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چکیـده
در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استتالل و حاکمیتت
برابر دولتها و نیز شان عالی رتبهشان ،بهرهمند بودهاند ،گرایش فعلی نظام حالوق بینالملت و نیتز
رویکرد همه جانبه ارکان سازمان مل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشتریت و حالتوق بشتر بته
سمت شک گیری قاعدهای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولتها به هنگام ارتکاب جنایات
بین المللی در حا توسعه و تحو میباشد .بهگونتهای کته ایتن تحتو در اساستنامه دادگتاههتای
نورمبرگ ،توکیو ،یوگسلوی سابق ،روآندا ،دادگاه ویژه ستیر الوتون ،اساستنامه دیتوان بتینالمللتی
کیفری و نیز رویه دادگاههای بینالمللی و تا حدودی دادگاههای ملی به وقوع پیوسته بته ووتو
نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولتها بسر آمده است .بر این اساس ستاالی کته
در این مالاله مطر میشود این است که آیا این تحو میتواند نشتانگر شتک گیتری یتق قاعتده
عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا میتوان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولتها به یتق
قاعده حالوق بینالمل عرفی تبدی شده است.
به همین منظور و در راستای پاسخگویی به این ساا  ،ومن تبیین مفهتوم و مبنتای مصتونیت
سران دولتها در حالوق بینالمل  ،به بررسی اسناد بینالمللی مربوطه و نیز رویه دادگاههای ملتی و
بینالمللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بینالمللی کیفری میپردازیم.
 واژگان کلیدی:
مصونیت ،مسوولیت کیفری ،سران دولتها ،جنایات بینالمللی ،دیوان بینالمللی کیفری ،حالوق عرفی

مقدمه
در حال حاضر مصونیت دولت یک قاعدهه تبییدت هدهه حقدوق بدینالمللدی اتدت .ایدن
مصونیت آنطور که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه بازداهت وزیر خارجه کنگدو توتد
بلژیک در تال  0111بیان داهت؛ مصونیتها برای تضدمین عملردرد مناتدب روابد متقابدل
بینالمللی دولتها اعطاء ههه و از اهمیت دائمی برای نظدام هماهندب بدینالمللدی برخدوردار
اتت .)Congo v Beljum case, Icj Report, 2000, para.75) .این موضوع یعنی مصدونیت
دولت و تران دولتها ریشه در قاعهه تنتی «هیچ هخصی قادر به اعمال حاکمیت و اقتهار بدر
هخص برابر دیگر نیسدت» 1دارد و تأکیده بدراین ا دل بدرای تسدویل روابد مدارر و کارآمده
بینالمللی دولتها و حفظ ریات و امنیت تیاتی جوان ،امری ضروری میباهه .تران دولتها
به لحاظ تاریخی به عنوان تجسم حاکمیت و نماینهگی عالی دولدت متیدوع خدود از مصدونیت
مطلق برخوردار بودهانه ،این بهان معناتت که تران دولتهدا مدیتواننده بده طدور مدارر و بدا
بورهمنهی از این مصونیت ،بهون ترس از پیگرد قانونی اقهام کننه.
به تهریج ،مصونیت تران دولت به عندوان یدک فدرد از مصدونیت خدود دولدت تفریدک
میهود و طی تالهای اخیر مصونیت کیفری تران دولتهدا در جودت حمایدت از حقدوق
بشر و مقابله با بی کیفرمانی جنایات بینالمللی و نقض فاحش حقوق بینالملل مورد چالش
قرار گرفته اتت .بهویژه در دهههای اخیر با ظوور جنیش حقدوق بشدر ،دولدتهدا گدامهدای
مارری برای تحت پیگرد قرار دادن جنایتراران بینالمللی برداهته انه .ایدن رویده جسدورانه
دولتها مسائل زیاد و حل نشههای را در مورد مرز بین ا ل مسئولیت وا ل مصونیت دولت
مطرح میکنه .بعالوه ،ضرورت ارزیابی مجهد و تحهیه دامنه مصونیتها را مطرح مدینمایده.
( .)Cryer, Robert, 2010 p.532در واقع ،این رونه در اوایل تدال  1111بده دنیدال پایدان
یافتن جنب جوانی اول هروع هه .دول متفق و پیروز بر اتداس معاهدهه ورتدای خواتدتار
محاکمه امپراطور آلمان ،به اتوام نقض فاحش اخالق بینالملدل و اعتیدار مقدهس معاهدهات
. Par in Parem Non Hebet Imperium
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ههنه .اگر چه او هرگز در دادگاه حاضر نشه اما این امر نشانه و نویه یدک نگدرج جهیده در
قیال مصونیت تران دولتها بود .پس از جنب جودانی دوم ،اتاتدنامه دادگداههدای نظدامی
نورمیرگ و توکیو ریحاً مسئولیت انفرادی اهخاص در جنایات علیه لح ،جنایات جنگی و
جنایات علیه بشریت را مورد هناتایی قرار دادنه( .کچوئیان فینی ،1311 ،ص  .)1131ماده
 7منشور دادگاه نظامی نورمیرگ بیان میدارد ":تمت رتمی متومان بهعنوان تران دولدت
یا دیگر مقامات مسئول دولتی نیایه به عنوان معافیت آنوا از مسئولیت یدا تخفیدم مجدازات
لحاظ هود» .متعاقیاً با تشریل دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسالوی تدابق ،روآندها،
تیرالئون و دیوان بینالمللی کیفری و رویه قضایی این محاکم ،رژیم مصونیت دچار تغییدر و
تحول هه و مصونیت مطلق تران دولتها و تایر مقامات رتمی دولتی در ارتراب جنایدات
بینالمللی و نقض قواعه آمره بینالمللی مورد چالش جهی قرار گرفت.
 -5مفهوم مصونیت سران دولتها و انواع آن
امروزه مصونیت یری از میاحث موم حقوق بینالملل عمومی بوده و بهان معندی اتدت
که دارنهه آن از تعقیب قانون و مأموران دولدت در امدان اتدت .بده عیدارت دیگدر ،قدانون و
مأموران مجری قانون نمیتواننه هخص دارنهه آن را تعقیب کننه ( .هر ،1316،ص  )77بدر
این اتاس برقراری مصونیت برای تران دولتها ،بهان دلیل اتت کده آنودا از جاندب ارکدان
تایر دولتها نسیت به اعمالی که انجام میدهنه ،تحت محاکمه قدرار نگیرندهBrobmer, ( .

