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 چکيده

دانند که تاثیرات عمیقی بر روابط میان کشورها نهاده است.  الملل می ای از حقوق بین را امروزه به مثابه شاخهحقوق دیپلماتیک 

که در  اصول و قواعدی ها است. اساساً چیزی که در حقوق دیپلماتیک اهمیت عمده دارد، اعمال و نظامات روابط خارجی دولت

ذیل آن، دولت،  جدا از نهاد برتر ند.نام ها بر آن استوار است را حقوق دیپلماتیک می دولت مابین فیبط سیاسی خارجی نظام روا

قانونی متاثر  های دارای مصونیتالملل،  باشند که مطابق حقوق بین می دیپلماتیکساحت دولت در  و نهادهای رسمی نمایندگان

 شخصمصونیت قانونی است که بنا به مالحظات قانونی به همان ای از  ماتیک شاخهمصونیت دیپلهستند.  از حقوق دیپلماتیک

الملل، توجه به حقوق و  . در این میان، با رشد و گسترش دیپلماسی و تقویت و اهمیت آن در روابط بینشود دیپلماتیک اعطا می

وشش شده است تا ضمن تعریف حقوق رو، در تحقیق حاضر ک . از اینیک نیز افزایش یافته استدیپلمات های مصونیت

ها و  های حقوق دیپلماتیک، به نقش سازمان ملل و سازمان های اصلی آن و اشاره به برخی از مزیت دیپلماتیک، عناصر و مولفه

کنیم.  وین در تدوین حقوق دیپلماتیک در سده بیستم میالدی اشاره می 1671های مربوطه از جمله کمیسیون  کمیسیون

های  برداری است. یافته ای و ابزار آن، فیش تحلیلی است و روش گردآوری کتابخانه-تحقیق حاضر از نوع توصیفیشناسی  روش

المللی  المللی، نهادهای بین مابین کشورها در سطح بین ها و افزایش مشکالت فی دهد که تعامالت و درگیری تحقیق نشان می

دیپلماتیک نموده که از طریق آن نمایندگان کشورهای متخاصم و  نظیر سازمان ملل را مجبور به تدوین یک سری حقوق

 درگیر، بتوانند تحت لوای آن به روابط دیپلماتیک و توسعه دیپلماسی در دنیا ادامه دهند.

 

 .حقوق دیپلماتیک، مصونیت دیپلماتیک. دیپلماسی، کمیسیون وین، سازمان ملل هاي كليدي: واژه

 

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 706-718، صفحات 1001 بهار ،1 شماره ،8 دوره

708 

 

 مقدمه -1

 همواره مراد، تاکید بر ،آید مندی صحبت به میان می هرگاه از منابع موجود در آن برای استناد و بهره، عام الملل در حقوق بین

زیرا در سالیان . ای که حائز اهمیت است چند دسته بودن قواعد عرفی است مسئله نقش قواعد عرفی شاخص بوده است.

قواعد عرفی آن منطقه در جای دیگر صدق  کان وجود داشت که، این اممتمادی که بشر هنوز تشکیل جامعه جهانی نداده بود

نیز امری انکارناپذیر در تثبیت یا  ،اند حاکمیت کشورها که با تصویب قوانین خاصی به این امور پرداخته سوی دیگر،از  نکند.

 ناپذیر است.  ییالملل جدا در حوزه دیپلماتیک، حقوق این حوزه نیز از وضعیت حقوق بین است. عرفی قواعد اصول و تغییر این

 مثابهبه ، را کند ها فراهم می المللی را برای دولت های بین الملل که قواعد ایجاد رابطه و حضور در صحنه زیرا اگر حقوق بین

المللی  آن ایجاد قواعد بین سرچشمه و خاستگاهخواهیم فهمید که روابط دیپلماتیک که  ، در آن صورتمرجع در نظر بگیریم

میالدی بیستم  سدهقدیم عبور کنیم و وارد  اگر از دوران از قاعده عرفی بودن حقوق خارج نیست.، به هیچ عنوان استبوده 

مصوبات نهادهای توانیم به  می به سرعت ،الملل عرفی عالوه بر حقوق بین کنیم، میالمللی صحبت  شویم، هرگاه از قوانین بین

اما آیا این قوانین موضوعی و استناد کنیم.  الملل حقوق بینهای موجود در عرصه  ونها و کنوانسی عهدنامهالملل از قبیل  بین

توان گفت که زمانی کشورها با استناد و پیگیری همین  می پرسشاز قواعد عرفی جدا هستند؟ در پاسخ به این  شده نوشته

دیگر  ،ا و جهانهشرایط سیاسی حاکم بر کشوراما با گذشت زمان و تغییر  ،کردند الملل فعالیت می قواعد عرفی در جامعه بین

با  قواعدی تالش جمعی، نگارش و تدوینبا  این گونه بود که وند ها نبود دولتهای رو به افزایش،  گوی نیاز آن قواعد عرفی پاسخ

یست و رویکرد جدا ننوع دیپلماتیک نیز از این  حقوققوانین  .عصر کنونی و شرایط و مختصات آن، آغاز گردیدمحوریت 

  ها اقدام کردند. ها برای گسترش روابط و هرچه بیشتر کاربردی شدن قواعد نسبت به وضع قوانین جدید و نوشتن آن دولت

های زیرمجموعه آن نقش مهمی در تدوین حقوق دیپلماتیک  المللی چون سازمان ملل و کمیسیون در این میان، نهادهای بین

المللی به ویژه سازمان  های بین های سازمان ن بیان برخی از مبانی نظری تحقیق، به تالشاند. به همین دلیل در ادامه ضم داشته

ملل در تدوین حقوق دیپلماتیک و مصونیت دیپلماتیک در جهت حفظ ارزش و کارکرد دیپلماسی و گفتگو میان کشورها، اشاره 

 کنیم. می

 . مباني نظري تحقيق2

 حقوق ديپلماتيك 

او در خارچ   ای از حقوق عمومی است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی اخهحقوق دیپلماتیک همانا ش

توان گفت که موضوع حقوق   ( در واقع می2: 1960الملل و هم از نحوه اجرای آن. )صدر،  کند. یعنی هم از امور بین بحث می

هاست. حقوق دیپلماتیک، علم بررسی قواعد و مقررات  ولتدیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی یا همان روابط سیاسی میان د

ها نیز تنوع و پیچیدگی ساختاری  تر گردد، ماموریت  الملل متحول هاست و هر چه بیشتر جامعه بین حاکم بر انواع ماموریت

ها را پوشش  و دولت ( بنابراین حقوق دیپلماتیک رابطه دیپلماتیک میان کشورها112: 1967زاده،  بیشتری خواهند یافت. )معین

ها و اعضای آن  خانه کند. بنابراین حقوق دیپلماتیک حقوق مربوط به سفارت ها را تقویت می دهد و رابطه دوستانه میان آن می

 است. 

