکمیت تساوی بین تماتی اعضای تلهل

تا د است.
در این قضی دیوا پهو از اعاهراض بل یهک به صهالحیاش ،نخسهت به بررسهی
صالحیت خود پرداخت و پو از صهدور یهک ر ی صهالحیای هه که در آ بهر اصهل
صالحیت جهانی در رسیدگی ب جنایات عمده ص

گذاشت ر ی خهود را در تاهیهت

قضی در  14فوری  2002اعالم کرد ک تصونیتها برای تضمین عملکرد ص ی روابط
بینالمللی تیا دولتها اعطاء شده و در جهت نظهام هماهنهگ بهینالمللهی از اهمیهت
داسمی برخوردارند.

1

همچنین دیوا در احراز صالحیت خود اعالم نمهود که تننهاء صهالحیت خهود را
تننعث از تاریخ وقوع اخاالا در زتا طرح دادخواست تیداند .و وقایع بعدی تهاثیری
در صالحیت دیوا و قابلیت طرح دعوی ندارد .و در نظر نهایی خود بیها داشهت که :
"برخالا نمایندگا

دیپلماتیک و کنسولی ،برخی تقاتات بلندپای دولای تانند رسیو

کشور ،رسیو دولت و وزیر خارج در طول دورا خدتت خود در قنال اعمال
صالحیت دولتهای خارجی تصونیت دارند حای اگر تاهم ب جرایم جنگی یا جرایم
علی بشریت باشند".

2

بنابراین دولت بل یک با صدور و اناشار قرار بازداشت وزیر خارج کنگهو ،ترتکه
نق

قاعدة حقود بینالملل عرفی در تورد غیر قابل تعرض بهود و تصهونیت تطلهق

وزیرا اتور خارج در حهال خهدتت شهده اسهت و بها چنهین اقهداتی ،اصهل برابهری
حاکمیت کشورها را نق

کرده است .دیهوا در ایهن رای خواسها یها نها خواسها به

دیدگاه کالسیک حقود بینالملل پاینند تانده و ب ت والت اخیر حقود بشهر و حقهود

1. Congo v Beljum case, Icj Report, 2000, parp.75
 .2ضیایی ،سید یاسر و حکیمیها ،سعید ، ،شرایط حقوقی اعمال صالحیت جهانی در حقود بینالملل،
فصلنات پ وهش حقود عموتی ،سال هجدهم ،شماره  ،53زتساا  ،1395ص 102
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بینالملل کینری توجهی ننموده است 1.باالخص آ که ضهمن تاسیهد قاعهدهی قهدیمی
تصونیت وزیر اتور خارج از تعقی

و ت اکمه  ،ایهن تصهونیت را حاهی در ارتکهاب

جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی گسارش داده و از این تنظر در تعاتل بها حقهود
بینالملل کینری ک در سالهای اخیر پیوسا در حال رشد بوده ،قرار گرفا است.
در این ر ی دیوا اعالم کرد ک وزرای اتور خارج در زتا تصدی پسهت وزارت،
از تصونیت تطلق در برابر ت اکم تلی دیگر کشورها ه و ن ت اکم تلهی کشهور تانهوع
خود یا ت اکم بینالمللی صالحیتداره برخوردارنهد .اتها پهو از برکنهاری شهخص از
وزارت اتور خارج دادگاههای کشور خارجی تیتوانند وی را به خهاطر جرایمهی که
وی پیش یا پو از دوره تصهدی در تقهام توقعیهت شخصهی ه و نه حرفه ای ه خهود
شده ت اکم و تجازات کنند .گرچ دیوا در این ر ی بر جدایی تسهئولیت به

ترتک

عنوا یک اتر تاهوی از تصونیت ب عنوا یک تسأل شکلی تأکید کرد ،اتا اعالم اینکه
وزرای اتور خارج پیشین را تنها در صهورتی که در یهک توقعیهت شخصهی ترتکه
جنایات جنگی شده باشند تیتوا در ت اکم تلی دیگر کشورها ت اکمه کهرد ،از نظهر
بسیاری از علمای حقود بینالملل ت ل اشکال و ایراد است .و توسع بوده قرار گرفاه
است.

2

در این ر ی دیوا اعالم کرد ک وزرای اتور خارج در زتا تصدی پسهت وزارت،
از تصونیت تطلق در برابر ت اکم تلی دیگر کشورها ه و ن ت اکم تلهی کشهور تانهوع
خود یا ت اکم بینالمللی صالحیتدار ه برخوردارند .اتها پهو از برکنهاری شهخص از
وزارت اتور خارج دادگاههای کشور خارجی تیتوانند وی را به خهاطر جرایمهی که
وی پیش یا پو از دوره تصهدی در تقهام توقعیهت شخصهی ه و نه حرفه ای ه خهود
 .1دیهیم ،علیرضا ،تصونیت قضایی و تسئولیت بینالمللی تقاتات تهم دولتها ،فصلنات راهنردا سال
بیست و چهارم ،شماره  ،76پاییز ،1394ص 171
 .2رنجنریا  ،اتیر حسین ،قانو  1993-1999بل یک ،رای  14فوری  2002دیوا بینالمللی دادگساری،
صالحیت کینری جهانی در بوت آزتو  ،تجل دانشکده حقهود و علهوم سیاسهی ،شهماره  ،58زتسهاا
 ،1381ص 130

تحول مصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری محاکم خارجی169..................................