 .)jurgen, 1997.p.3الیته مصونیت قضایی به معنی عهم مسئولیت کیفری هدخص دارندهه
آن نمیباهه ،بلره رفاً به معنی عهم امران اعمال الحیت قضایی دادگاههدای داخلدی بدر
تران دولتهای خارجی میباهه؛ چه آنره مصونیت ا والً زمانی مطرح میهدود کده تدران
یک دولت بهون رضایت دولت متیوع آنوا در محاکم دولت یا دولتهای دیگر تحدت تعقیدب
قضایی قرار گیرنه( .عیهالوی ،1317 ،ص .)16
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مصونیت سران دولتها دارای ابعاد مختلفی است :مصونیت شغلی و مصونیت شخصی
مصونیت هخصی به افراد معین و خا ی محهود هدهه و بدهان معناتدت کده مقامدات
ارهه همچون رئیس دولت در زمینه اقهامات هخصی خود دارای مصونیت هستنه؛ لذا ارکان
قضایی کشورهای خارجی نمیتواننه آنان را در این خصوص تحدت تعقیدب و محاکمده قدرار
دهنه( .هروری ،بابک ،ص  )1در واقع ،این نوع مصدونیت منضدم بده خدود هدخص اتدت و
هرگونه اعمال الحیت خارجی رفنظر از عمل مورد بحث ،نداقض ایدن مصدونیت اتدت.
(تاجانی و میر فالح نصیری ،1311 ،ص  .)31دیوان بینالمللی دادگسدتری در قضدیه کنگدو
علیه بلژیک در تال  0110در خصوص این نوع مصونیت اعالم میکنه که این نوع مصونیت
نه تنوا در رابطه با اقهامات رتمی بلره در مورد اعمال و اقهامات خصو ی رئیس دولت هدم
اعمال می هود و چنین هخصدی در تراتدر دوره مداموریتش دارای مصدونیت از دالحیت
کیفری و مصونیت از تعرض میباهه)Congo v Belgium case, op.cit, para.54( .
نوع دیگر مصونیت که تران دولتها از آن بورهمنه میهونه ،مصونیت هغلی اتت که در
بر گیرنهه اقهامات رتمی انجام ههه از توی مقامات دولتی در اجرای وظایفشدان مدیباهده و
متری بر برابری حاکمیت و هخصیت دولت اتت .این نوع مصونیت کلیه اعمال مأموران دولدت
را اعم از رتمی 1و عملی 0در بر میگیرد و هر مسئولیت قانونی مربوط به عمل مزبور ،متعلق به
دولت اتت (کاتسه ،1313،ص  )111به عیارت دقیقتر ،اعمال کدارگزار دولدت ،عمدل خدود
دولت تلقی و لذا مصونیت خود دولت به کارگزاری آن نیز تسری مییابه( .تاجانی و میدر فدالح
نصیری ،ص  .)31در توجیه مصونیتهای اعطا ههه به تران دولتها ،دالیل متعهدی همچون،
هأن و منزلت تران ،اتتقالل و حاکمیت برابدر دولدتهدای متیدوع آنودا ،نزاکدت بدینالملدل،
ضرورتهای هغلی و ضرورتهای رواب بینالمللی در رویه قضایی به عندوان میدانی مصدونیت
تران دولتها مورد اتتناد قرار گرفته اتت (ر.ک :عیهالوی ،همان ،ص  .)11-11بده هرحدال،
نتیجه منطقی مصونیتهای فوق این خواهه بود که مادام که رئیس دولدت در تدمت رتدمی
خود مشغول انجام وظیفه اتت ،از هر نوع مصونیت هخص و هغلی بورهمنه خواهه بود .الیتده
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مصونیت هخصی دائمی نیست و به محض آنره فرد مورد نظر از مقدام دولتدی مربوطده عدزل،
مستعفی یا بازنشسته هود آن گاه میتوان وی را در رابطه با اقهامات ارترابی هخصی از جاندب
ارکان قضایی کشور خارجی تحت تعقیب و محاکمه قرار داد اما مصونیت هدغلی وی همچندان
تهاوم خواهه یافت .دلیل تهاوم مصونیت هغلی مقامات اتیق دولتی در این نرته نوفتده اتدت
که اقهامات آنان در تصهی مشاغل دولت منتسب به دولت اتت و ا والً نمدیتدوان هخصدیت
حقوقی دولت را تحت پیگرد کیفری قرار داد.
اتاتیترین مصونیت تران دولت ،مصونیت آنوا از الحیت کیفری اتدت .الیتده ایدن
بهان معنی نیست که رئدیس دولدت از مسدئولیت کیفدری میدرا اتدت .دیدوان بدینالمللدی
دادگستری در قضیه کنگو علیه بلژیک تأکیه نمود «مصدونیت از دالحیت بده معندای بدی
کیفری نسیت به جرائم ارترابی نیست «مصونیت از الحیت» و «مسئولیت کیفدری فدرد»،
دو مفووم کامالً مجزا و مستقل میباهنه؛ در حالی که مصونیت ماهیتداً جنیده هدرلی دارد،
مسئولیت کیفری مسأله مربوط به حقوق ماهوی اتت .مصونیت قضایی ممرن اتت مدانع از
تعقیب برخی جرائم یا برای مدهتی هدود ،لدیرن آن هدخص را از مسدئولیت کیفدری میدرا
نمیتازد)Congo Case, op.cit.Para.60( .
 -2تحول مصونیت سران دولتها در اسناد بینالمللی
تا اوایل قرن بیستم هیچ موردی را نمیتوان یافت که یک رهیدر تیاتدی یدا فرماندهه
نظامی به خاطر ارتراب جنایات جنگی مورد محاکمه قرار گرفتده باهده و نیدز هدیچ دادگداه
بین المللی وجود نهاهت که بتوانه الحیت خود را در چنین مواردی اعمال نمایه .نخستین
بار ،مصونیت مطلق تران دولت ها در معاههه لح ورتای به چدالش کشدیهه هده .در پدی
هرست امپراطور آلمان در جنب جوانی اول ،دول متفق در جنب خواتتار محاکمده وی بده
اتوام نقض ا ول اخالق بینالمللی و تقهس معاههات ههنه .به همین منظدور در مداده 007
از بخش هفتم این معاههه چنین مقرر ههه بود« :دول متحه متفدق ،ویلودم دوم ،امپراطدور
تابق آلمان را به اتوام نقض ا ول اخالق بینالملل و تقهس معاههات ،متوم نمدوده و علیده
وی کیفر خواتت ادر مینماینه .یک دادگاه اختصا ی به منظور محاکمه مدتوم تأتدیس
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خواهه هه» .)Treaty of Vesailles, Art.227( .با وجود تصویب این ماده ،دولت هلنده بدا
امتناع از تسلیم امپراطور آلمان ،مانع از اتترداد و محاکمه وی گردیه .اما برای نخستین بار،
مصونیت رئیس یک دولت با تردیه روبرو گردیه.
بعه از جنب جوانی دوم ،اتاتنامه دادگاه نظامی بینالمللی نورمیرگ تنه دیگری اتدت
که در تال  1115مسأله عهم مصونیت تران دولدت را مدورد توجده قدرار داده اتدت .مداده 7
اتاتنامه دادگاه در این خصوص چنین مقرر میدارد« :مقام و موقیعت رتمی متومین ،اعدم از
تران دولت یا مقامات مسئول در نوادهای دولتی ،نیایه آنودا را از مسدئولیت معداف نمدوده یدا
مجازات آنوا را تخفیم بههه» .)UN, Charter of IMT at Nurem berg, Art.7( .عالوه بدر
اتاتنامه دادگاه نظامی نورمیرگ ،ماده  6اتاتنامه دادگاه نظامی بینالمللی توکیو نیز مقدررات
مشابوی را در خصوص عهم مصونیت تران دولت در بدر دارد .ایدن مداده بدا عندوان مسدئولیت
متومان مقرر میدارد« :نه مقام رتمی متوم و نه این واقیعت که وی بر طیق اوامر دولت متیوع
یا رئیس خود عمل نموده برای رها کردن چنین متومی از مسئولیت به تدیب جنایدات مدورد
اتوام کفایت نمیکنه» .)Charter of the IMA for far East, Art.6( .اتاتنامه دادگاههدای
نظامی بینالمللی نورمیرگ و توکیو و رویههای مئتعاقب آن ،نقدش مومدی در توتدعه حقدوق
بینالملل کیفری ایفا نمودهانه و یری از دتتاوردهای موم این اتناد این بود که آنچه قدیالً در
مورد تلب مصونیت در قیال جنایات بینالمللی مطرح ههه بود را به ورت مدهرن در آورد .در
تال  1151مجمع عمومی تازمان ملل طی قطعنامهای ،1ا ول بینالملل به رتمیت هدناخته
ههه در اتاتنامه دادگاه نورمیرگ و احرام آن را پذیرفت .بر این اتاس ،مجمع عمومی تازمان
ملل بر آن هه که طی مأموریتی به کمیسیون حقوق بینالملل ا دول محاکمدات ندورمیرگ را
تهوین و تصویب نمایه .کمیسیون در تال  1151موفق به تصویب تنهی تحت عنوان «ا دول
هناتایی ههه حقوق بینالملل در اتاتنامه و احرام» 0دادگاه ندورمیرگ گردیده کده در ا دل
توم خود ضمن لغو هرگونه مصونیت کیفری برای مرتریین جنایات بینالمللی ،مقرر میداهت:
«این واقعیت که مرترب یک جنایت بینالمللی تحت عنوان رئیس دولت یا مقام مسئول دولتی
1