 تدوین حقوقکه توسط محققان در موارد قانونی همیشه مورد بحث و توجه آنها بوده است،  اما در این میان، موضوعی

ت گرفته از أاین قوانین همگی نش .استهای یونان باستان و رومیان و ...  به ویژه در تمدنرایط پیش از تاریخ دیپلماتیک در ش

هایی که نمایندگان در دوران باستان از  تا یک تعهد قانونی به نام عهدنامه. امتیازات ویژه و مصونیتاست اعتقادات مذهبی بوده 

نفود آشکار  نامیم. الملل می قانونی که آن را امروزه حقوق بین ،ز قانون نبوده استپیروی ا ، همگی پیامدآن برخوردار بودند

اما واقعیتی تاریخی  های گذشته شناخته شده است. در تمامی تمدن باورهای مذهبی در رفتارهای مصونیت دیپلماتیک تقریباً

وده است تا شخصیت سفیران را حفظ و از آمیز دیپلماتیک تا حدی بیشتر بر تقدس مذهب متکی ب وجود دارد که عمل صلح

های آن  اند، شروع زودهنگام رفتارهای دیپلماتیک و مصونیت های مختلفی که در گذشته وجود داشته تمدند. آنها محافظت کن

ر توان فهمید که شواهد تاریخی به دست آمده د د. با نگاهی گذرا به تاریخ میردنک ، تایید میفدرجات مختلبا  را در جهان،
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برای نمونه  اند. های باستانی وجود داشته های دیپلماتیک و تقدس شخصیت دیپلماتیک در تمدن مورد اصول اولیه فعالیت

  (Barker, 2006: 29. )پوستان اشاره کرد ها و سرخ ها، آفریقایی ها، اسالم، چینی ، رومیانیونانی نظیرایی ه تمدن توان به می

هایی را برای اعالم جنگ، حل اختالفات و مذاکره در  ه ساکنان جوامع قرون وسطایی روشمشاهده شده است ک عالوه بر این،

ناگزیر به خدمات رسوالنی  های بسیار مهم، این فعالیت .اند داده و تکامل  پیش بردهمورد معامالت تجاری در بین خود 

امنیت شخصی آنها و  ند، باید آزادی فعالیتخواستند به طور موثر به وظایف خود عمل کن گر نیاز داشت که اگر می میانجی

مختلف، هر کدام نسبت به مذهبی که بر آنها غالب  لاقوام و مل( در این میان،  Numelin, 2001: 195. )شد می تضمین

نیز از همان طور که اشاره شد رفتار با فرستادگان در عهد باستان  داده است. را تشکیل می لبوده است، شالوده رفتار با دیگر مل

 ،کرد نه تنها شخصیتی به عنوان نماینده یک قوم اعطا می ،کرده است و دین و مذهب به  شخص دیپلمات می پیرویهمین امر 

و این رویکرد و  کرد ترین مردم باشد را به آن اعطا می ترین و شایسته توانست از درست بلکه  شخصیتی مقدس و روحانی که می

 است.بل مشاهده های باستانی قا رویه در تمدن

هایی چون ایران و یونان باستان و رومیان  توان در تمدن های دیپلماتیک را می بنابراین به لحاظ تاریخی بخش مهمی از فعالیت

بودند و این احترام در طول ماموریت دیپلماتیک او،  ای قائل ویژهرومیان برای مصونیت سفیر خارجی احترام دانست. برای نمونه 

 ،البته هیچ مدرکی دال بر این که این امتیازات به صورت مکاتبات رسمی باشد کرد. ری پیدا میسال آن شخص هم تحتی به امو

یک از  نوازی برای فرستاده خارجی در قبال هر حکومت روم تصمیمات جدی در قبال نقض رفتار مهمان وجود ندارد.

باستان است که  یها رومی دیپلماتیک های وعی دیگر از فعالیتو این ن. گرفت می ،شدند شهروندانش که این عمل را مرتکب می

دهد که اگر شخصی عامل تحریک و نقض تقدس سفیر خارجی باشد، برای اعمال مجازات  استخراج شده است و این را نشان می

 .شود می دستگیر

 الملل: كميسيون وين منابع حقوق ديپلماتيك در حقوق بين 

بعضی از قواعد عرفی بوده است که ناشی از ضرورت یا ، پیامد مستقیم های دائم برقراری سفارتو نیز  ها تشکیل دولتاساساً 

ها و  اکت بوده است. اما به دلیل یکسان نبودن این قواعد در کشورهای مختلف، این قواعد عرفی نتوانستند روابط دولتنزادب و 

-روابط سیاسی و اقتصادی منوط به قدرت نظامی( 88: 1960د. )ذوالعین، سفیران را بر اصول حقوقی یکنواخت تنظیم کن

بود که  ها دورانایجاد کرده بود. در خالل همین  ها تسیاسی یا درجه خویشاوندی شده بود و عمالً آشفتگی و منازعاتی بین دول

ود از تدوین حقوق مقص( در اینجا 88: 1960سید. )ذوالعین، ها ر ها به ذهن حقوقدان ت فکر تدوین قواعد مربوط به دیپلما

ای  المللی است که به صورت مجموعه تدوین قواعد معتبر و فراگیر مربوط به نمایندگان دیپلماتیک در روابط بین ،دیپلماتیک

  (07: 1961)خالوزاده،  شود. بر اساس عرف و قواعد حقوقی تنظیم میکه  ها ها و تبصره شامل ماده

تدوین جنین از فواید  ها در دوران معاصر پایان دهد؟ نست به مشکالت دپیلماتتوا چنین قواعد حقوقی، می اما چرا تدوین

دهد، موضوعات  قواعد تدوین شده روشن و صریح است، بهتر به مسائل روز پاسخ می :توان به موارد زیر اشاره کرد میقواعدی 

 پر شده و و در نهایت خألهای حقوقی ندک ، هماهنگی ایجاد میچند دستگی قواعد میان، دهد را سریعاً پاسخ می مورد تردید

برای اشاره دقیق به عمل  (70: 1960. )ذوالعین، یابد های پذیرنده بر سر قواعد کاهش می ها و سفیران و دولت اختالف دولت

ی های کوشش 1818رجوع کنیم. در جریان کنگره وین در سال  میالدی 16توانیم عمدتاً به اوایل قرن  سازی قواعد، می یکسان

کشورهای نیرومند و بزرگ  فرمانروایانو  (77-76: 1961. )خالوزاده، برای تدوین قواعدی در زمینه حقوق دیپلماتیک آغاز شد

توانستند درباره روابط دیپلماتیک قواعدی وضع کنند تا برتری  اروپایی و نمایندگان آنها درصدد برآمدند تا جایی که می

کننده در کنگره، موفق نشدند قواعدی حاکم بر روابط دیپلماتیک را  های شرکت ولتاما د .های خویش را حفظ کنند دولت

 .ندی بین نمایندگان دیپلماتیک رضایت دادند. اما در هر صورت این توافق بسیار حائز اهمیت بودب تدوین کنند و فقط به طبقه

در هاوانا که مربوط به روابط  1628مِریکن در اَ -پس از کنفرانس انتر. زیرا بعدها زیربنای حقوق دیپلماتیک به شمار آمد