ترتک

شده ت اکم و تجازات کنند .گرچ دیوا در این ر ی بر جدایی تسهئولیت به

عنوا یک اتر تاهوی از تصونیت ب عنوا یک تسأل شکلی تأکید کرد ،اتا اعالم اینکه
وزرای اتور خارج پیشین را تنها در صهورتی که در یهک توقعیهت شخصهی ترتکه
جنایات جنگی شده باشند تیتوا در ت اکم تلی دیگر کشورها ت اکمه کهرد ،از نظهر
بسیاری از علمای حقود بینالملل ت ل اشکال و ایراد است.
نکا تهم آ ک پو از تصوی

قانو  1993-1999بلزیک ،شهکواسی ههای تاعهددی

علی تقاتات عالیرتن کشورها ب اتهام تشارکت در ارتکاب جنایات تهم بینالمللهی در
ت اکم آ کشور طرح شد ک تیتوا از قضهایای شهکایت از نخسهت وزیهر اسهراسیل
آریل شار  ،رسیو جمهور عراد صدام حسین ،رسیو جمهور ساحل عاج لهورا بگیهرو
رسیو جمهور سابق چاد حیسن هابره را نام برد ک در تجموع تنجر ب بروز تشهکالت
سیاسی تخالنی برای دولت بل یک شدند تا جایی ک نهایاا در سال  2003دولت بل یک
پو از گذشت یک ده تالش با اصالح قانو صدرالذکر تمام اتایازات آ را لغهو کهرد
و بدین ترتی

ب طور کاتل اتکا طرح چنین شهکایاتی در آ کشهور از بهین رفهت و

نهایاا صالحیت جهانی ت اکم بل یک ب حد یک صالحیت شخصی تقلیل یافت ک باید
بر تننای تابعیت یا اقاتاگاه ترتک

یا تجنی علی اساوار گردد .کارشناسا یکی از ذالیل

عمده این ناکاتی را همین رای  14فوری  2002دیوا بینالمللهی دادگسهاری در قضهی
وزیر اتور خارج کنگو اعالم نمودهاند ک تشکالت عدیدهای را در عرصه بهینالمللهی
برای بل یک ب ارتغا آورد.

1

در همین راساا پهو از تصهوی

قهانونی اصهالحی  1999بلزیهک ت هاکم داخلهی

کشورهای دیگر نیز در حهت اعمال صالحیت جهانی ،ب ت اکم سهرا حهال و سهابق
دولتهای دیگر پرداخا اند از جمل قضایایی که به وضهعیت سهرا فعلهی دولهتهها
پرداخاند همچو تعمر قذافی رسیو جمهور لینی در فرانس  ،فیدل کاسارو رهنر کوبا در
 .1خالقی ،علی ،ت اکم صدام و تسال صالحیت دادگاه از تنظر حقود داخلی و بینالمللی ،تجل
پ وهشهای حقوقی ،شماره1382 ،4
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اسپانیا ،رابرت توگاب رسیو جمهور زیمناوه در اتریکا است ،ک تنین آ است ک سرا
فعلی دولتها از تصونیت نزد ت اکم داخلی برخوردارند و ت اکم ایشا بها اوضهاع و
احوال فعلی حاکم بر حقود بینالملل اتکانپهذیر نیسهت .لهیکن در خصهوص ت اکمه
سرا سابق دولتها در ت اکم داخلی روی های تاناوتی در حال شهکلگیهری اسهت از
جمل قضایای تعروا ت اکم ی آگساو پینوش رسیو جمهور سابق شیلی در انگلساا ،
خالد نزار وزیر دفاع سابق الجزایر در سوسیو و حیسهن ههابره در دو کشهور بل یهک و
سنگال در این توضوع تهم ب نظر تیرسند.

1

رای دیوان در دعوای کنگو علیه فرانسه درسال 2002
قضیه مربوط به برخی رسیدگیهای کیفری در فرانسه
در نهم دساتنر  2002دولت کنگو دعوایی را علی فرانس بها ههدا ابطهال اقهداتات
ت قیق و تعقی

از سوی تقاتات قضایی فرانس در دیوا بینالمللی دادگساری ب ثنهت

رساند .ب این خواسا ک برخی رسیدگیهای کینری در فرانسه علیه برخهی تقاتهات
عالی رتن فعلی و اسنق کنگو همچو رسیو جمهور و وزیر کشور ،ب اتهام جراسم علیه
بشریت و شکنج  ،توج

نق

تصونیت کینری رسیو یک کشورخارجی شده اسهت.

اصلی ک ب عنوا قاعده عرفی بینالمللی در روی دیوا ب رسمیت شناخا شده اسهت.
از این رو ،کنگو تعاقد است ک فرانس بها اعمهال صهالحیت جههانی و ادعهای داشهان
صالحیت تعقی

جهت رسیدگی ب جراسم ادعایی ارتکابی از سوی وزیهر کشهور کنگهو

در طول تصدی سمت خود برای حنظ نظم عموتی کشورش ،اصهل تسهاوی حاکمیهت
اعضای تلل تا د را نق

نموده و اینک هیچ دولای نمیتواند بر این اساس ،در قلمهرو

 .1تاجانی و دیگرا  ،تنانی و آثار تغییر رویکرد دیوا بینالمللی دادگساری در الغای تصهونیت کینهری
سرا دولتها در قضی حیسن هابره (رسیو جمهور چاد) ،پ وهشنات حقود کینری ،سال ششم ،شماره
اول ،بهار و تابساا  ،1394ص  44و 43
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دولت دیگر ب اعمال اقادار بپردازد .همچنین ،بها صهدور قهرار بهازجویی بهرای رسهیو
جمهور کنگو ،اصل تصونیت کینری سرا دولتها را نق

کرده است.

نهایاا دولت کنگو در تورخ  5نواتنر هما سال دعوای خود را علی فرانس در قضی
برخی رسیدگیهای کینری از دفار دیوا تسارد کرد و از دیوا درخواست کهرد که از
جمهوری فرانس بخواهد تا اقداتات رسیدگی و تعقی

را لغو کند دیوا نیز درخواست

اسارداد دعوای کنگو را بی درنگ به دولهت فرانسه ابهالغ کهرد و دولهت تهذکور نیهز
اعاراضی را در خصهوص اقهدام کنگهو انجهام نهداد .دیهوا نیهز تطهابق تهاده  89آسهین
دادرسی خویش ،طی قهراری ،در تهاریخ  16نهواتنر  ،2002دعهوای تزبهور را از لیسهت
رسیدگی خود خارج ساخت.

1

رای دیوان در دعوای جیبوتی علیه فرانسه درسال 2008
در زمینه برخی مسائل خاص در همکاری دو جانبه در امور کیفری
در  9جوالی  2006دولت جینهوتی به جههت اقهداتات قضهایی دولهت فرانسه در
احضار رسیو جمهور و سایر تقاتات ارشد جینوتیایی ب عنوا شاهد در پرونهده تهر
تشکوک یک قاضی ب نام برنارد بورال 2ب دیوا بینالمللی دادگساری شهکایت نمهود.