. General Assembly Resolution, UN.Doc.A/1316.1950.
. Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in the
Judgment of the Tribunal, Y.I,C,L,C,1950, vol.11, PP.374-378.
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عمل نموده ،وی را از مسئولیت به موجب حقوق بینالملل معداف نمدیکنده» .بعدالوه ،مجمدع
عمومی همین ا ول را در «پیشنویس که جرایم علیه لح و امنیت بشری» 1پذیرفتده اتدت.
ماده  7این تنه با عنوان «موقعیت رتمی و مسئولیت» بیان میدارد کده «مقدام رتدمی فدرد
مرترب جنایت علیه لح و امنیت بشری ،حتی اگر وی در مقام رئیس دولت یا حرومت عمدل
کرده باهه ،مرترب را از مسئولیت کیفری رهدا نردرده و مجدازات وی را تخفیدم نمدیدهده».
کمیسیون حقوق بینالملل در تفسیر خود از این ماده مقرر میدارد «تناقض خواهه بود اگر بده
افرادی که دارای بیشترین مسئولیت در خصوص جنایت مورد نظدر مجموعده قواعده هسدتنه،
اجازه داده هود تا به حاکمیت دولت خود اتتناد کرده و در پشت مصدونیتی کده بده آندان بده
موجب مقامشان اعطا ِء ههه ،مخفی هدونه .چدرا کده ایدن جنایدت هدنیع ،وجدهان بشدریت را
جریحهدار کرده ،بعضی از بنیادیترین قواعه حقوق بینالملل را نقض میکنه و لح و امنیدت
بینالمللی را توهیه مینمایه»( .عیهالوی ،ص  .)15برخی معاههات مودم بدینالمللدی همچدون
کنوانسیون  1111کشتار جمعی( 0ماده  ،)1کنوانسیون  1173آپارتایه( 3ماده  )3و مدواد  1تدا
 10کنوانسیون  1111منع هرنجه 1نیز لغو مصونیت تدران تدابق دولدتهدا را در ارتیداط بدا
جنایات بینالمللی مورد تأکیه قرار دادهانه.
در دهه نود میالدی ،دادگاه های ویژه و موقتی که بر میندای قطعنامده هدورای امنیدت
تازمان ملل تشریل ههنه ،با تعابیر مشابه لغو مصونیت کیفری تران دولدت را بده رتدمیت
هناختنه .بنه  0ماده  7اتاتنامه دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسدالوی تدابق و بنده 0
ماده  6اتاتنامه دیوان بین المللی کیفری برای روآنها با عیارتی مشابه بیان میدارنه« :مقدام
رتمی هخص متوم چه به عنوان رئیس دولت یا به عندوان مقامدات دولتدی مسدئول ،نیایده
چنین هخصی را از مسئولیت کیفری رها تاخته و یا مجازات وی را تخفیم دهده» .مداده 6
اتاتنامه دادگاه ویژه تیرالئون هم بدر عدهم تدأریر مقدام و موقعیدت رتدمی در مسدئولیت

1

. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, 1996,in Y.I,L C,
vol.1.no.26,UN. Doc.A/CN.4/SER.A/1996/Add.1.Part.2, available at http://www.untreaties.un.org
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.
4
. Convention against Torture and other Cruel, inhuman or Degarding Treatment or Punishment,1984.

بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولتها 01 / ...