توسط مجمع عمومی تصمیم گرفت تا  1608جامعه ملل در سال  ،دیپلماتیک بین کشورهای آمریکای التین و شمالی بود

  (72  :1960. )ذوالعین، کند تاسیسالملل را  کمیسیون حقوق بین
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الل جنگ سرد است. در این زمان عمالً مسئله روابط دیپلماتیک در خها روابط کشور دارد، اهمیتای که در این برهه  نکته

سال   0تازه شروع شود و پس از  1680سال  . این اتفاقات باعث شد تا کار کمیسیون دررخ دادو اتفاقات ناگواری  بودنقض شده 

پس از تشکیل کنفرانسی در های دیپلماتیک به اتمام رسید که  روابط و مصونیت با نام طرح نهایی کنوانسیون 1688در سال 

  د.تصویب ش در وین1671سال 

، برای های دیپلماتیک بود که مربوط به روابط و مصونیت یهآغاز شد. در طرح اول 1671کنفرانس وین در تاریخ دوم مارس 

یی و آمریکایی اروپا های دولت بسیاری از کشورها قواعد عرفی موجود در طرح اولیه مورد پذیرش نبود. زیرا این قواعد توسط

اند. در  با آن درگیر بوده هایی بود که این کشورها ی، شرایط و موقعیتعرف خاستگاه این قواعد شکل گرفته بودند و در نتیجه

اضافه شدن کشورهای دیگر، در نتیجه با و  به کلی دگرگون شدپس از پایان جنگ جهانی دوم نهایت شرایط عرفی این کشورها 

المللی بودند و عرف در  قواعدی که ناشی از اخالق بین سوی دیگرقابل قبول نبود. از دیگر  ند سابق،ی، مانعرف این قواعد

. بنابراین گردیدند شدند تا به صورت حقوقی الزم االجرا می باید در یک کنوانسیون گنجانده می ،گیری آنها مؤثر بوده است شکل

 وین درباره روابط دیپلماتیک شکل گرفت.  1671ای به نام کنوانسیون  حقوق دیپلماتیک در مجموعه

مند و منسجم کردن روابط دیپلماتیک میان کشورها در  وقفه سازمان ملل متحد به منظور قاعده این کنوانسیون با تالش بی

اریخی ای کامالً ت ها رسید. بنابراین علی رغم اینکه برقراری روابط دیپلماتیک ریشه در شهر وین، به تصویب دولت 1671سال 

ها  گیری حقوق دیپلماتیک به صورت امروز پس از جنگ جهانی دوم بود. این حقوق دیپلماتیک روابط میان دولت دارد، اما شکل

مطرح شد که در مورد  یدیگر وین بحثدر  خالل کنفرانس ( 17-16: 1961زاده،  مند کرد. )خالو دهی و نظام را سامان

جداگانه تدوین شد. همانطور که مطرح  یبه صورت کنوانسیون 1676ید و در سال های خاص بود که به نتیجه نرس مأموریت

المللی و  نظیر تحوالت بین ،قبل مطرح بود ازاین بود که تمامی مسائلی که  ،کردیم علت آنکه این کنوانسیون به تصویب رسید

 ( 68: 1960)ذوالعین،  ه بودند.همگی در تدوین آن در نظر گرفته شد ،کشورهای جدید و پیشرفت و مسائل فنی اصالح

الملل معاصر نشأت گرفته در قوانین عرضی بودند که سالیان متمادی  منابع مدون حقوق دیپلماتیک در حقوق بینعالوه بر این، 

ایط طبیعتاً سازگاری با همه شر ،در انحصار باشدکه قواعدی  در واقعاروپایی و بعضاً آمریکایی بوده است.  های تدر انحصار دول

 تالش در هسال 180الملل معاصر، ماه عسل  را ندارد و پیدایش کشورهای جدید مهر تأییدی بر این امر است. حال در حقوق بین

حقوق دیپلماتیک، چهار کنوانسیونی شده است که منابعی برای استناد، تفسیر و مراجعه  بابالملل در  تدوین حقوق بین زمینه

های سازمان ملل متحد و  نتیجه تالش ، در واقعتکاملگسترش و است. این  ها تتیک برای دولدر زمینه حقوق دیپلما ها تدول

 کوشش جمعی کشورها بوده است. 

 الملل مفهوم ديپلماسي در حقوق بين 

 ها، توسط سیاستمداران اعمال نمایند، دهند که دیپلماسی را به جای دیپلمات ها معموالً ترجیح می اگر چه در عصر حاضر دولت

ها و رفت و آمدها به وجود  رسانی های محیرالعقولی که در اطالع اما هنوز نقش دیپلماتیک، ضروری و حیاتی است. پیشرفت

رو اکثر  های رؤسای کشورها و وزرای امور خارجه به کشورهای دیگر افزایش یابد. از این آمده، باعث گردیده است که مسافرت

گیری به صورت قابل توجهی به حداقل  آید و در اثر چنین روشی زمان تصمیم می مذاکرات دیپلماتیک توسط آنها به عمل

های ایجاد روابط خصوصی و غیررسمی فراهم گردیده است. با این  گزاران عالی زمینه رسیده و از طرفی بین سران و سیاست

های واقعی در فراهم ساختن  ماتحال روش مدیریت دیپلماسی توسط سیاستمداران هرچند افزایش یافته است، باز نقش دیپل

ها و اختالفات به  ها و تعدیل کنش ها و مالقات ها، تأمین تماس سازی روابط سیاسی مابین دولت روابط دیپلماتیک و یا عادی

 روند.  تواند انکار شود. تبلیغات و افکار عمومی دو عامل مؤثر در امر دیپلماسی به شمار می هیچ وجه نمی

های توافق و  تبلیغاتی داشته و بیشتر از تعقیب زمینه  المللی غالباً جنبه ها و مذاکرات بین اکثر کنفرانسامروزه هدف غایی 

های چندجانبه که اغلب تحت  ها و کنگره باشند. در این کنفرانس المللی می تفاهم، به دنبال تأثیرگذاری در افکار عمومی بین

د، طرفین قبل از هر چیزی مبادرت به تبلیغ نظریات خود نموده، شدیداً و گردن المللی تشکیل می تأثیر افکار عمومی بین

گردد )شفیعی و  رو مذاکرات در عرض مدت کمی تبدیل به یک جنگ تبلیغاتی می کنند و از این رحمانه همدیگر را متهم می بی
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های جمعی به وجود  و سایر رسانه تنگاتنگی بین دیپلماسی و مطبوعات  (.  در حال حاضر رابطه117-116: 1986نژاد زندیه، 

ها نسبت به اطالعات تحصیلی نمایندگان سیاسی مقیم در کشورها دارای تنوع بیشتری است و  آمده است. امروزه اخبار رسانه

 ها اقامه دارند، ها که در شهرها و پایتخت تواند منشأ اثر زیادی هم باشد. تردیدی نیست که اطالعات ارسالی مخبرین رسانه می

توانند تأثیرگذار  ها می ها بیشتر از گزارش ارسالی دیپلمات گیری سیاست دولت به لحاظ چند بعدی بودن آنها، در تکوین و جهت