3

و تدعی گردید ک فرانس با صدور احضاری های تزبور تناد عهدناته تهودت تیها دو
کشور ،همچنین قواعد عرفی تصونیت و حقهود دیپلماتیهک کنوانسهیو  1961ویهن را
نق

نموده است .تضافا آ ک وفق تاده  109قانو آیین دادرسی کینری فرانسه  ،بعهد

از صدور احضاری  ،در صورت عدم حضور تهاهم توسهط نهادههای اجرایهی توقیهف و
 .1ضیایی بیگدلی و همکارا  ،آراء و نظریات تشورتی دیوا بینالمللی دادگسهاری ،تههرا  ،اناشهارات
دانشگاه عالت طناطنایی ،1393 .ص 375
2. Bernard Borrel
 .3زتانی ،سید قاسم و کوشا ،سهیال ،صالحیت تعود دیوا بینالمللی دادگساری با تاکید بر رای دیوا
در اخاالا تیا دولتهای جینوتی و فرانس ( ،)2008فصلنات پ وهش حقود عموتی ،سال چهاردهم،
شماره  ،38پاسیز و زتساا  ،1391ص 173
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تجنور ب حضور تیشود لذا لز این حیث ،احضار رسیو جمهور جینوتی حاوی عنصهر
توقیف و بازداشت است ک تغایر با قواعد تصونیت تلقی تیشود.

1

دیوا در  4ژوسن  2008ضمن پذیرش اساداللهای فرانس بیها نمهود که احضهار
رسیوجمهور جینوتی صرفا یک دعوت جهت ادای شهادت بهوده و تشهمول تهاده 109
قانو آیین دادرسی کینری فرانس ک تورد اساناد جینوتی قرار گرفا نمیشود بنهابراین
رسیو جمهور جینوتی در قنول و یا رد آ تخاار بوده است .لذا از این جهت خللهی به
تصونیت رسیو جمهور از صالحیت کینری وارد نشده اسهت .بهدین ترتیه

دیهوا در

ادات ی روی ی قنلی خود رسیو فعلی یک کشور را از تصونیت تطلق برخوردار دانست
هر چند ک در تصمیم نهایی خود دولت فرانس را به دلیهل عهدم رعایهت تشهرینات و
نزاکت بینالمللی در حق دولت جینوتی ت کوم ب عذر خواهی نمود.

2

از طرح دعوا علیه رئیس جمهور چاد در محاکم بلژیک در 2000
تا رای دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال در 2012
و تاسیس شعب فوق العاده سنگال در 2013
در  30نواتنر  2000شکایای علی حسهن ههابره رسهیوجمههور چهاد و تعهروا به
پینوش افریقا ب اتهام نق

حقود بینالملل بشر دوساان و کنوانسیو شکنج ب اساناد

قانو جنجالی  1993-1999بل یک در آ کشور ب ثنت رسید ک ب ترور زتها در 11
دساتنر  2001تعداد شکایتهای از ایشا ب  20فقره افزایش یافهت که از ایهن تعهداد

 .1عندی ،ایوب ،ت لیل رای تورخ  4ژوسن دیوا بینالمللی دادگسهاری در خصهوص برخهی تسهاسل
تربوط ب تعاضدت تاقابل در اتور کینری :جینوتی علی فرانسه  ،سهالنات ایرانهی حقهود بهینالملهل و
تطنیقی ،شماره چهارم ،چاپ اول ،1387 ،ص 444
 .2تاجانی و دیگرا  ،تنانی و آثار تغییر رویکرد دیوا بینالمللی دادگساری در الغای تصونیت کینهری
سرا دولتها در قضی حیسن هابره (رسیو جمهور چاد) ،پ وهشنات حقود کینری ،سال ششم ،شماره
اول ،بهار و تابساا  ،1394ص 50
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 18تورد آ توسط اتناع چاد تطرح شده بود .نهایاا در  22سپااتنر  2005دولت بل یهک
در جهت اعمال صالحیت جهانی با تنظیم و صدور قرار جل

و بازداشت غیابی حیسن

هابره ،از دولت سنگال ک با پناهندگی وی توافقهت کهرده بهود اسهارداد وی را جههت
ت اکم خواساار شد .بعد از آ ک این درخواست از طریق پلیو اینارپل به آ دولهت
ابالغ گردید در  25نواتنر  2005دولت سنگال در پاسخ اعالم نمود ک صالحیت ت قیق
و تعقی

ایشا برای اعمال ارتکابی در چارچوب وظاینش را ندارد و وی از تصهونیت

قضایی برخوردار است.

1

از سوی دیگر با توج ب پذیرش پناهندگی حسن هابره در سال  1990توسط دولت
سنگال و اقاتت وی در آ کشور ،دعهاوی تاعهددی توسهط قربانیها از اتنهاع چهاد در
ت اکم سنگال علی وی تطرح گردید لیکن ب ل ها عهدم پهذیرش صهالحیت جههانی
دادگاه های داخلی سنگال در رسهیدگی به جنایهات ارتکهابی یهک بیگانه در خهارج از
قلمروی سرزتینی آ دولت؛ تماتی دعهاوی علیه ایشها رد گردیهد .از ایهن رو در 18
آوریل  2001شاکیا توضوع را در کمیا ی ضد شکنج که رکهن اجرایهی کنوانسهیو
 1984ضد شکنج است پیگیری نمودنهد و بها تقهدیم شهکواسی بهر نقه

تهاده  5و 7

کنوانسیو فود تاکید کرده و اعالم نمودند ک علیرغم اینک وفق تاده  5کنوانسیو ههر
یک از تاعاهدین ،با اتخاذ تدابیر الزم تکلف ب تعقی

و ت اکم تهرتکنین به جنایهت

شکنج شدهاند و همچنین در تاده  7آ طرفین تعاهده تکلهف به رعایهت قاعهده "یها
ت اکم کن یا تسارد بدار" شدهاند لیکن با توج به اینکه دولهت سهنگال در  21اوت
سال  1986کنوانسیو را تصوی