هخص مرترب تأکیه نموده و مقرر میدارد« :مقام و موقعیت رتمی متوم ،خواه بده عندوان
رئیس دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی ،هخص متوم را از مسئولیت کیفدری
میرا نمیتازد و موجب تخفیم مجازات وی نمیگردد».
اما به عنوان مومترین تحول در موضوع مصونیت مطلق تدران دولدت ،بایده بده تصدویب
اتاتنامه به دیوان بینالمللی کیفری در تال  1111در رم اهاره کدرد کده در مداده  07تحدت
عنوان «عهم تأریرات تمت رتمی افراد» مقرر میدارد -1« :این اتاتنامه نسیت به همه افراد
بهون در نظرگرفتن تمت رتمی آنان و بهون هیچ گونه تیعیضدی اجدرا خواهده هده .بدهطدور
مشخص تمت رتمی رئیس دولت ،یک عضو دولت ،یا مجلس ،نماینهه انتخابی یا نماینهه یک
دولت به هیچ وجه یک هخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اتاتنامه بر عوهه دارد،
معاف نخواهه کرد ،همچنان که وجود تمتهای مذکور به تنوایی علتی برای تخفیم مجدازات
نخواهه بود -0مصونیتها یا قواعه هرلی ویژهای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بینالملل
در مورد مقامات رتمی اجرا میهونه ،موجب نمیگردنه که دیوان نتوانه الحیتش را نسدیت
به آن اهخاص اعمال نمایه»( .نا ر زاده ،1311 ،ص )53
بررتی اتناد فوق گویای این واقعیت اتت که جامعه بینالمللی در تطح وتدیعی لغدو
مصونیت کیفری تران دولتها را به هنگام ارتراب جنایات بینالمللی بده رتدمیت هدناخته
اتت .به عیارت دیگر ،بررتی اتناد بینالمللی مزبور روهن میتدازد کده در حدال حاضدر
اهخاص برخوردار از مصونیت از جمله تران دولتها در مورد نقض قواعه آمره بدینالمللدی
نمیتواننه به مصونیتهای خود متری بوده ،از مسئولیت کیفری میرا باهنه.
 -3مصونیت سران دولتها در دادگاههای ملی
مصونیت کیفری تران دولتها نزد محاکم ملی ،جلوهای دیگر از ا ل کلی مصونیت تران و
واجه ویژگی مطلق بوده که به موجب آن عهم محاکمه برخی مرتریین اقهامات مجرمانده تجدویز
ههه و هر دو نوع مصونیت هغلی و هخصی را در بر میگیرد )Cassese, 2003, p.321( .بر ایدن
اتاس در دادگاههای کیفری ملی ،ا ل اعمال ههه در حقوق بینالمللی عمدومی ایدن اتدت کده
تران در حال خهمت دولت از مصونیت مطلق در برابر الحیت چنین دادگاههدایی برخوردارنده
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مگر اینره دولت متیوع آنوا ،این مصونیت را لغو کرده باهه .تانهز به عندوان قاضدی ویدژه دادگداه
ویژه تیرالئون در قضیه چارلز تیلور چنین اتتهالل میکنه که در برابر دادگاههای کیفدری ملدی،
تران در حال خهمت حتی به هنگام ارتراب جنایات بینالمللدی از مصدونیت اعطدایی بدر اتداس
حقوق بینالملل عرفدی برخوردارنده .)Charles Case, 2003, Para.118( .دیدوان بدینالمللدی
دادگستری در قضیه کنگو علیه بلژیک به وضوح بیدان مدیدارد کده حقدوق بدینالملدل عرفدی
مصونیت مطلق را برای تران مسئول دولتها در برابر دادگاههای ملی خارجی حتی به هنگدام
ارتراب جنایات بینالمللی مقرر نموده اتت .دیوان در این قضیه اعالم میکنه« :دیوان به دقت
رویه دولتی از جمله رویه قانونگذاری ملی و نیز تعهادی از آراء دادگاههای عالی ملی را بررتی
کرده اتت ...و دیوان قادر نیست یا نمیتوانه که از این رویه چنین نتیجهگیدری نمایده کده بدر
اتاس حقوق بینالملل عرفی اتتبنایی بر مصونیت از الحیت کیفدری و مصدونیت از تعدرض
وزرای امور خارجه در مسنه وزارت ،در مواردی که آنوا مدتوم بده ارترداب جنایدات جنگدی یدا
جنایات علیه بشریت هستنه ،وجود دارد (Cango Case, op.cit, Para.58).بده عدالوه دیدوان
بیان داهت که:
«دیوان قواعه مربوط به مصونیت و مسئولیت کیفری افرادی که تمت رتدمی بدر عودهه
دارنه را در اتناد حقوقی ماتس دیوانهای کیفری بینالمللی مورد بررتی قرار داده اتدت ...و
این قواعه دیوان را قادر نمیتازد که چنین نتیجهگیدری کنده کده یدک چندین اتدتبنایی در
چارچوب حقوق بینالملل عرفی در خصوص دادگداههدای ملدی وجدود دارد )lbid( .همچندین
دیوان در دعوای جییوتی علیه فرانسه مورخ  1ژوئن  0111در پیروی از رویه قیلی خود ،رئیس
در حال خهمت یک دولت را از مصونیت هخصی مطلق برخوردار میدانه( .ر.ک .عیهی ایدوب،
ص  .)111-150در قضایایی که در دادگاههای داخلی برخی کشورها مطرح ههه بر مصونیت
کیفری تران در حال خهمت دولتها تأکیه ههه اتت؛ برای مبال ،دیوان عالی کشدور فرانسده
در قضیه معمر قذافی در مارس  0111ضمن نقض حرم دادگاه تالی که از هناتدایی مصدونیت
برای رئیس دولت لییی خودداری کرده بدود ،تأکیده مدیکنده کده در غیداب مقدررات الدزامآور
بینالمللی بردول مربوطه ،عرف بینالمللی مانع از تعقیب تران در حال خهمت نزد دادگاههای
کیفری دولتهای خارجی اتت .)Zappal,a, 2001, P.595( .در قضیه فیهل کاتدترو ،دادگداه
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اتپانیایی در رای مارس  1111خود ،ضمن اعالم عهم الحیت خدود بدرای بررتدی جنایدات
انتسابی به فیهل کاتترو ،تأکیه میکنه که نامیرده رئیس در حال خهمت دولت کوبا محسدوب
و بنابراین مقررات ماده  03قدانون دالحیت قضدایی ،نمدیتوانده نسدیت بده او اعمدال هدود.
(تیحانی ،1311،ص  )06همچنین در قضیه رابرت موگابه رئدیسجمودوری دولدت زیمیدابوه،
دادگاه آمریرایی رتیهگی کننهه ،در نوایت در تال  0111چنین حرم داد:
«حمایت حقوقی و مصونیت بسیاری به تران دولت در حقوق بینالمللی عرفی و داخلدی
اعطاء ههه که مانع از تعقیب دعوا میهود .حقوق بشر عرفی به تران دولدت مصدونیت مطلدق
اعطاء میکنه .عالوه بر کامن لو ،قانون  1171مصونیت دولت هم مشتمل بر مصونیت تدران از
الحیت کیفری اتت .لذا موگابه به عنوان رئیسجموور دولت زیمیابوه تا زمدانی کده بدر تدر
قهرت اتت مستحق برخورداری از مصونیت میباهه و مشمول هیچ دتدتگیری یدا بازداهدتی
قرار نمیگیرد »( .عیهالوی ،همان ،ص  .)115الیته ناگفته نمانه که در قدوانین کیفدری برخدی
دولتها ،مصونیت مقامات ارهه دولتها محهود ههه و یا از بین رفته اتت .ازجمله میتوان بده
قوانین مصوب  1113بلژیک و قانون ا الحی  1111این کشور در خصوص مجازات موارد نقض
ههیه حقوق بینالمللی بشردوتتانه اهاره کرد .بده موجدب قدانون ا دالحی  ،1111مصدونیت
ناهی از تمت رتمی مرترب ،مانعی برای اعمال الحیت دادگاههای بلژیک نمیباهه .به هدر
حال ،رویه دولتها میین این اتت که تران در حدال خدهمت دولدتهدا در محداکم داخلدی از
مصونیت برخوردارنه و نمیتوان آنوا را مورد محاکمه قرار داد .اکانه در این خصوص مدیگویده:
رویه قضایی و رویه دولتها در این خصوص با هم هماهنب بوده و هیچ موردی یافت نشهه که
در آن حرم داده ههه باهه که مقامدات رتدمی دولتدی بودرهمنده از مصدونیت هخصدی تدابع
الحیت کیفری یک دولت خارجی باهنه حتی هنگدامی کده آن مقامدات مدتوم بده ارترداب
جنایات بینالمللی باهنه (Akande, 2004, P.411) .بااینحال در خصوص لغو مصونیت تران
تابق دولت ها نزد محاکم ملی ،چنهین رویه متفداوت هدرل گرفتده اتدت کده قضدیه اگسدتو
پینوهه ،خاله نظر و قضیه حسین هابره در این خصوص از اهمیت بیشدتری بدر خوردارنده .در
قضیه پینوهه ماجرا از این قرار بود که زمانی کده وی در تدال  1111بده منظدور معالجده بده
انگلستان مسافرت کرد .قاضی دادگاه بخش اتپانیایی با هور حرم باز داهت پینوهه به اتودام
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جنایات نسل کشی و تروریسم ،از تفارت اتدپانیا خواتدت تدا از دولدت انگلسدتان درخواتدت
بازداهت و اتترداد پینوهه را به اتتناد کنوانسیون اروپایی اتدترداد مجرمدان 1بنمایده .دولدت
انگلیس علیرغم وضع جسمانی پینوهه او را بازداهت و زنهانی کرد .بعه از بازداهت پینوهده در
انگلستان ،مشروعیت باز داهت وی مورد اعتدراض قدرار گرفدت و در  01اکتیدر  1111دادگداه
منطقهای با این اتتهالل که ژنرال پینوهه به عنوان رئیس تابق دولدت از مصدونیت برخدوردار
اتت ،اعالم نموده که نمیتوان او را به خاطر اعمالی که در زمان ریاتدت وی اتفداق افتداده بده
اتپانیا مسترد نمود .اما به دلیل تقاضای تجهیه نظر از توی دولت اتپانیا ،پرونهه به عالیترین
دادگاه انگلیس یعنی مجلس اعیان فرتتاده هه .تر انجام مجلس اعیدان در  01مدارس 1111
رأی خود را علیه پینوهه ادر کرد )Foakes, P. 9( .در رأی ادره آمهه که مصونیت دولتدی
که حقوق عرفی آن را برای تران و مسئوالن دولتی به رتمیت میهناتده ،در برابدر مقدررات
بینالمللی چون قاعهه منع هرنجه تازمان یافته که هرل قواعه آمدره بده خدود گرفتده ،قابدل
اتناد نیست( .جفری رابرتسون ،ص  .)511قضیه بازداهت و محاکمده پینوهده ،از جودت لغدو
مصونیت هخصی رئیس تابق یک دولت بسیار بااهمیت اتت و برای اولین بار بدود کده اجدازه
داده نشه مصونیت دولتی ،منجر به فرار از بازداهت و محاکمه گردد .به عیارت دیگدر ،تصدمیم
مجلس اعیان انگلیس در این قضیه بیانگر این نرته اتت که رئیس یدک دولدت یدا هدر مدأمور
دولتی در رابطه با اعمال ارترابی که به موجب کنوانسیونهای بینالمللی جرم هدناخته هدهه،
نمیتوانه ادعای مصونیت کنه ،رفاً به این علت که چنین اعمدالی نمدیتواننده جدزو وظدایم
قانونی و رتمی یک دولت قرار گیرنه( .بایرز)11 ،1371 ،
در قضیه خاله نظر 0وزیر دفاع اتیق الجزایر ،در  05جوالی  0110تصدمیمی از تدوی
دیوان کیفری فهرال توئیس اتخاذ گردیه که به موجب آن ،وزیدر دفداع اتدیق الجزایدر کده
متوم به جنایات جنگی بوده ،فاقده مصدونیت کیفدری هدناخته هده .توضدیح اینرده در 11
جوالی  0111یک تازمان غیردولتدی توئیسدی بندام  TRIALکده در زمینده حقدوق بشدر