 (. 116: 1967باشند )مجتهدی، 

های جمعی فراهم نموده است که  ای را به رسانه امکانات متنوع و نسبتاً گسترده« دیپلماسی علنی»یا « دیپلماسی باز»روش 

المللی حاضر شده،  های بین توانند در جلسات مربوط به مذاکرات کنفرانس بالً چنین نبوده است. یعنی خبرنگاران میق

ها در عصر حاضر  گیری افکار عمومی تأثیر رسانه ها انجام دهند. پس در تکوین و شکل ها و تفسیرهای خود را از آن برداشت

 (. 96 :1961غیرقابل انکار و امر محرزی است )نش، 

ها قادر هستند توجه افکار عمومی را به آثار مختلف دیپلماتیک معطوف نمایند. بنابراین وجود این ارتباط مستقیم مابین  رسانه

روست که غالباً مشاهده  نمایند و از این های گروهی تأمین می دیپلماسی و افکار عمومی را به نحو چشمگیری همین رسانه

های گروهی مختلفی را تحت کنترل خود درآورده، از آن طریق موفق به متأثر ساختن افکار  انهها، رس شود که دیپلمات می

ای خود را از دست  ها به لحاظ صرفاً تخصصی بودن اهمیت حرفه های ارسالی دیپلمات شوند. در عین حال گزارش عمومی می

المللی کسب  اهمیت و اعتبار زیادی را در روابط بین اند. در واقع در عصر دیپلماسی نوین، عناصر اقتصاد و تجارت نیز نداده

شود، زیرا مالزمه شدیدی با  المللی کارش تمام نمی اند. به عبارت دیگر سیاست خارجی تنها با تأمین صلح و امنیت بین کرده

تحقق اهداف اقتصادی، تأمین رفاه دارند و ظاهراً نیز وجود چنین ارتباطی بین آنها مشهود است. بنابراین صلح جهانی مستلزم 

های اقتصادی و اجتماعی نیز یکی از اهداف سازمان  باشد که فراهم نمودن رفاه عمومی از طریق همکاری اجتماعی و تجاری می

دهد. البته برخی عوامل مؤثر موجود در جهان، شکاف بین کشورهای دارا و ندار را بیشتر نموده است  ملل متحد را تشکیل می

های خود به مسائل اقتصادی و  ها در دیپلماسی رود. پس دولت ت جدی تهدیدکننده صلح جهانی به شمار میکه خود از خطرا

تحوالت مزبور نیز این شده که دیپلمات امروزی عالوه بر   اندیشی در آنها اولویت خاصی قائلند. نتیجه اجتماعی و حتی چاره

تزاید اقتصادی و اجتماعی اطراف خود نیز است. جالب توجه اینکه تا انجام وظایف متعدد خود، مجبور به بررسی مسائل رو به 

انگاشتند، ولی امروزه یکی از  ها غالباً بررسی مسائل تجاری و اقتصادی را جزو وظایف خود نمی آغاز جنگ جهانی دوم، دیپلمات

کمک به روند مذاکرات مربوط به  های اقتصادی و گزارش  تهیه -باشد که از اولویت اجرایی نیز برخوردار می -وظایف آنها

 (128: 1987های بازرگانی است. )اشتریان و جعفری هفتخوانی،  سیاست

تحولی که در دیپلماسی نوین خود را نشان داده است، چندجانبه شدن آن است. در دوران قبل از جنگ جهانی اول که روش 

های دیپلماتیک دائم عوض کرد.  جای خود را با کنفرانسدیپلماسی چندجانبه و غیردائم به وجود آمده بود، بعد از جنگ، 

روش جدیدی در بررسی و مباحثات مربوط به مسائل  -ملل پس از تأسیس خود که بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد  جامعه

« سی پارلمانیدیپلما»های دائمی بود که از سوی اندیشمندان غربی،  سیاسی ابداع نمود. این روش دیپلماسی برپایی کنفرانس

گذاری شده بود. دیپلماسی پارلمانی چهار ویژگی عمده داشت: نخست اختصاص مسئولیت بیشتر و  )دیپلماسی پارلمانتاری( نام

های گروهی،  تشکیالت نسبتاً منظم و دائمی، دوم انتقال و انعکاس مشروح مذاکرات و مباحثات به افکار عمومی توسط رسانه

باشد )ضیایی بیگدلی،  گیری با اکثریت می ل آماده شده به منظور تسهیل مذاکرات و نهایتاً رأیهای از قب سوم تعیین روش

1961 :21 .) 

 هاي تحقيق . يافته۳

 الملل اصول حقوق ديپلماتيك در حقوق بين 

گوید  که می وین اشاره کنیم 1671کنوانسیون  2باید به ماده  ،کنیم هرگاه در مورد اولین شرط برقراری دیپلماتیک صحبت می

کشورها است. ضیایی بیگدلی به نقل از پروفسور به طرفین آن روابط کشورها باشند و به بیان دیگر این نوع روابط منحصر اگر 
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وجه  توان به هیچ الدول با یکدیگر را نمی های بین الدول و کشورها و یا سازمان های بین روابط میان سازمان»د: نویس کوکدین می

 (06: 1961. )ضیایی بیگدلی، یک دانست. بلکه روابط آنها صرف محدود به اعزام متقابل نمایندگان استروابط دیپلمات

از شناسایی کشور، دولت یا حکومت توسط طرفین مایل به برقراری روابط دیپلماتیک را به عنوان : شناسایی کشور و حکومت -

شود. این موضوع در رویه  راری روابط دیپلماتیک به تنهایی نمیکنند و همانطور که الزم است اما موجب برق شرط دوم یاد می

دولت جمهوری فدرال آلمان، از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که برای نمونه  بین الملل نیز امری پذیرفته شده است.

 (06: 1961)ضیایی بیگدلی،  ورزید. کردند، خودداری می جمهوری دموکراتیک آلمان را تأیید می

ترین  توان مهم را بار دیگر مورد بررسی قرار دهیم، می وین 1671 کنوانسیون 2رضایت متقابل کشورها: اگر بخواهیم ماده  -

 یها شرط برقراری روابط دیپلماتیک را استخراج کنیم. رضایت کشورها برای برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها و هیئت

ها پس از  شناسایی دولت در این میان، موضوع .شود می مانند اعالمیه یا معاهده ابراز میاعزامی دائمی مهم است و به صورت رس

 تر پیشپردازد که  رضایت طرفین برای تاسیس نمایندگی نیز شرایط خاص خود را دارد. دولتی که به شناسایی مجدد دولتی می

این گونه شناسایی چه قبل از تاسیس نمایندگی دائم یا الملل شناسایی کرده است. و  را به عنوان یکی از تابعان حقوق بین آن

آورده است.  طور عام مشکالت فراوانی پدید الملل به طور خاص و در حقوق بین موقت چه هزاران در حقوق دیپلماتیک به

رمی و حسن شوند. و گ ها بقای استحکام نمایندگی دیپلماتیک را موجب نمی ها، استقالل کشورها و حاکمیت آن شناسایی دولت