نموده اتت اتا دولت سنگال علیرغم اقاتت یهک دهه

اقاتت حسن هابره در قلمرو آ کشهورن به تعههدات خهود در تهدابیر قانونگهذاری و
تعقی

و ت اکم عمل نموده و ن در پاسخ ب درخواست اسارداد بل یهک اقهدام نمهوده

 .1رتضانی قوام آبادی ،ت مد حسین ،تاسیو شع فودالعاده سنگال برای ت اکم حیسن هابره :یک
گام ب جلو در راساای تنارزه با جنایات بینالمللی ،پ وهشنات حقود کینری ،سال چهارم ،شماره دوم،
پاییز و زتساا  ،1392ص  98و 97
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است .نهایاا فشار افکار عموتی بینالمللی و تصمیم کمیا ضد شهکنج در سهال ،2006
توجنات تغییر قوانین دولت سنگال را فراهم نمود .تا جهایی که در سهالههای  2007و
 2008دولت سنگال قوانین خود را با تناد کنوانسیو ضد شکنج تنطنق نمهود و بهدین
طریق تقدتات ت اکم و تعقی

حیسن هابره فراهم گردید .این اقهدام باعهث شهد که

حسن هابره برای فرار از تنعات تعقی

و تجازات ب دیوا دادگساری جاتع اقاصهادی

دول آفریقای غربی علی دولت سنگال شکایت نماید .ک دولت سنگال با تغییهر قهوانین
داخلیاش عمال حقود ایشا را تضییع نموده و اصل بنیادین عطهف به تاسهنق نشهد
قوانین کینری را نق

کرده است .لذا آ دیوا ضمن آ ک دولت سنگال را تکلف به

رعایت این اصل نمود از طرا ات ادی آفریقا ،آ دولت تاتوریت یافت تها در ترجعهی
صال با رعایت دادرسی عادالن در چارچوب آسینهی ویه ه و بها خصیصه بهینالمللهی
تعقی

و ت اکم ی حسن هابره را انجام دهد.

پیرو بیتوجهی دولت سنگال ب جکم جل

1

حسن هابره ک توسهط دولهت بل یهک

صادر شد در  19فوری  2009دولت بل یک دعهوایی را علیه سهنگال در تهورد اجهرای
تعهد ب ت اکم و یا اسارداد حسین هابره ب آ کشوردر دیوا بهینالمللهی دادگسهاری
اقات نمود.
دیوا در  20جوالی  2012با اکثریت قاطع  14رای در تقابل  2رای ،اعالم کهرد که
دولت سنگال با عدم اینای تعهدات خود در انجام فوری ت قیقات اولی در بهاره جهرایم
ارتکابی حسن هابره و عدم ارجاع پرونده وی ب تقاتات صالحیتدار توجنهات نقه
تاده  7کنوانسیو ضد شکنج را فراهم نموده است لذا دولت سنگال اگر قصد اسهارداد

 .1هما  ،ص 94 -98
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هابره ب بل یک را ندارد ،باید بدو هیچگون تاخیری ،پروندهی ایشا را بهرای تعقیه
کینری ب تقاتات صالحیادار خود ارجاع نماید.
ب این ترتی

1

بهی نایجه بهود دعهاوی تاعهدد علیه حسهن ههابره در دادگهاهههای

کشورهای چاد ،بل یک و سنگال و عهدم تعقیه

و ت اکمه ی ایشها توجه

شهد تها

توضوع در دو ترجع تهم بینالمللی ،کمیا ضد شکنج و دیوا بینالمللهی دادگسهاری
فهودالعهاده

پیگیری و تناهی ب تصمیمگیری شود ک سرانجام در جهت تاسیو شهع

سنگال تیا ات ادی آفریقایی و دولهت سهنگال در تهورخ  22اوت  2012توافقاناته ای
اتضاء شد و تاعاقنا در  17دساتنر هما سال تجلو آ کشور آنرا ب تصوی
این شعن فودالعاده در کشور سنگال باوانهد به تعقیه

رساند تها

و ت اکمه تهرتکنین جنایهات

بینالمللی در کشور آفریقایی چاد در دوره زتانی ریاست جمههوری حسهن ههابره (از7
فهودالعهاده

ژوسن  1892الی اول دساتنر  )1990رسیدگی قضایی نماید .بهاالخره شهع

سنگال در راساای پاینندی دولت آ کشور ب تعهدات بینالمللهی و تصهمیمات تراجهع
بینالمللی بعد از فراز و نشی های گوناگو در سال  2013تاسیو گردید.

2

تحول مصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری محاکم خارجی
در رویه دیوان بینالمللی دادگستری
وقوع دو جنگ جهانی در فاصل بیست سال و قال و غارت گسارده و ارتکاب انواع
گوناگو جرایم بینالمللی ،نیاز ب وجود یک ترجع دادگر بهینالمللهی را بهرای جاتعه
جهانی ب اوج خود رساند .تا با ت اکم عاتلین آ ها در دادگاههای توکیهو و نهورننر ،
 .1تاجانی و دیگرا  ،تنانی و آثار تغییر رویکرد دیوا بینالمللی دادگساری در الغای تصونیت کینهری
سرا دولتها در قضی حیسن هابره (رسیو جمهور چاد) ،پ وهشنات حقود کینری ،سال ششم ،شماره
اول ،بهار و تابساا  ،1394ص 51
 .2رتضانی قوام آبادی ،ت مد حسین ،تاسیو شع فودالعاده سنگال برای ت اکم حیسن هابره :یک
گام ب جلو در راساای تنارزه با جنایات بینالمللی ،پ وهشنات حقود کینری ،سال چهارم ،شماره دوم،
پاییز و زتساا  ،1392ص  90و 91
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آالم سام دیدهدگا از این وقایع تسکین یابد .هر چند این ت اکمات ب دلیل نگرشهای
حاکم بر تصونیت سرا کشورها فرجام چندانی نداشت اتا سهرآغازی بهرای تقابله بها
بیکینری در عرص بینالمللی ت سوب تیشوند ب ن وی ک جهانیا احسهاس کردنهد
عصری ک در آ ب سر تیبرند تننعد عاری از ترس و خشونت خواهد بود و بها ایجهاد
سازتا تلل تا د و سایر نهادهای بینالمللی ،جها دیگر شهاهد ظههور وقهایعی نظیهر
هیروشیما و ناکازاکی نخواهند بود .اتا دیری نپاید ک با فروپاشی شوروی و پایا جنهگ
سرد در تنطق بالکا و روندا نق