 . 1طیق این کنوانسیون کلیه کشورهای اروپایی متعوه به تحویل مجرمانی هستنه که بده تدیب جدرایم تدنگین ،تحدت
تعقیب قرار میگیرنه.
. khaled Nazzar
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فعالیت میکرد هرایتی را نزد دیوان کیفری فهرال توئیس اقامده و آقدای خالده نظدر را بده
ارتراب جنایات جنگی در طول جنب داخلی الجزایر طی تالهدای  1110تدا  0111مدتوم
تاخت .در زمان طرح هرایت ،خاله نظر بده دلیدل مسدافرت در هتلدی در تدوئیس اقامدت
داهت که در آنجا دتتگیر و مورد محاکمه قرار گرفت.
دیوان کیفری فهرال توئیس در حرم خود اعالم کرد «نمیتوان انردار کدرد کده در حقدوق
بینالملل گرایش آهراری به توی محهودتر تاختن مصونیتهدای تدران (تدابق) دولدتهدا در
قیال جنایات بینالمللی ناقض قواعه آمره وجود دارد» امدا در خصدوص مصدونیت هخصدی ادعدا
ههه ،دیوان ابراز داهت که این حقیقت که در زمان ارتراب این حدواد ،،وی وزیدر دفداع الجزایدر
بوده اتت ،فی نفسه برای تضمین مصونیتهای هخصی او در طول مهت زمان تصهی این پسدت
کافی اتت اما دیگر چنین مصونیتهایی وجود نهارد .در مورد مصونیت هغلی و مادی نیز دیدوان
فهرال ابراز داهت« :بیووده اتت که از یک طرف قصه میارزه با نقض ارزجهای بنیدادین انسدانی
را مورد تأکیه قرار دهیم و از توی دیگر ،تفسیر موتع از قواعه حاکم بدر مصدونیت کدارکردی یدا
هغلی را بپذیریم مقامات دولتی تابق را از هر گونه تحقیق و تعقیدب معداف مدیتدازد .در ایدن
مورد بسیار دهوار اتت که بپذیریم که رفتار مغایر باارزجهای نظم حقوقی بینالمللدی مدیتوانده
توت قواعه همان نظم حقدوقی مدورد حمایدت قدرار بگیدرد» ( .)Citroni, Gabrriella, p. 1در
قضیه حسین هابره رئیسجموور تابق چاد ،مراجع قضایی بلژیک در تدپتامیر « 0115قدرار بداز
داهت غیابی بینالمللی» علیه هابره را به اتوام ارترداب یدا مشدارکت در ارترداب جدرائم موضدوع
حقوق بشردوتتانه بینالمللی ادر میکننه .در این قرار ،دولت بلژیک از تنگال مدیخواهده کده
به اتتناد کنوانسیون منع هرنجه ،حسین هابره را یا محاکمه یا به بلژیک مسترد نمایه تا مراجدع
قضایی بلژیک او را محاکمه نموده و مورد تعقیب کیفری قرار دهنه.
در این قضیه ،رویه قضایی دولت بلژیک به راحت هیچ مصونیتی برای تران تابق دولتها
به رتمیت نشناخته و حتی وزیر دادگستری بلژیک به وضوح ،محاکم بلژیک را برای رتیهگی بده
اتوامات آقای هابره دارای الحیت اعالم میکنه( .تاجانی و میر فدالح نصدیری ،همدان ،ص .)17
اختالف بلژیک و تنگال در خصوص محاکمه حسین هابره موجدب طدرح دعدوای بلژیدک علیده
تنگال در دیوان بینالمللی دادگستری میهود .در  11فوریه  0111بلژیک دادخواتت هدرایتی
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را علیه تنگال نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح میکنه .این دادخواتت در زمینه «اختالف
موجود میان بلژیک و جمووری تنگال در مورد اجرای تعوه به محاکمه رئدیسجمودوری تدابق
چاد آقای حسین هابره توت خود دولت تنگال و یا اتدترداد وی بده بلژیدک جودت محاکمده"
میباهه )Beljium v. Senegal, Para. 2( .دیوان در رأی ادره در  01جوالی  0110با اکبریت
قاطع بیان میدارد که دولت تنگال با عهم ایفای تعوهات خود در مدورد انجدام فدوری تحقیقدات
اولیه درباره جرائم ارترابی ادعا ههه علیه حسین هابره و همچنین با عهم ارجداع پروندهه حسدین
هابره به مقامدات دالحیتدار بده منظدور تعقیدب کیفدری وی موجیدات نقدض بنده  1مداده 7
کنوانسیون منع هرنجه را فراهم آورده اتت .لذا دولت تنگال بایده «بدهون هدیچ گونده تدأخیر
بیشتری» پرونهه آقای هابره را به مقامات الحیتدار خود برای تعقیب کیفری و محاکمه ارجداع
نمایه؛ الیته اگر قصه اتترداد او را بده بلژیدک نهاهدته باهده» .)Beljium. senegal. 2012( .در
واقع ،دیوان در این رأی برخالف رویه تابق خود در قضیه کنگو علیه بلژیک در تدال  0110کده،
مصونیت تران دولتها چه هخصی و چه هغلی را مطلق پنهاهته ( )Paras, 53 -61بهون توجده
به مصونیت هغلی آقای هابره به عنوان رئیس تابق دولت چاد ،دولت تنگال را ملزم به رتیهگی
و محاکمه وی میکنه .هرچنه دیوان به طور مستقیم در مقولده مصدونیت وارد نمدیهدود امدا بدا
مرلم نمودن تنگال به محاکمه آقای هابره و یا اتترداد وی به بلژیک جودت محاکمده ،در واقدع
بهطور تلویحی اعالم مینمایه که هیچ کس حتی رئیس یک دولت در ورت نقض قواعه آمدره از
الحیت محاکم داخلی نیز مصونیت نخواهه داهت( .برای تحلیل بیشتر این رأی ر .ک :تاجانی و
میر فالح نصیری ،همان) میتوان گفت این رأی دیوان تأییهی بدر رویده محداکم داخلدی در لغدو
مصونیت تران تابق دولت برای ارتراب جنایات بینالمللی اتت.
اتاتنامه دیوان بین المللی کیفری نیز حاوی مقرراتی در مورد لغدو مصدونیت تدران
دولتها نزد محاکم ملی میباهه .در رواب بین دولتهای عضو اتاتنامه دیوان بینالمللدی
کیفری ،یک کشور عضو می توانه مصونیت تران یک دولت عضو دیگر را بده منظدور اجدرای
تعوهاتش در چارچوب اتاتنامه رم لغو کنه زیرا هنگامی کده دولتدی اتاتدنامه را تصدویب
میکنه آن دولت تمامی تعوهات اتاتنامه از جمله مداده  07اتاتدنامه کده مقدرر مدیدارد
تران دولت عضو متعاهه از مصونیت تعقیب به موجب مقررات اتاتنامه بورهمنه نیستنه ،را
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میپذیرد .بنه  0ماده  07اتاتنامه مقرر میدارد« :مصونیتها یا قواعه هرلی ویژهای که بده
موجب حقوق داخلی یا حقوق بینالملل در مورد مقامدات رتدمی اجدرا مدیهدونه ،موجدب
نمیگردنه که دیوان نتوانه الحیتش را نسیت به آن اهخاص اعمال نمایه».
ماده  07به ویژه با فراینه بازداهت و تسلیم متومین تحت تعقیب مرتی میهدود .اگدر
بنا باهه ماده  07اتاتنامه فق در موارد محاکمه نزد دیوان بینالمللی کیفری اجرا هدود ،و
دادگاه های ملی توانایی محاکمه متومین و نیز اجرای حرم بازداهت آنوا را نهاهدته باهدنه،
کل تاختار اتاتنامه دیوان بی معنی خواهه بود ).)Morte and Yan,p-62
اما در رواب بین دولتهای متعاهه و دولتهای غیر متعاهه ،گفته میهود کده مصدونیت
مقامات دولتهای غیر متعاهه میبایست همچنان به موجب حقوق بینالملدل عرفدی از تدوی
دادگاههای داخلی که قصه اجرای حرم بازداهت ادره توتد دیدوان بدینالمللدی کیفدری را
دارنه ،مورد احترام قرار بگیرد ،چرا که اتاتنامه به عندوان یدک معاهدهه نمدیتوانده مصدونیت
دولتهای غیر عضو را لغو نمایه (ibid).به عالوه ،بر طیدق مداده  31کنوانسدیون ویدن حقدوق
معاههات ،یک معاههه نمیتوانه حقوق یا تعوهاتی را بهون رضایت دولت رالث بدرای آن دولدت
وضع نمایه .با توجه به رویه محاکم ملی و مطالب گفته ههه میتوان گفت هنوز رویه واحه و
گستردهای در خصوص لغو مصونیت کیفری تران دولتها در دادگاههای ملدی هدرل نگرفتده،
رویه محهود ایجاد ههه در این خصوص هم نمیتوانه عنصر عمومیت الزم را برای هرلگیدری
قاعهه عرفی تأمین نمایه .به عالوه ،اکبر رویههای ملی هرل گرفته تنوا مصونیت هغلی تدران
دولتها را مورد بحث قرار داده و یا اینره رویهها مربوط به مواردی بوده که فرد دیگر در تمت
رتمی خود نیوده و یا اینره مصونیتش هماننه هابره از توی دولت متیوع خود تدلب گردیدهه
اتت .بنابراین ،در حال حاضر محاکم ملی به دالیل مختلفی همچون داهتن رابطه دوتدتانه بدا
دولت متیوع رئیس دولت مطروحه ،فقهان مجوز در حقوق بینالمللی عرفی یدا پیدروی از رویده
دیوان بینالمللی دادگستری بهویژه در قضیه کنگو علیده بلژیدک ،از اعمدال دالحیت کیفدری
تران در حال خهمت دولدت امتنداع کدرده و مصدونیت کیفدری آنودا را حتدی بدرای جنایدات
بینالمللی ارترابی در دوران خهمت ،به رتمیت هناختهانه.
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 -4مصونیت سران دولتها در نزد دادگاههای بینالمللی
بحث مصونیت تران دولتها نزد دیوانها و دادگداههدای بدینالمللدی یردی از مسدائل
پیچیهه اتت .در رویه قضایی بین المللی در این خصوص قضایا و آراء متعهدی در دادگاهها و
دیوانهای بین المللی ادر ههه که در ادامده برخدی از ایدن آراء کده ارتیداط مسدتقیمی بدا
موضوع مصونیت تران دولتها دارد را مورد بررتی قرار میدهیم:
دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسالوی تابق که پیرو قطعنامده  111و  103هدورای
امنیت در تال  1113جوت رتیهگی به جنایات ارترابی طی تالهای  1111تدا  1111در
بوتنی و هرزه گوین تأتیس گردیه و با اتتناد به ماده  7اتاتنامه و نیز تأکیه بر مواد  0تدا
 5اتاتنامه خود ،در  00می  1111اتلو بودان میلو توویچ 1را محروم و بهین وتیله بدرای
اولین بار یک دادگاه بین المللی به مصونیت رئیس یک دولت در قهرت توجده نردرده و آن را
مورد تعقیب قرار داده و محاکمه و مجازات نمود و از این طریق ا ل مصونیت تران دولتها
را در ورت ارتراب جنایات بینالمللدی مدورد تردیده قدرار داد .همچندین ،دادگداه کیفدری
بین المللی برای روآنها که به موجب قطعنامده هدماره  155مدورخ  1ندوامیر  1111هدورای
امنیت تازمان ملل متحه جوت رتیهگی به نقضها و جنایات ارتردابی در تدرزمین روآندها
تأتیس هه ،از تال  1111محاکمه تعهادی از رهیران تیاتدی و مقامدات دولتدی را آغداز و
حرم ادر نمود .از جمله آنوا میتوان به جین کامیادا نخستوزیر تابق روآنها اهداره کدرد
که به جرم نسل کشی محروم گردیه( .جفری رابرتسون ،جنایات علیه بشریت.)111 ،
دادگاه ویژه تیرالئون هم در  1ژوئن  0113حرم جلب چارلز تیلور رئیسجموور لییریا را
ادر کرد .و در  31می  ،0111دادگاه اتتیناف دادگاه ویژه تیرالئون به اتفداق آرا مصدونیت از
تعقیب چارلز تیلور را به عنوان رئیس دولدت تدابق لییریدا ،لغدو نمدود ( Hazel Fox, 2008,