ها  دولت ، برخی ازهمانطور که اشاره شد  (28: 1969زند )ابوالوفا،  یروابط میان دول ذیربط است که بقای این روابط را رقم م

اما بین حق و اجرای حق تفاوت بسیار است و پس از شناسایی باید  ؛دانند ایجاد رابطه را حق طبیعی خود می ،پس از شناسایی

شود و ممکن است گاهی عدم مخالفت حتمی کافی  خاص انجام می یاین امر طی تشریفات ابل نیز باشد.توافق یا رضایت متق

 (112: 1960باشد. )ذوالعین، 

توان آن را اساس وجودی حقوق دیپلماتیک معاصر  اصل آزادی ارتباطات برای منظورهای رسمی: یکی دیگر از اصولی که می -

 1679وین و کنوانسیون  1671کنوانسیون  26ماده  آید به اصل باال اشاره کرد. ه شمار میهای حقوق داخلی ب و مزایا و مصونیت

 توانیم مطرح کنیم: مورد می 2این اصل را در  اصل تصریح دارند. این مربوط به حقوق دیپلماتیک بر 1676و کنوانسیون 

 دولت فرستنده حق دارد هرگونه ابزار مناسب برای برقراری ارتباط را استفاده کند. الف: 

)ابوالوفا،  کند را فراهم کند. ها و مزایای که دولت فرستنده استفاده می شود تا تسهیالت و مصونیت دولت میزبان متعهد می  ب:

1969 :98) 

ها باید در ارتباط با یکدیگر از اصل حسن نیت  دولت برای نمونه توان نکات و نتایجی را مطرح کرد. در بررسی اصل باال می

از حسن  ،اما اگر دولتی که آزاد به استفاده از وسایل ارتباطی است .تبعیت کنند و تشخیص این اصل بر پایه رفتار متقابل است

کند یا از رمز و  لماتیک استفاده میطور مثال دولتی که از پیک دیپ افتد؟ به چه اتفاقی می ،نیت طرف مقابل سوء استفاده کند

اشاره ممکن است این راه را استفاده کند. اما  ،کند ممکن است برای مصارف منحرف رادیو برای ارسال اطالعات استفاده می

 های این استفاده را تامین کند.  که دولت میزبان باید مصونیت باشدشده 

تری بدهیم  ن دولت میزبان: اگر بخواهیم به سوال قسمت قبل جواب واضحالملل و قوانی اصل احترام به مقررات حقوق بین -

 66( 1و ) 1676ن کنوانسیو 06( 1، و مواد 1679کنوانسیون  88( 1وین، مواد ) 1671کنوانسیون  06( 1واد )توانیم به م می

دولت میزبان از سوی دیگر اشاره کنیم. این اصل بر منافع دولت فرستنده از یک سو و امنیت و حفاظت  1668کنوانسیون 

الملل است که همانطور که  آن اشاره دارد لزوم احترام به قواعد حقوق بین کند. یکی از قواعدی که این اصل بر توازن برقرار می

گفتیم حسن نیت و اصل عدم سوء استفاده از حق در این میان هستند. مورد دیگر برای بررسی لزوم رعایت قوانین داخلی 

ان است. قوانین عمومی نظیر بهداشت عمومی، عدم استفاده از اماکن ماموریت یا محل سکونت برای انجام اعمال دولت میزب

)ابوالوفا،  شود که توازن در حوزه عمل دیپلماتیک نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. مشاهده می مغایر با وظایف ماموریت

کند.  ءاستفاده از حق و پایبندی دولت مقر این نوع توازن را ایجاد میوجودی اصولی مانند حسن نیت و عدم سو (88: 1969

 شود. وجود آمده باعث حفظ امنیت و منافع دولت مقر میه بدیهی است که توازن ب
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 1676کنوانسیون  06، ماده 1679کنوانسیون ، 62، ماده 1671 کنوانسیون وین 06اصل عدم تبعیض و رفتار متقابل: ماده  -

، نظیر سازمان ملل متحد المللی های بین ها نزد سازمان درباره نمایندگی دولت 1668کنوانسیون  89 ماده ویژه، و های تماموری

ها است و اجرای آن هماهنگی را در موقعیت عمل دیپلماسی شکل  اصلی که برابری حاکمیت دولت این اصل تصریح دارند. بر

های ایجاد شده در قلمرو  توانیم به محدودیت می بگویم،( عدم تبعیض)اصل  دهد. اگر بخواهیم نکاتی را در مورد قسمت اول می

دهد.  های مأموریت دولت ب را کاهش می اساس رفتار متقابل، دولت الف هم مزایا و مصونیت بر برای نمونهکنیم.  اجرایی اشاره

ن رفتارها نباید باعث شود که این میزان تواند همان حجم را برای مأموریت دولت الف در نظر بگیرد. اما ای دولت ب نیز می

 (86: 1969)ابوالوفا،  ها مغایرت داشته باشد. مقصود کنوانسیون کاهش با هدف و

رفتار متقابل  ،الملل و اشخاص برای حفظ امنیت منافع طرفین توازن ایجاد کند توان بین حقوق بین یکی دیگر از اصولی که می

ه طرفین هر رابطه حقوقی با احترام گذاشتن به قوانین دولت مقر بین حقوقی که برایشان ض است. بدیهی است کیبه دور از تبع

 تمییز قائل شوند. ،شود و تکلیفی که در مقابل این حقوق دارند ایجاد می

دارد: تمامی وظایف  مقرر می 2بند  01، ماده 1671اصل لزوم ارتباط با وزارت خارجه برای اهداف رسمی: درکنوانسیون  -

باید از طریق وزارت خارجه کشور  ،سمی که دولت فرستنده در روابط خود با دولت پذیرنده به عهده مأموریت گذاشته استر

 پذیرنده انجام گیرد. 

 1679 کنوانسیون 88( 1) و ماده وین 1671کنوانسیون  00(، 1ده )اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت میزبان: مطابق ما -

الملل  ها و مزایای دیپلماتیک نباید در امور داخلی دولت پذیرنده، دخالت کنند. این اصل در حقوق بین نیتکلیه دارندگان مصو

این موضوع تاکید دارد. اگر وظیفه یک مأمور  منشور ملل متحد نیز بر 2ماده  6پذیرفته شده است و بند  معاصر نیز امری

از دولت پذیرنده، و ارسال این گزارشات به دولت متبوع خود برای آوری اطالعات گرددیپلماتیک نمایندگی دولت فرستنده، 

 .باید بدون دخالت در امور داخلی دولت دیگر انجام گیرد ،حفظ منافع دولت باشد

 الملل هاي سنتي و جديد در زمينه حقوق ديپلماتيك در حقوق بين ديدگاه 

و کار آنها، از تعقیب و تعرض ماموران دولتی مصون هستند. و نیز محل سکونت  ها شخصاً الملل عمومی، دیپلمات در حقوق بین

ها و مزایای  دهد، کشورها هیچ گاه تمایل واقعی به قبول مصونیت اما به طور کلی تا جایی که تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می