های فهاحش حقهود بشردوسهاان در سهط بسهیار

گسارده ب وقوع پیوساند تا جایی ک شورای اتنیت با صهدور قطعناته ههایی حکهم به
تاسیو دادگاه بینالمللی یوگسالوی سهابق و رونهدا داد و نهایاها پهو از بهروز چنهین
ب را هایی در سال  1998اساسنات رم (سند تاسیو دیوا بینالمللی کینری) با اتضهای
 120دولت از تیا  160دولت حاضر ب تصوی

رسید و با تصوی

پارلمها شصهامین

دولت عضو در  2002رسما سیوا بینالمللی کینری فعالیت خود را آغاز نمود .بنهابراین
دیوا حاصل تالش صد سال جاتع جهانی و حاصل تشارکت جمعی در سازتا تلهل
تا د است .بدین ترتی

ضرورت تقابل با بیکینر تاند جنایاکهارانی که از تصهونیت

خود سوءاساناده کردهاند با رویکرد جدید حقود بینالملهل تعاصهر به حقهود بشهر و
تقویت همکاری و همگرایی تیا دولتهها و ظههور پدیهده جههانی شهد  ،صهالحیت
جهانی شد بیش از گذشا اهمیت یافت.
هر چند دیوا بینالمللی دادگساری تطابق با اساسنات اش تلزم ب رسیدگی قضهایی
ب اخاالفات تیا دولتها و با اعالم رضایت آنا است و اساسا اشخاص اعم از حقیقی
و حقوقی حق تراجع ب دیوا را ندارند و فاقد صالحیت رسیدگی ب جنایات ارتکابی
و تسئولیت کینری اشخاص و تعقی

و تجازات آنا است لیکن دیوا از بدو تاسهیو

تاکنو در چهار قضی ب تصونیت تقاتات عالیرتن دولای ورود کرده ک در سه تهورد
آ تنادرت ب صدور رای شده و در یک تورد دیگر دادخواست توسط خواها تسهارد
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شد و دیوا ب رسیدگی تاهوی و انشای حکم نرسید .ک لیست قضایای تربوط در این
خصوص ب شرح ذیل است:
 -1قضی دساور بازداشت وزیر خارج کنگو و دعوای آ کشورعلی بل یک در سال
.2000
 -2قضی تربوط ب برخی رسیدگیهای قضایی کینهری در فرانسه و دعهوای کنگهو
علی فرانس در سال .2002
 -3قضی برخی همکاریهای دو جانن در اتور کینری دعوای جینوتی علی فرانسه
در سال .2006
 -4قضی دساور بازداشت رسهیو جمهورسهابق چهاد توسهط بل یهک و دعهوای آ
کشورعلی سنگال در سال .2009
یادآوری تیشود ک در قضی شماره دوم کنگو دادخواست دعوای خود علی فرانس
را تسارد کرد و لذا اساسا دیوا وارد تاهیت توضوع دعوا نشد.
دیوا بینالمللی دادگساری در قضی کنگو علی بل یک اعالم نمود که  :تصهونیت از
صالحیت ب تعنای بیکینری نسنت ب جرایم ارتکابی نیست ،تصونیت از صهالحیت و
تسئولیت کینری فرد دو تنهوم کاتال تننک و تساقل از ههم تهیباشهند به طهوری که
تصونیت جنن شکلی دارد اتا تسئولیت کینری تربوط ب حقود تاهوی اسهت .بنهابراین
تصونیت قضایی تیتواند برای تدتی تانع تعقی

برخی از جرایم شود لیکن نمهیتوانهد

فرد را از تسئولیت کینری تنرس نماید 1.همچنین دلیل تصهونیت در قنهال ت هاکم تلهی
اصل برابری حاکمیتهاست .اتا در اساسنات ت اکم کینری بینالمللی هم دولتهها به
این توافق رسیدهاند ک تصونیای برای تقام و توقعیت رسمی افراد سیاسی و دیپلماتیک
وجود ندارد.

 .1تنصوری ،فرنگیو ،بررسی لغو تصونیت کینری سرا دولتها ب عنوا یک قاعده حقود بینالملل
عرفی ،فصلنات سیاست خارجی ،سال سیام ،شماره  ،3پاییز 1395ص82
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دراین رای دیوا ب طور عمده با پاینندی ب توازین تربوط ب تصهونیت کهارگزارا
دولای حای در صورت ارتکاب جنایت علی بشریت با هدا پاسداری از نظهم عمهوتی
بینالمللی اقدام نمود .و همانگون ک دولتها برای دسایابی ب نظم عموتی تلی در پهی
تاتین تنافع و تصال جاتع تلی خود هساند نظم عموتی بینالمللی نیز در پی تمانعهت
از بروز بینظمی در روابط بینالملل و اسا کام و دوام آ در تالش است .لهذا صهراحاا
در حدود تصونیت وزیر خارج بیا کرد ک تصونیت ب تمام دورا ک ایهن سهمت را
در اخایار دارد تسری تیبابد .لذا وزیهرا اتورخارجه در زتها اشهاغال به خهدتت از
تعقی

کینری توسط دیگر دولتها تصو هساند حای اگر توضوع اتهام آ ها ارتکهاب

جنایات بینالمللی باشد.
در خصوص همین پرونده قاضی وا د وینگاسرت در نظر تخالف خهود نوشهت:
دیوا بینالمللی دادگساری با قصور از توج ب ارزشهای نهوین بهینالمللهی ،فرصهت
تشارکت در توسعۀ حقود بینالملل کینری نهوین را از دسهت داد .وی عمیقها تاأسهف
است از این ک دیوا از تصدیق این توسع قصور ورزیده و توجهی ب ت هوالت نهوین
حقود بینالمللی کینری نکرده است .به نظهر وی تصهونیت تغهایر بها اصهول حقهود
بشراست و حاکی از اولویت تنافع دولای بر تنافع جاتع بشری دارد.
در قضی دعوای جینوتی علی فرانس نیز دیوا در اداته ی نظهر قنلهی خهود رسهیو
فعلی دولت را واجد تصونیت تطلق دانست لذا تغییر رویکرد دیهوا  ،در قضهی دسهاور
بازداشت رسیوجمهور سابق چاد توسط بل یک و دعوای آ کشور علی سنگال در سال
 .2009قابل تالحظ و توج است ک روندی تغایر با تصمیم خود در سهال  2002را در
پیش گرفا ک اناقادات بسیاری را فراهم نمود ب ن وی که دیهوا در رای 20جهوالی
 2012خود در این قضی ب صراحت اعالم نمود ک دولت سنگال با عدم اینای تعهدات
خود در تورد انجام فوری ت قیقات اولی در تورد جنایات ارتکهابی حسهن ههابره و بها
عدم ارسال پرونده ایشا جهت تعقی
 7کنوانسیو تنع شکنج را نق