 .)p.678دادگاه در این قضیه راحتاً اعالم میکنه که «این ا ل هم اکنون در حقوق بینالملل
تبییت ههه اتت که برابری حاکمیت دولتها دیگر مانعی برای تعقیب و محاکمه تران دولدت
در دادگاههای بینالمللی کیفری نیست»)Charels Taylor, 2004, Para.52( .

. Milosovich
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و اما پرونهه موم در این خصوص ،قضیه عمرحسن احمهالیشیر رئیسجمودور تدودان
در دیوان بینالمللی کیفری اتت .در پی ارجداع وضدعیت دارفدور تدودان از تدوی هدورای
امنیت به دیوان بینالمللی کیفری ،دادتتان دیدوان پدس از تدالهدا تحقیدق ،در تداریخ 11
ژوئیه  ،0111عمرحسدن احمهالیشدیر رئدیسجمودور تدودان را بدر طیدق مدواد  6و  7و 1
اتاتنامه رم به نسل کشی ،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در منطقه دارفور مدتوم و
از هعیه مقهماتی دیوان 1درخواتت هور قرار بازداهدت وی را کدرد .بدهین ترتیدب ،بدرای
نخستین بار بود که دادتتان دیوان بینالمللی کیفری علیده رئدیسجمودور در قدهرت یدک
کشور اعالم جرم و با اتتناد به ماده  51اتاتنامه دیوان از هعیه مقهماتی دیوان درخواتدت
هور حردم بازداهدت وی را مدینمایده .و تدرانجام در  1مدارس  0111هدعیه رتدیهگی
مقهماتی دیوان طی حرمی قرار بازداهت عمر الیشیر را ادر میکنه .در همدان روز دیدوان
حرم جلب عمر الیشیر را ادر و از دبیرخانه خواتت کده آن را بده اطدالع کلیده دول عضدو
اتاتنامه رم و نیز دولتهای عضو منشور ملدل متحده برتدانه ( 0mar Hasan AlBashir,

 .)2009, p.8درتت اتت که دیوان بینالمللی کیفری با لغو مصونیت رئیس در حال حدذف
یک دولت ،حرم جلب و بازداهت وی را ادر می کنه اما نرته مودم دیگدر ایدن اتدت کده
دولتها بهویژه دولتهای غیر عضو اتاتنامه دیوان تا چده حده بدا دیدوان در اجدرای حردم
بازداهت و توقیم عمرالیشیر همراری میکننه.
در  10دتامیر  ،0110هعیه مقهماتی دیوان بینالمللدی کیفدری ،تصدمیمی را بده موجدب
ماده  71اتاتنامه در مورد قصور و کوتاهی جمووری ماالوی در اجرای تقاضای همرداری دادره
توت دیوان مینی بر دتتگیری و تسلیم عمر الیشیر ادر کرد .در این تصمیم ،هدعیه مقدهماتی
با در نظر گرفتن کلیه هواهه و مهارک موجود چنین بیان میکنه که« :حقوق بدینالملدل عرفدی
اتتبنایی را بر مصونیت رئیس دولت در زمانی که دادگاههای بینالمللی به دنیدال دتدتگیری وی
به خاطر ارتراب جنایات بینالمللی هستنه ،وارد نموده اتت)bashir case, para-93( ».
در حمایت از این دیدهگاه ،هدعیه رتدیهگی مقدهماتی دیدوان اظودارات دیگدری را نیدز بیدان
میکنه« :طی دهههای اخیر پیگردهای قانونی تران دولتها توت دادگاههای بینالمللدی افدزایش
. Pre-Trial Chamber
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یافته اتت و این نشان میدهه کده هدروع تعقیدب و پیگیردهدای بدینالمللدی علیده تدران دولدت
«هناخت گستردهای »1را به عنوان یک رویه پذیرفته ههه به دتت آورده اتت ».دیگر ایدن کده در
حال حاضر همار دول عضو اتاتنامه طی  1تال به  101دولت رتیهه و همه آنوا پذیرفتهانه کده
مقامات ارهه خود را از هر گونه مصونیت تحت حقوق بینالملل محروم کننه .بعدالوه در مدورد ایدن
 101دولت عضو اتاتنامه ،دیوان با اعمال الحیتش بر افراد برای ارتراب خطیرترین جدرائم مدورد
اهتمام بینالمللی ،به این ههف خود دتت یافتهانه)ibid, Paras. 38- 41( .
اظوارات هعیه رتیهگی مقهماتی دیوان بین المللی کیفدری مدورد انتقداد قدرار گرفتده
اتت .برای مبال قاضی دوکیون ،قاضدی هدعیه اتدتیناف دیدوان بدینالمللدی کیفدری بدرای
یوگسالوی تابق در این خصوص چنین اظوار میدارد« :اوالً در حالی که این نتیجه معقدول
و منطقی اتت که گفته می هود فرد رئیس دولت هم نمی توانده از مسدئولیت کیفدری فدرار
کنه و این یک قاعهه حقوق بینالمللی عرفی اتت اما بهان معنا نیست که فرد دیگدر دارای
مصونیت از الحیت دادگاه نمیباهه.)morte and Yan, op.cit, p. 64( ».
همانطور که اکانه میگویه این که تمت رتمی مانع مسئولیت کیفری نمیهود ضرورتاً
نیایه اینطور تفسیر هود که هخص نمیتوانه از الحیت دادگاههدای خدارجی مصدون باهده.
( )Akande, Issues, 2014, p - 2و دیگر اینره اعمال مصونیت به عنوان یک مدانع هدرلی از
اجرای الحیت خودداری میکنه ،الیته که آن به معنی مشروعیت یدا عدهم مشدروعیت یدک
اقهام خاص نیست همانگونه که وجود یک حق ضرورتاً بهان معنی نیست که این حق میتوانه
اعمال هود .)Morte and Yan, p.64( .بنابراین ،اگر چه دیوان بدینالمللدی کیفدری در مدورد
تمامی جرائم بینالمللی منهرج در اتاتنامه الحیت دارد ،اما چنهین عامل از جمله مصونیت
رئیس دولت ممرن اتت مانع از اعمال الحیت دیوان هود.
دیوان در قضیه عمر الیشیر اظوار میدارد کده افدزایش پیگردهدای بدینالمللدی تدران
دولت ها همچون چارلز تیلور ،معمر قذافی ،لورنت گیاگیو و نیز عمر الیشیر نشان میدهه که
هروع تعقیب بینالمللی تران دولتها هناتایی گسترده و همه جانیه ای را بدهعندوان یدک
رویه پذیرفته ههه به دتت آورده اتت.)AlBashir, Para.39( .
. Wide Spread Recognization