الملل برای جواب به این  ها و مزایا چیست؟ دکترین حقوق بین منطق وجودی این مصونیتبراستی اما  اند. دیپلماتیک نداشته

 بررسی خواهیم کرد. در ادامه ها را  اند که آن سوال نظریات گوناگونی را پدید آورده

  :هاي سنتي نظريهالف  

 ، وصف نمایندگی و مصلحت خدمت است. (برون مرزی)های سنتی شامل سه نظریه امتداد سرزمین  نظریه

 مرزي( )بروننظريه امتداد سرزمين  -

آن بر ی ها و مزایا دانان برجسنه مانند گروسیوس معتقد هستند که برخورداری ماموران دیپلماتیک از مصونیت وقبرخی از حق

نها که کشور خود را آ مرزی استوار است. این نظریه این گونه است که ماموران دیپلماتیک در طول مدت ماموریت  قاعده برون

و اماکن ماموریت نیز همین وضع را  دهند وظایف خود را انجام می ،ر دارندیرنده حضوذاند و در خارج از کشور پ ترک نکرده

ترین مبانی  این نظریه یکی از مهم (127: 1961. )ضیایی بیگدلی، آیند دارند و جزئی از قلمرو کشور فرستنده به شمار می

این نظریه تملک اموال غیرمنقول ها بر سرزمین خود در تعارض است و بر اساس  الملل نوین، یعنی حاکمیت دولت حقوق بین

پروفسور لویی کاواره، نظریه برون مرزی را تصوری واهی  (82: 1969. )ابوالوفا، نزد دولت پذیرنده تابع این دولت نخواهد بود

بیش ندانسته و معتقد است که در صورت قبول این نظریه بایستی این قاعده را بپذیریم که تشریفات استرداد برای تحویل 

این طور نیست و  رسد، در حالی که عمالً نظر می ضرروی به، شود تلقی می م فراری در سفارت که در نظریه قلمرو خارجیمجر

 تنها اجازه ساده رئیس ماموریت کافی است.

که از  ها این استآنترین  هستند و مهم غیرقابل پذیرشثار بسیاری دارد که همه آ قبول این نظریه و تصمیم آن الزاماًبنابراین 

تبعه  نوزادانمتهمی به خانه یا محل کار سفیر پناهنده شود و یا  یا افتد، میدر منزل سفیر یا محل کار او اتفاق ، که جنبه جرائم
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از جمله  18دان سوئیسی قرن  . واتل دیپلمات، حقوق(77: 1969شود. )صدر، کشور پذیرنده که در محل سفارت متولد 

تردید د، ان در صحت آن به طریقی که دیگران توجیه کرده مرزی،کردن قطعی نطریه برون  رد نویسندگان معروف است که بدون

نظریه مصلحت قرار گرفت. نویسندگان ای با نام  سرچشمه پیدایش نظریه بعدهاکرده و آن را به نحوی تفسیر کرده است که 

ها تکلیف سفیران در احترام به  آند و به عقیده ان کرده ردنظریه برون مرزی را  ریدیگ ت به شیوهدیگری مانند سیسیل هرس

بلکه ناشی از تکلف آنها به احتراز هر عملی است ، ها به اطاعت از قوانین محل ناشی از الزام آنه ن ،قوانین کشور محل ماموریت

 که خالف منافع کشور پذیرنده باشد. 

 ،شود های دیپلماتیک اعطا می هایی که به ماموریت ونیتمفهوم این نظریه این است که مزایا و مص: 1ينظريه وصف نمايندگ -

احترام به  ، در واقع تکریم آنانو های خود هستند و احترام  به اعتبار اینکه نماینده دولت ؛های نمایندگی است ناشی از ویژگی

موجب آن یکی از وظایف  ن که بهآ 9و ماده  1671عهدنامه  (86: 1969. )ابوالوفا، کنند دوستی است که از آن نمایندگی می

. )ضیایی مبتنی بر نظریه نمایندگی است ،کند عنوان می «نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده»ماموران دیپلماتیک را 

گویند که در سازمان  می ،ندومخالفین نظریه نمایندگی بدون آنکه به بحث علت و دولت نزدیک ش (117: 1961بیگدلی، 

، رئیس کشور ست تا سفیر فرستاده او در کشور خارجی جای او باشد.وی اس کشور و جامعه تحت حکومت رئی ،ها حقوقی دولت

خود نماینده ملتی است که قدرت دولت را به او سپرده است و مجری سیاسی است که برای مصالح ملت طرح شده و رئیس 

. )صدر، حقوق بین الملل سنتی نیز وجود داشته استکند و این رویه و عرف  کشور به نوبه خود سفیر را مامور اجرای آن می

1969 :120) 

ها در روابط دیپلماتیک فقط  توان این مفهوم را استنباط کرد که مزایا و مصونیت این نظریه می: از 2تنظريه مصلحت خدم -

ن دیپلماتیک بتوانند در برای اینکه مامورا ، میسر است.با مالحظه مصلحت وظایف محوله و تشویق به انجام دادن کامل آنها

زادی عمل برخوردار باشند و آکشور محل ماموریت در شرایط خوب و با استقالل کامل انجام وظیفه کنند باید در حد وسیعی از 

همچنین  (1961. )ضیایی بیگدلی، یدآ ها و مزایای دیپلماتیک به دست می مصونیتاز  سفیرمندی تنها با برخورداری  این بهره

گردد و از این طریق میان نیازهای کشور فرستنده و  هموار می ی دیپلماتیکها و مزایا ریه راه محدود کردن مصونیتدر این نظ

 . شود ای برقرار می حقوق کشور پذیرنده موازنه

  هاي جديد ب: نظريه

جمع بین دو نظریه نمایندگی ها و مزایا به مأموران دیپلماتیک به  نوین در توجیه اعطا مصونیتهای جدید و  و نظریه دیدگاهها

این  امضاکننده های توین درباره روابط دیپلماتیک آمده است که دول 1671پردازد. در کنوانسیون  و مصلحت خدمت می

های مذکور امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مراد تأمین حسن اجرای وظایف  بر این باورند که هدف از مزایا و مصونیت»معاهده 

هدف از »وین آمده است که  1679و همچنین در کنوانسیون « ها است ی دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتها و مأموریت

کنسولی به نیابت از  یها حسن اجرای وظایف مأموریت نبلکه مقصود تأمی، امتیازدهی به افراد نیست ،ها این مزایا و مصونیت

 «.دولت متبوع است

ها و مزایای دیپلماتیک در  الملل معاصر از آنجایی که مصونیت های دیپلماتیک در حقوق بین تانواع مزایا و مصونیاز سوی دیگر، 

ها و مزایا برای  به این دلیل است که اعطای اینگونه مصونیت ،الملل نمایندگان سیاسی کشورها قرار دارد کانون توجه حقوق بین

این امر به توسعه روابط صلح آمیز بین بدون تردید ست. های دیپلماتیک امری ضروری ا حسن انجام دادن وظایف مأموریت

 ها کمک خواهد کرد.  دولت
 الملل ها و مزاياي ديپلماتيك در حقوق بين مصونيت 

. این رویه در مورد مأموران هستندها و مزایا برخوردار  اماکن مأموریت دیپلماتیک از زمان افتتاح رسمی خود از مصونیت

 ر آن چنین است: دیپلماتیک و قواعد حاکم ب

                                                           
1
 REPRESENTATIVE CHARACTER 

2
 PUNCTIONAL NECESSITY 
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شوند و استفاده از  مند می بهرهمصونیت دیپلماتیک اشخاص برخوردار از این حق به مجرد ورود به قلمرو دولت پذیرنده از  -1

 شود.  ای مورد توافق دولت مقر اعالم می خانه آن حتی از تاریخی است که انتصاب آنها به وزارت خارجه یا هر وزارت

 ی ویژه خودها و مزایا از مصونیت ،آید دیپلماتیک در کشور پذیرنده است و دیپلمات به حساب میتا زمانی که مأمور  -2

 برخوردار خواهد شد. 