و ت اکم ب تقاتات صال کینری بند اول تهاده

نمهوده اسهت .لهذا آ دولهت در صهورتی که قصهد
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اسارداد قای حیسن هابره را نداشا باشد باید بدو هیچگون تهاخیری پرونهدهی وی را
جهت تعقی

کینری و ت اکم ب تقاتات صال قضایی خود ارجاع نماید .بدین ترتی

دیوا توجهی ب تصونیت آقای هابره ب عنوا یهک رسهیو جمههور ننمهوده اسهت در
حالی ک در رای  2002خود در قضی دساور وزیر خارج کنگو صراحاا بیا نموده بود
ک در حقود بینالملل عرفی جهت سرا دولتها تصونیت تطلق در نظر گرفا شده و
هیچ تناوتی بین اعمال انجام شده در سمت رسمی و یا شخصی و همچنین اعمال قنهل
از تصدی و یا در حین تصدی وجود نهدارد .اتها دیهوا ده سهال پهو از آ در قضهی
اسارداد حسن هابره ضمن عدول از نظر قنلی خود دولت سنگال را ت کوم ب ت اکمه
و یا اسارداد وی تینماید.
نکا ی قابل توج آ است ک دیوا با احایاط پیش رفاه چنانچه حسهن ههابره را
فاقد تصونیت اعالم تینمود ب دلیل عدول صری از تصمیم قنلی خود در تورد تشهاب
تورد اناقاد شدید افکار عموتی جهانی قهرار تهیگرفهت و از سهوی دیگهر چنانچه بهر
روی ی قنلی خود اصرار تیورزید تورد سرزنش و اناقهاد بابهت رویکهرد ت جرآتیهز و
سنای ک توا همسویی با حقود بینالملل تعاصر را ندارد قهرار تهیگرفهت لهذا دیهوا
برای این ک خود را عمراه و همگام با ت والت روز کنهد و از تسهیر ت هوالت حقهود
بشری و رویکرد انسانی شد حقود بینالملل عق

نماند الجرم بهدو اشهاره تسهاقیم

ب تصونیت سرا دولتها ،صرفا تاکید تینماید ک دولت سنگال تیبایسهت یها حسهن
و ت اکمه قهرار دههد و

هابره را تسارد کند و یا تکلف است ک وی را تهورد تعقیه

حای ب این نکا نیز اشاره کرده ک دولت چاد تصونیت هابره را لغو نموده است بهدین
ترتی

دیوا با چنین تصمیمی راه را برای ت هوالت بعهدی و رویکهردههای جدیهد در

حوزه تصونیت تقاتات عالیرتن ی دولای هموار نموده است.

1
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تااسنان نمیتوا ادعا کرد ک روی دادگاههای تلی در تورد قضایای تطرح شهده در
این قنیل توارد یکسا بوده تثال تجلو اعیا بریاانیا در قضی پینوشه اعهالم کهرد که
وفق قوانین انگلساا رسیو سابق یک دولت ک ب ارتکهاب شهکنج تهاهم شهده فاقهد
تصونیت است اتا تردیدی وجود نهدارد که رسهیو دولهت شهاغل در ایهن تقهام دارای
تصونیت است .همچنین در  13تارس  2001دیوا عالی فرانس ابراز نمود ک سهرهنگ
تعمر قذافی را نمیتوا ب اتهام تشارکت در اننجهار هواپیمهای فرانسهوی در  1989در
کشور فرانس ت ت تعقی
تعقی

برخوردار است.

قضایی قرار داد زیهرا که رسهیو دولهت لینهی از تصهونیت

1

ب هر حال از روی های دیوا و دولتها در ت اکم سرا در ت اکم داخلی تیتوا
اینگون نوشت ک :
اول آ ک  :تااسنان هنوز روی ی واحد و تا دالشکلی در این خصوص تیا عمهوم
دولتها شکل نگرفا است.
دوم آنک  :رویهی ناقص و اندک توجود نیز صرفا ناظر بهر اشخاصهی اسهت که در
حین ت اکم فاقد سمت رسمی و تقام دولای بودهاند و یا به ن هوی تصهونیت عرفهی
ایشا توسط دولت تانوعشا لغو شده بود.
سوم آنک  :علیرغم عدم شکلگیری عرا و روی ی واحهد که بیها گردیهد ،لهیکن
نمیتوا تنکر اقداتات و روی ی انجام شده در خصوص ت اکم ی تقاتات عالیرتنه ی
دولای در ت اکم داخلی گردید .روی ی در حال ظهوری ک تیتواند آغهاز راههی نهو در
خصوص ت دید تصونیت سرا دولتها در حقود بینالملل در آیندهای ن چنهدا دور
باشد .همچنا ک در قضی روند ت اکم طوالنی حسن هابره تالحظ گردیهد حکایهت
از نوعی الزام درونی در جهت تقابل با بیکینرتانی و تعقی

و ت اکم تقاتهات دولاهی

 .1کاتینگا ،تنو تی ،تارجم شریعت باقری ،ت مد جواد ،اعمال صالحیت جههانی در رابطه بها جهرایم
سنگین حقود بشری ،تجل حقوقی ،شماره بیست و هشام ،1382 .ص 107
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دارد .لذا ت ول درتنزل تصونیت تقاتات دولای ب طور آهسا در بسهار زتها در حهال
انجام شد است.