1
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اتتفاده دیوان از ا طالح «هناتایی گسترده» هایه اغراقآمیز به نظر برتده چدرا کده بده
تختی میتوان تعقیب این چنه مورد از توی دیوانهای بینالمللی کیفری را بهعنوان هناتدایی
همه جانیه و گسترده یک رویه تلقی نمود .به عالوه ،این اتتهالل دیوان نگرانی قابدل مالحظدهای
را ایجاد می کنه؛ زیرا هعیه رتیهگی مقهماتی دیوان اتدتهالل تدوم خدود را بدا توجده بده رویده
دولتهای عضو اتاتنامه میتنی میکنه و بیان میدارد که همه آنوا پذیرفتهانه که مقامات ارهده
خود را از هر نوع مصونیت به موجب قواعه بینالمللی ،محروم نماینه)lbid, para. 40( .
این درتت اتت که این  101دولت عضو اتاتنامه ،مصونیت تران دولت خود را تلب
کردهانه ،اما اهتیاه اتت اگر چنین نتیجه بگیریم که مهارک و هواهه کدافی از رویده دولتدی
به منظور ایجاد یک قاعهه عرفی بینالمللی جهیه و الزامآور برای همه آنوا وجدود دارد .زیدرا
دادگاه نیمی دیگر از دولتهای جوان را در عضویت نهارد.
اکانه به اهمیت این نرته تأکیه نموده وبیان میدارد که تنوا دول عضو اتاتنامه دیوان
بینالمللی کیفری هستنه که مقامات ارهه خود را از مصونیتهای اعطایی بر اتداس حقدوق
بینالملل محروم نمودهانه و هیچ چیزی در اتاتنامه نمیتوانه مصونیتهدایی کده مقامدات
دول غیر عضو اتاتنامه به طرق دیگر از آن بورهمنده هسدتنه ،را تحدت تدأریر قدرار دهنده.
( .)Akande, op.cit, p. 433بنه  1ماده  11اتاتنامه ،ترلیدم دیدوان را در ایدن خصدوص
روهن نموده و مقرر میدارد :دیوان نمیتوانه نوعی از همراری را درخواتت نمایه که دولدت
مورد درخواتت مجیور هود برخالف تعوهاتی عمل نمایه که بهموجب حقوق بدینالملدل در
مسأله مصونیت دولتها یا مصونیت تیاتی هخص یا اموال دولت رالث بده عودهه دارد مگدر
اینره قیالً همراری آن دولت رالث را به منظور رفع مصونیت جلب کرده باهه .حتی در بدین
دولتهای عضو اتاتنامه رم ،تفاوتهای قابل مالحظهای از نظدر مصدونیت تدران دولدتهدا
وجود دارد لذا اتتهالل هعیه مقهماتی دیوان مینی بر وجود هدواهه کدافی دال بدر پدذیرج
گسترده یک رویه همه جانیه و هرلگیری عنصر عمومیدت الزم یدک قاعدهه عرفدی در ایدن
خصوص تا حه زیادی خنبی میهود.
برای مبال ،در پی تصمیم هعیه رتیهگی مقهماتی دیوان در خصدوص قدرار بازداهدت
عمر الیشیر ،کمیسیون اتحادیه آفریقا مخالفت خود را با این تصمیم اعالم میکنه .اتحادیده
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آفریقا از هورای امنیت تازمان ملل متحه میخواهه که تصمیم هعیه رتیهگی مقدهماتی را
به حالت تعلیق در آورد .اتحادیه عرب ،روتیه و چین از اعضای دائم هدورای امنیدت و نیدز
بورکینافاتو ،لییی ،انهونزی و ویتنام از اعضای غیر دائدم هدورای امنیدت نگراندی خدود را از
حرم ادره ابراز آن را اقهامی نامتناتب و اتخاذ ههه در زمانی نامناتب تو دیم و محردوم
میکننه (Annalisa, 2008,P.888) .به هر حال این نوع واکنشها همگی نشان از مخالفدت
قابل توجه با حرم دیوان دارد.
انتقاد دیگری که به تصمیم هعیه رتیهگی مقهماتی وارد هه این اتت که هدعیه مزبدور
در توجه به قوانین داخلی دول عضو اتاتنامه قصور ورزیهه چرا که بسیاری از این قوانین تمایز
بین مصونیت دول عضو اتاتنامه و مصونیتهای دول غیر عضو را ترتیم میکننه .بهیوی اتت
این بیتوجوی از ارزج اتتهالل دیوان میکاههAkande, and Sangeeta shah, 2010, p -( .

 .)815دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کنگو علیه بلژیک که مسأله مصدونیت یدک مقدام
دولتی را در برابر دادگاه داخلی مورد رتیهگی قرار میدهه ،ضمن تأکیده بدر اینرده مصدونیت،
ضرورتاً مانعی برای رتیهگی دادگاههای بینالمللدی نیسدتنه ،بیدان مدیدارد« :مصدونیتهدای
اعطایی بر اتاس حقوق بینالملل به وزرای امور خارجه پیشدین و فعلدی مدانعی بدرای تعقیدب
کیفری در اوضاع و احوال خاص نمیباهه .وزرای خارجه پیشین و فعلی را میتدوان در برخدی
دادگاههای بین المللی کیفری تحت تعقیب قرار داد ،مشدروط بدر اینرده ایدن دادگداههدا دارای
الحیت باهنه» ( .)Congo, Para. 61حتی دیوان در ادامه اضافه میکنه کده ایدن مبدالهدا
هامل دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسالوی تابق ،دیوان بینالمللی کیفری بدرای روآندها و
نیز دیوان بینالمللی کیفری که درآینهه بده موجدب اتاتدنامه رم  1111تأتدیس مدیگدردد،
میهود .)lbid( .به نظر میرته دیوان بینالمللی دادگستری در این قضیه تفاوت بارزی را بین
تطح مصونیت در برابر دادگاههای ملی و تطح مصونیت در برابر دادگاههای بینالمللی ترتیم
نموده اتت و این نرته بهین گونه معنا ههه اتت که در برابر دیوانوای بینالمللی مصدونیتهدا
بهطور خودکار لغو می گردنه.
الیته قاضی هوابالهین در قضیه آرتتیک مطروحده در دیدوان بدینالمللدی کیفدری بدرای
یوگسالوی تابق چنین نظرداد که هیچ یک از اظوارات مطدرح هدهه توتد دیدوان بدینالمللدی
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دادگستری در (قضیه کنگو علیه بلژیک) مفوومی مینی بدر از بدین رفدتن مصدونیت و بده دورت
خودکار تنوا به خاطر تأتیس دادگاههای بینالمللی کیفری را در بر نهاردKrstic Case, 2003,( .