پذیرنده پایان  ها و مزایایی وی از لحظه ترک کشور در صورتی که ماموریت دیپلماتیک یکی از ماموران خاتمه یابد، مصونیت -9

 (190: 1969. )ابوالوفا، یابد می

توان آنها را به  ها و مزایای دیپلماتیک گوناگون و بسیار است. برای صریح بیان شدن موضوع می مصونیتوی دیگر، از س

 .ها و مزایای ماموران به عنوان اعضای مأموریت تقسیم کرد ها و مزایای مأموریت به عنوان شخص حقوقی و مصونیت مصونیت

ها و مزایای که به  ترین مصونیت توان به عنوان مهم د ارائه شده زیر را میموار: ها و مزاياي مأموريت ديپلماتيك مصونيت -

 برشمرد:  ،شود مأموریت اعطا می

 فراهم نمودن تسهيالتالف: 

دارد که دولت پذیرنده کلیه تسهیالت الزم را برای آنکه مأموریت به انجام وظایف خود  وین اعالم می 1671کنوانسیون  28ماده 

ای بستگی  بلکه به شرایط هر قضیه ،توان تعیین کرد سازد. البته میزان تسهیالت و کیفیت آنها را از پیش نمی بپردازد را فراهم

 (196  :1969. )ابوالوفا، دارد

 مصونيت اماكن و اموال مأموريت ب: 

ای مصونیت هستند و دار -اعم از سفارت، دفتر نمایندگی و امثال آنها –وین، اماکن ماموریت  1671کنوانسیون  22طبق ماده 

ها در راستای  رویه و عملکرد دولت. ماموران کشور پذیرنده جز با رضایت رئیس ماموریت حق ورود به این اماکن را ندارند

هیچ استثنایی حتی در موارد خطر عمومی برای مقامات دولت مقر قائل نشده است. هر  ،بیشترین حمایت از اماکن مأموریت

البته نباید از اماکن . المللی این دولت را در پی خواهد داشت در اتخاذ تدابیر الزم مسئولیت بینگونه کوتاهی دولت مقر 

الملل عام و با  و سایر قواعد حقوق بین 1671کنوانسیون  با وظایف مأموریت مندرج در هماموریت به نحوی استفاده شود ک

در  1621 کنوانسیونماده  9بند ( 1961)ضیایی بیگدلی، د. معاهدات معتبر میان کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باش

 گردد.  می بخشبهتر این  درکشود که پاسخ به آنان باعث  راستای جزئیات بیان شده سواالتی مطرح می

تای تواند مالکیت اماکن ماموریت را در راس توان این گونه بیان کرد که آیا دولت پذیرنده می که مطرح است را می پرسشیاولین 

دو شرط الزم است تا پاسخ مثبت به این سوال دهیم. نخست اینکه چنین کاری یک استثنا است  منفعت عمومی صادر کند؟

های خارجی ممکن  خانه که توسل به آن جز در شرایط غیرعادی مجاز نیست. دیگر آنکه جایگزینی اماکن دیگر غیر از سفارت

مسئله بعدی که  (100: 1969. )ابوالوفا، ت به تصرف مال مزبور به عمل آیدباید جبران خسارت فوری نسب سویینباشد. از 

تواند تحت پوشش مصونیت اماکن مأموریت  تا چه حد می به افراد پناهندگیاعطای تواند سوال برانگیز باشد این است که  می

ونیت، اماکن و منازل خود را محل در بدو امر برای پاسخ به این پرسش باید بگوییم که ماموریت نباید در پوشش مص ؟باشد

یعنی حسن انجام  -ها و مزایا امنی برای حمایت از مجرمان و افراد خطرناک قرار دهد، زیرا این کار با هدف اعطای مصونیت

 وظیفه ناسازگار است.

 استفاده از پرچم و عالمت دولت فرستندهج: 

فراز اماکن مأموریت از  ق دارند پرچم و شعار دولت فرستنده را بردارد: مأمور و رئیس آن ح مقرر می 1671کنوانسیون  20ماده 

استفاده از پرچم و عالمت دولت فرستنده اهمیت  نصب کنند. امروزهجمله محل اقامت رئیس مأموریت و بر وسایل نقلیه 

که اشیاء مورد استفاده  هدف از برافراشته شدن پرچم و استفاده از عالمت این است ای در روابط دیپلماتیک یافته است. ویژه

 های الزم کمک سفارت مشخص باشند و همچنین مقامات دولت مقر را در حمایت از اماکن و وسایل و در نظر گرفتن احترام

 .خواهد کرد
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 مصونيت اسناد و بايگانيد: 

أموریت و مراقبت از آن مقرر شده است، به مالحظه ضرورت حمایت از اسناد و بایگانی م 20و در ماده  1671در کنوانسیون 

توان دریافت که  سرّی بودن آنها، بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و مکان از تعرض مصون خواهد بود. از این ماده می

 ،مصونیت اسناد و بایگانی امری جدای مصونیت اماکن است و در هر مکانی هر چند خارج از اماکن مأموریت از مصونیت خاص

 دار هستند. ربرخو

 آزادي رفت و آمده: 

اینگونه آمده است که دولت پذیرنده برای کلیه اعضای مأموریت آزادی رفت و آمد را در قلمرو رفت و آمد تامین  27در ماده 

 (101: 1969. )ابوالوفا، خواهد کرد. مشروط بر آنکه قوانین و مقررات مربوط رعایت شوند

 آزادي ارتباطاتو: 

در کشور پذیرنده، از آزادی ارتباط به منظورهای رسمی برخوردارند و در نتیجه کلیه ارتباطات های دیپلماتیک کشورها  هیئت

های فرستنده رادیویی و استفاده از آنها منوط به  نصب دستگاه( و نیز 1 بند 26 ماده)رسمی آنها مصون از هر گونه نعرض است 

ل است که مکاتبات رسمی ماموریت به هر شکل که باشد اجازه کشور پذیرنده است. در مورد مطالبات بیشتر به چنین شک