1

نتیجهگیری
تردیدی نیست ک از یک سو ،حقود بهینالملهل به تنظهور حسهن انجهام وظهایف
کنسولی و سیاسی ،ب نمایندگا دولتهای خارجی اتایاز تصونیت را اعطای نمهوده تها
دادگاههای داخلی کشورها ناوانند نسنت ب تعدادی از نهادها و افهراد اعمهال صهالحیت
کینری نمایند ب توج

تهاده  29کنوانسهیو  1961در خصهوص روابهنط دیپلماتیهک،

شخص تاتور سیاسی تصو است و نمیتوا او را به ههیچ عنهوا تهورد توقیهف یها
واض است ک تعیین حد و ترز تصهونیت تها چه حهد

بازداشت قرارداد .بدین ترتی

تیتواند در حنظ نظم داخلی و بینالمللی توثر باشد.
از سوی دیگر ،در طول تاریخ فجیهعتهرین جنایهات علیه بشهریت توسهط افهرادی
صورت پذیرفا ک عمدتا دارای تقاتات بلندپای در کشور خهود بهودهانهد و به ل ها
قاعده عرفی تصونیت قابل تعقی

و ت اکم ننودند و از آ جایی ک اساسیتهرین نهوع

تصونیت تقاتات عالیرتن دولای ،تصونیت آ ها از اعمهال صهالحیت کینهری ت هاکم
خارجی است .لذا ب توج

اصل پذیرفا شدهی حاکمیهت برابهر ،دولهتهها در داخهل

قلمروی خود باید از اعمال صالحیت کینری نسنت ب تقاتهات عهالیرتنه دولهتههای
دیگر خودداری نمایند این اتر ب دلیل هما قاعده عرفی تصونیت است ک ب این افراد
اعطاء شده ک طیق آ فرد دارنده تصونیت قابل تعقی
خارجی نیست حای اگر ترتک

و ت اکمه توسهط دادگهاهههای

جنایت بینالمللی شده باشد.
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از ده پایانی قر بیسام و در پی گسارش درگیریها و شعل ور شد آتهش جنهگ
در کشورهای تخالف ،توضوع حدود تصونیت تقاتات دولای در ارتکاب تهوارد نقه
فاحش حقود بینالملل بشردوساان  ،توج ت اکم داخلی و بینالمللی را ب خود جله
کرده است .در همین راساا کشور بل یک با اساناد به صهالحیت جههانی و به توجه
قانو داخلی تصوب  1993دساور بازداشت وزیر اتور خارج کنگو را ب اتههام نقه
فاحش کنوانسیو های چهارگان  1949ژنو و پروتکلهای ال اقی  1977و جنایات علی
بشریت صادر نمود ک بدین وسیل زتین شروع دعوای کنگهو علیه بل یهک فرانسه را
فراهم نمود.
دیوا در رای  2002خود در قضی کنگو علی بل یک تأکید تیکند ،ک برخهورداری
وزیرا اتور خارج در حال خدتت از تصونیت ب تعنای بهرهتندی آ ها از بی کینهری
نیست .تصونیت قضایی تمکن است ،تعقی

را برای یک دورة زتانی تشخص یا بهرای

جراسم تعینی ب درسای تانع شود؛ اتا نمیتواند شهخص را به طهور کلهی از تسهئولیت
کینری تنرس نماید .بر این اساس تصونیتهایی ک طنق حقود بینالملل ب وزیهر اتهور
خارج در حال خدتت یا پیشین اعطها تهیشهود ،در اوضهاع و احهوال خهاص تهانع از
تعقی

نمیشوند .از نظر دیوا تصونیت شکلی است ولی تسئولیت تاهوی است .بدین

تعنی ک تصهونیت فقهط تهانع از پیگیهرد قضهاسی در دورهای تعهین تهیشهود و وزیهر
اتورخارج پو از اتمهام خهدتت در ایهن تقهام دیگهر هیچگونه تصهونیای در تقابهل
کشورهای دیگر ندارد.
تصونیت تقاتات دولای بازتابی از یک ترحل ی گذر در سهیر تکهاتلی حقهود بهین
الملل است ک در گذشا در زتا حقود بینالملل کالسیک اصهل بهر تصهونیت تطلهق
گذاشا شده بود و از تنظر حقود بینالملهل عرفهی تقاتهات ارشهد دولهتهها در برابهر
دادگاههای داخلی و بینالمللی از تصونیت بر خوردار بودند .ب ن وی ک از اواخر قهر
بیسام شاهد گسارش چارچوب حقوقی برای تعقی

جنایات بینالمللی در سط تلی و
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بینالمللی هسایم ب طوری ک اینک جاتع بینالمللی تصونیت از جرایم تهم بینالمللی
را ب عنوا یک توضوع تمنوع ،غیرقانونی قلمداد تیکند.
در اساسنات های دادگاه های کینری یوگسالوی سهابق و روآنهدا و اساسهنات دیهوا
کینری بینالمللی ) (ICCتنین ت ول در تصونیت تقاتهات عهالیرتنه فعلهی و پیشهین
دولتها در توارد نق

جدی و فاحش حقود بینالملل تشاهده تیشود ب طهوری که

برطنق اساسنات دیوا کینری بینالمللی ،افراد بدو در نظر گهرفان تقهام و سهمای که
دارند ،در قنال ارتکاب جنایات بینالمللی از قنیل نسهلزدایهی ،جنایهت علیه بشهریت،
جنایات جنگی و جنایت تجاوز تصونیت کینری نخواهند داشت و در صورت ارتکهاب
چنین جنایاتی ت ت تعقی  ،ت اکم و تجازات قرار خواهند گرفت.
بدین ترتی

ک بیا گردید تنهوم تصونیت سهرا دولهتهها از اوایهل قهر بیسهام

تاکنو ت ول شگرفی یافا است .ب ن وی ک روند ت والت تصونیت سرا دولهتهها
از تعاهده ورسهای ( )1919تهاکنو در اساسهنات ههای دادگهاهههای نهورننر  ،توکیهو،
یوگسالوی سابق ،دادگاه رواندا ،دادگاه وی ه سیرالئو  ،اساسنات دیوا کینری بینالمللی
و روی های دادگاههای بین المللهی و تلهی شهاهد بهوده ایهم ،روشهن تهیسهازد که در
فهاحش حقهود