اشیای مورد استفاده رسمی است که  ک. این مصونیت شامل کیسه یا محموله دیپلماتی(2بند  26 ماده)مصون از تعرض است 

پرداخته  تیکنیز به تعریف پیک دیپلما 26و ماده  7و  8 سپرد. بندهای کتوان آن را به پیک دیپلماتی برای ارسال به مقصد می

 (167: 1961. )ضیایی بیگدلی، است

 :شود ها و مزایایی که ماموران دیپلماتیک از آن برخوردارند ارائه می ترین مصونیت مهم در ادامه

وی  وظیفه دارد بادولت پذیرنده  بنابراین توقیف و بازداشت وی ممنوع است. شخص مامور دیپلماتیک مصونیت دارد، -1

 دهد.انجام  ،ن او استأمانه که در شمحتر رفتاری کامالً

در مورد اسناد و مکاتبات  مصونیت و حمایت اماکن ماموریت برخوردار است. نیز ازمحل اقامت شخص مامور دیپلماتیک  -2

اند که آنها مصونیت دعاوی مدنی و  مطرح شده گانه 9مواردی  91البته در ماده  است. صادقمامور دیپلماتیک هم، همین قضیه 

 مورد به شرح زیر است: 9آن  (1969د. )ابوالوفا، ری را دارا نیستنادا

 دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی، واقع در قلمرو کشور پذیرنده.  -

خصوصی در آن وصی، امین ترکه، وارث و یا موصی له واقع شده  تدعاوی مربوط به ما ترکی که مامور دیپلماتیک به صور -

 باشد. 

 (166: 1961)ضیایی بیگدلی،  ای خصوصی در کشور پذیرنده های تجاری یا حرفه ط به فعالیتدعاوی مربو -

 زیرا اگر مامور .الملل نوعی مصونیت قضایی برای ماموران دیپلماتیک در نظر گرفته است حقوق بین :مصونیت قضایی -9

ها شامل مصونیت  این مصونیت. گیرد ر قرار میوظیفه دیپلماتیک در معرض خظ ،یا بازداشت شودو توقیف، محاکمه  ،دیپلماتیک

 است:ادای شهادت و مصونیت از اقدامات اجرایی  مصونیت از یکیفر

مصونیت کیفری: هرگاه ماموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده مرتکب اعمالی گردند یا از انجام عملی خودداری کنند که طبق  -

. )ضیایی بازداشت، بازجویی، بازپرسی و محاکمه معاف هستند ،ه تعقیبقوانین داخل آن کشور جرم محسوب شود، از هرگون

 (166: 1961بیگدلی، 

توان به ادای  ماموران دیپلماتیک را در هیچ یک از مراجع قضایی و اداری کشور پذیرنده نمی مصونیت از ادای شهادت: -

اما بدون آنکه اجباری داشته  .یت قضایی استو این اصل مکمل مصون (1671کنوانسیون  91ماده  2)بند  شهادت مجبور کرد

 (166: 1961. )ضیایی بیگدلی، توانند شهادت بدهند برای کمک به عدالت می باشند و مخصوصاً

ای  نهگوبه  ،ابدی ری میسمصونت از اقدامات اجرایی: مصونیت قضایی ماموران دیپلماتیک به مصونیت از اقدامات اجرایی نیز ت -

مل اجرایی، اعم از اینکه مرتبط با اجرای احکام قضایی باشد یا نباشد، نباید توسط مقامات و ماموران کشور که هیچ اقدام یا ع

 (1961. )ضیایی بیگدلی، پذیرنده علیه ماموران دیپلماتیک کشور فرستنده صورت گیرد
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تماعی که ممکن است در دولت های اج هممامور دیپلماتیک در مورد خدمات انجام شده برای دولت فرستنده از مقررات بی -

. )ابوالوفا، ولی مانع از مشارکت اختیاری ماموران در نظام بیمه اجتماعی نخواهد شد .پذیرنده الزم االجرا باشد، معاف است

1969 :107) 

ذیرنده دارد که از آنجایی که ماموران دیپلماتیک خارجی هیچگونه وابستگی به کشور پ مقرر می: 1671کنوانسیون  90ماده  -0

حیثیت و مقامی که برای ماموران دیپلماتیک شناخته  دهندگان محسوب نمود. توان آنان را در زمره مالیات بنابراین نمی، ندارند

 شده است، اقتضا دارد که آنان در کشور پذیرنده از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشند.

شخصی و خدمات عمومی و هر صورتی که باشد و الزامات نظامی از ماموران دیپلماتیک را از انجام خدمات  کشور پذیرنده -8

 (1671کنوانسیون  98ماده  ) قبیل مصادره، بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.

اقدامات اجرایی  وسایل نقلیه ماموریت مصون از بازرسی و مصادره و توقیف و یا وین، 1671کنوانسیون  22طبق ماده  -7

 .خواهد بود

 رح زیر است: شها و مزایای دیپلماتیک به  مند از مصونیت اشخاص بهره -6

 سای جمهور کشورها و همراهان آنانؤپادشاهان و ر -

 المللی دادگستری قضات و کارمندان دیوان بین -

 المللی بینهای  کارمندان سازمان -

 المللی بینهای  نماینده کشورها نزد سازمان -

 ماموران دیپلماتیک -

 های دیپلماتیک پیک -

 کارمندان اداره فنی ماموریت و خانواده آنان به شرط تبعه نبودن در کشور پذیرنده -

 (1961ت )ضیایی بیگدلی، خدمه ماموری -

 گيري نتيجه. ۴
تر از آن، وجود یک قانون  برای تقویت و گسترش روابط میان کشورها، داشتن روابط دیپلماتیک امری ضروری است. اما مهم

های رفتار در حقوق دیپلماتیک را معین نماید.  الشمول است که بر این روابط حکمفرما باشد و اصول و شیوه المللی و عام بین

بنیاد کار ایجاد روابط دیپلماتیک است. این قانون که توسط خود کشورها و با مشارکت و حمایت سازمان ملل صورت گرفت، 

وین درباره روابط دیپلماتیک، قانون جامعی  1671کند. کنوانسوین  فرستنده را محدود میهای کشورهای پذیرنده و  استفاده سوء

در مورد حقوق دیپلماتیک بین کشورهاست که توسط اعضای این کنوانسیون ایجاد شده است. این کنوانسیون راهکارهای 

 گردد.  های کشورهای خاطی می ستفادهمقابله با سوء استفاده از مصونیت اماکن دیپلماتیک را بیان کرده و مانع سوء ا

کشورها پابرجا هستند و همچنان مشکالت ریز و درشتی در این زمینه پابرجاست. با این حال، این کنوانسیون هنوز بهترین 

الملل است. در تحقیق حاضر کوشش کردیم تا ضمن تعریف حقوق  معاهده در تدوین حقوق دیپلماتیک در عرصه حقوق بین

الملل  های دیپلماتیک در حقوق بین نقش دیپلماسی در تدوین حقوق دیپلماتیک، به برخی از مزایا و مصونیت دیپلماتیک و

 اشاره کنیم.
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