حالحاضر سرا دولت ها ،در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقه

بشر و حقود بشردوساان بهینالمللهی ،نه از تصهونیت شخصهی برخوردارنهد و نه از
تصونیت شغلی و ب عنهارت دیگهر سهرا دولهت هها در صهورت نقه

قواعهد آتهره

بینالمللی تسئولیت کینری خواهند داشت.
بنابراین در حالی ک تیتوا از شکلگیهری قاعهده عرفهی سهل

تصهونیت کینهری

تقاتات دولای در ت اکم کینری بینالمللی در زتا ارتکاب جنایات بینالمللی سخن ب
تیا آورد لیکن چنین قاعدهای درحال حاضر در ت اکم داخلی کشهورها بها تشهکالت
عدیدهای تواج است و ب همین جهت حقود داخلی دولتها دراین زتین کمار توسع
یافا ب طوری ک هنوز هم عموتا تصونیت سرا دولتهها در حهین خهدتت و انجهام
وظین در نزد ت اکم تلی ب عنوا یک قاعدهی بینالمللی تثنیت شده نگریسا تیشهود
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ک اقدام خالا آ گاها تیتواند توجنات تسئولیت بینالمللی دولت در نق
بینالمللی را فراهم آورد.

تعههدات
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 .16شکوری ،بابک ،حقود بینالملل و تصونیت کینری تقاتات بلنهد پایه دولاهی،
http://shakuri.blogfa.com/post-34.aspx 1392
 .17صدر ،جواد ،حقود دیپلماتیک و کنسولی ،توسس اناشهارات و چهاپ دانشهگاه
تهرا  ،چاپ هشام1386 ،
 .18صور اسرافیل ،ت مود ،الاناس تعنای تزایا و تصونیتهها در حقهود بهینالملهل
تاتلی بر تعاریف و تناهیم ،تجل حقهوقی ،نشهری دفاهر خهدتات حقهوقی بهینالمللهی
جمهوری اسالتی ایرا  ،شماره بیست و پنجم1379 ،
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 .19ضیایی بیگدلی ،ت مد رضا ،تصونیت کشورها و تقاتهات حکهوتای از دیهدگاه
حقود بینالملل ،پ وهش حقود و سیاست.
 .20ضههیایی بیگههدلی و همکههارا  ،آراء و نظریههات تشههورتی دیههوا بههینالمللههی
دادگساری ،تهرا  ،اناشارات دانشگاه عالت طناطنایی1393 ،
 .21ضیایی ،سید یاسر و حکیمیها ،سعید ،شرایط حقوقی اعمال صهالحیت جههانی
در حقود بینالملل ،فصلنات پ وهش حقود عموتی ،سال هجدهم ،شماره  ،53زتسهاا
1395
 .22طالنی ،صغری ،تصهونیت تقاتهات عهالیرتنه دولاهی در رویه قضهایی دیهوا
بینالمللی دادگساری ،پایا نات کارشناسی ارشد ،1389 ،دانشگاه عالت طناطنایی
 .23عنداللهی ،ت سن ،تصونیت کینری سرا دولت در حقود بینالملل از تصونیت
تطلق تا حکم جل

عمرالنشیر ،سالنات حقود بهینالملهل و تطنیقهی ،سهال ،شهماره ،4

1387
 .24عندی ،ایوب ،ت لیهل رای تهورخ  4ژوسهن دیهوا بهینالمللهی دادگسهاری در
خصوص برخی تساسل تربوط ب تعاضدت تاقابل در اتور کینری :جینوتی علی فرانس ،
سالنات ایرانی حقود بینالملل و تطنیقی ،شماره چهارم ،چاپ اول1387 ،
 .25فروغی ،فضل اله  ،تنشهاء و تاهیهت حقهوقی اصهل صهالحیت جههانی ،تجله
تطالعات حقوقی شیراز ،دور اول ،شماره سوم ،زتساا 1388
 .26فهیم دانش ،علی ،تالحظاتی بهر اسهاثناپذیر بهود قاعهده تصهونیت دولاهی در
حقود بینالملل تعاصر ،فصلنات قضاوت ،شماره  ،88زتساا 1395
 .27کاتینگا ،تنوتی ،تارجم شریعت باقری ،ت مد جواد ،اعمال صالحیت جهانی در
رابط با جرایم سنگین حقود بشری ،تجل حقوقی ،شماره بیست و هشام1382،
 .28کچوسیا فینی ،جواد ،ت ول تنهوم تصونیت سرا دولتها در حقود بینالملهل
کینری ،فصلنات سیاست خارجی ،سال بیست و سوم ،شماره  ،4زتساا 1388

 ...188تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

 .29کدخدایی ،عناسعلی و عابدینی ،عنداهلل ،تصونیت دولت و قاعده آتهره اسهاثنای
در حال ظهور ،فصلنات حقود عموتی ،دوره  ،45شماره  ،1بهار 1394
 .30تهرا پور ،عناس ،بررسی اصل صالحیت جهانی در حقهود جهزای بهینالملهل
ایرا و اساسنات های دادگاههای کینری بینالمللی توقای و داسمی ،پایا ناته کارشناسهی
ارشد ،1392 ،دانشگاه گیال .
 .31تمااز ،جمشید ،تدوین و توسهع حقهود بهینالملهل کینهری ،تجله ت قیقهات
حقوقی ،شماره وی ه.
 .32تنصوری ،فرنگیو ،بررسی لغو تصونیت کینری سرا دولتها به عنهوا یهک
قاعده حقود بینالملل عرفی ،فصلنات سیاست خهارجی ،سهال سهیام ،شهماره  ،3پهاییز
1395
 .33تیر ت مد صهادقی ،حسهین ،تسهئولیت تهاتورا تهادو و تقاتهات تهافود در
اساسنات دادگاه کینری بینالمللی ،تجل ت قیقات حقوقی ،شماره ،39
 .34نجنی ایرلند آبادی ،علی حسین ،تسئولیت کینری بینالمللهی ،تجله ت قیقهات
حقوقی ،شماره  ،15تابساا 1374
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