)Para, 11
در بررتی دقیقتر اظوارات دیوان بین المللی دادگسدتری بده نظدر مدیرتده کده ایدن
اظوارات چیزی بیش از تأییه این نرته نیست که در جایی کده دادگداه بدینالمللدی بدهطدور
مشخص دارای الحیت می باهه احتمال لغو مصونیتهای رئیس دولت وجود دارد بدهویدژه
در مواردی که رئیس دولت از اتیداع یدک دولدت عضدو اتاتدنامه رم بدوده و توتد دیدوان
بینالمللی کیفری تحت تعقیب قرار گرفته باهه)Morte and Yan, p.68( .
اما در خصوص دولت های غیر عضدو اتاتدنامه ،ارجداع امدر از تدوی هدورای امنیدت در
چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحده و مداده  )b(113اتاتدنامه رم ،مداررترین راه اعمدال
الحیت دیوان بینالمللی کیفری بر تران در حال خهمت این دولتها میباهه )lbid(.بر این
اتاس دیوان بینالمللی کیفری حرم بازداهت دو تن از تران دولتهدا یعندی عمدر الیشدیر و
معمر قذافی رئیس کشور لییی را متعاقب قطعنامههای هورای امنیت مینی بر ارجداع وضدعیت
دارفور تودان و لییی به دیوان ،ادر نمود .اما هیچکهام بازداهت و تسلیم الهه نشهنه .ارجاع
وضعیتی از توی هورای امنیت به دیوان ،دو مرحلده دربدر دارد :تعقیدب و محاکمده از تدوی
دیوان بین المللی کیفری و بازداهت و تسلیم متوم مورد نظر به الهه که هر دوی ایدن مراحدل
مستلزم همراری همه دولتها اعم از دول عضو اتاتنامه رم و دولتهای غیر عضدو مدیباهده.
دیوان بین المللی کیفری در تصمیم مربوط به قرار بازداهت عمرالیشدیر اعدالم کدرد« :هدورای
امنیت پذیرفته اتت که تحقیقات و رتیهگیهای به عمل آمهه در خصوص تعقیب عمر الیشیر
مطابق با ترتییات قانونی مقرر در اتاتنامه میباهه»)Al Bashir, op.cit) .
به عیارت دیگر ،در قضدیه ارجداع هدهه از تدوی هدورای امنیدت بده دیدوان ،مقدررات
اتاتنامه رم در مورد دولت مربوط رفنظر از اینره عضو اتاتنامه باهه یا نیاهده ،اعمدال
می هود .در این ورت ،متومین حق نهارنه به مصونیت تران دولدتهدا بده عندوان مدانعی
برای الحیت دیوان اتتناد برننه حتی اگر دولت متیوع آنوا عضو اتاتنامه نیاهه.
همانطور که میدانیم هورای امنیت میتوانه در راتتای اعمال اختیاراتش در چدارچوب
فصل هفتم منشور ملل متحه ،اقهامات الزامی که برای حفظ لح و امنیت بینالمللی ضدروری
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اتت ،اتخاذ نمایه و این اقهامات میتوانه حقوق دولتها را تحت تدأریر قدرار دهنده 1.بندابراین
هورای امنیت این اختیار را دارد که ریحاً یا بهطور ضمنی تصمیم بگیرد که حتدی مصدونیت
هخصی تران دولتها نمیتوانه مانعی جوت همراری دولتها در اجرای تقاضای دیوان میندی
بر بازداهت و تسلیم متوم مربوطده ،ایجداد نمایدهClaus kress and Kimberry prost, p. ( .

 .)163بهطور کلی و در عمل پذیرفته ههه اتت که هدورای امنیدت در اعمدال اختیداراتش بده
موجب فصل  7منشور ملل متحه الحیت رفع ممنوعیت تران دولتها را دارد 0.این نگرج با
این دیهگاه تقویت میهود که با ارجاع یک وضعیت از توی هورای امنیت ،در واقدع هدورا بده
دیوان اختیارات الزم را اعطا میکنه که الحیتش را در این خصدوص اعمدال نمایده و از ایدن
طریق مفاد ماده  07اتاتنامه رم برای مقامات ارهه دول غیر عضو هدم قابدل اجدرا مدیهدود.
( .) Tilman. Dralle, p.72بنابراین با ارجداع وضدعیت از تدوی هدورای امنیدت ،بده تدادگی
مرانیزمی ایجاد میهود که منجر به الحیت دیوان بینالمللی کیفری در مورد دول غیر عضو
میهود .الیته این امر نمی توانه وضعیت یک دولت غیر عضو را به یک دولت عضو تغییدر دهده
بلره منجر به اعمال الحیت دیوان در مورد این دولتها میگدردد(Morte Bergsmo and .
)LING yan, op. cit, P.72

به هرحال ،مفاد اتاتنامه تنوا در ورتی برای کلیه دولدتهدا الدزامآور مدیهدود کده
هورای امنیت راحتاً همه دولت های عضو تازمان ملل متحه را ملزم کنه که به درخواتت
همراری دیوان بینالمللی کیفری با توجه به ماده  113منشدور ،ترتیدب اردر بههنده .امدا در
ارجاعات کنونی از توی هورا ،هورای امنیت راحتاً و تنوا دولت مربوط را ملزم میکنه که
به درخواتت دیوان ترتیب ارر دهه .بی آنره چنین درخواتت مشابوی را از دولدت غیرعضدو
اتاتنامه داهته باهده .بدرای مبدال در بنده  0قطعنامده هدماره  1513هدورای امنیدت در
خصوص ارجاع وضعیت تودان به دیوان ،تنوا دولت تودان و دولدتهدای طدرف مخا دمه،

 .1هورای امنیت میتوانه تصمیم بگیرد که برای اجدرای تصدمیمات خدویش الزم اتدت بده چده اقدهاماتی کده متضدمن
بهکارگیری نیروی مسلح نیاهه ،دتت بزنه همچنان که میتوانه از اعضای ملل متحه بخواهه که به ایدن قییدل اقدهامات
میادرت بورزنه( ...ماده  11منشور)
2

. Akande,D, "The Bashir Indictment: Are serving Heads of State Immune from ICC
Prosecution?", P.2 availabe at www.csls.ox.ac.uk/doc/ Akande.pdf
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ملزم به همراری کامل با دیوان هههانه .در حالی که دیگر دولتها و تازمانهدای منطقدهای
و بینالمللی بهون هیچگونه اجیاری ،و رفاً «مصرانه خواتته ههه» تدا بدا دیدوان همرداری
کننه )S.C.Res 1953.15.3.2005, Para.2( .اگر هورای امنیدت تمایدل داهدته باهده کده
حرم بازداهت و توقیدم دادره از تدوی دیدوان ،بده اجدرا گذاهدته هدود ،هدورای امنیدت
میبایست با تصویب قطعنامهای از کلیه دولتها از جمله دولتهدای غیدر متعاهده ،تقاضدای
همراری با دیوان را به نحوی الزامی داهته باهه و از آنوا بخواهه که متومین تحدت تعقیدب
را به دیوان تحویل دهنه .به نظر میرته این تنوا راه مارر برای وارد کردن دول غیر متعاهه
به انجدام همرداری در جودت اجدرای احردام توقیدم و بازداهدت دادره از تدوی دیدوان و
همینطور اعمال الحیت دیوان نسیت به دولتهای غیر عضو اتاتنامه و نیز لغو مصدونیت
تران این دولتها در قضایای مطروحه میباهه.
نتیجهگیری
مصونیت حاکمیت یک قاعهه تبییت ههه حقوق بینالملل اتت .بهون تردیه تغییدری
جوت ایجاد نوعی موازنه بین حقوق مصونیت و حقوق بدینالمللدی کیفدری بده نفدع حقدوق
بینالملل کیفری طی تالهای اخیر ایجاد ههه اتت .همانطور که مشاههه گردیه با توجده
به رهه رویررد بشر محور و میارزه با بی کیفرمانی جنایات بینالمللی و نقض فاحش حقدوق
بینالملل امروز هاهه آن هستیم که در دادگداههدای بدینالمللدی کیفدری ،مصدونیت تدران
دولتها به هنگام ارتراب جنایات بینالمللی کندار گذاهدته هدهه اتدت .بدهگوندهای کده در
مواردی که رئیس دولت از اتیاع یک دولت عضو اتاتدنامه رم بدوده و توتد دیدوان تحدت
تعقیب قرار گرفته باهه ،مصونیت رئیس دولت لغو میگردد .در خصوص دول غیر عضدو هدم
همان طور که گفته هه ارجاع وضعیت از توی هورای امنیت ماررترین راه اتت برای اینرده
دیوان نسیت به این دولت ها دالحیت داهدته باهده؛ زیدرا قطعنامده در چدارچوب فصدل 7
منشور تصویب ههه و میتوانه مصونیت تران دولتهای غیدر عضدو اتاتدنامه رم ،را لغدو و
تلب نمایه .در حالی که در دادگاههای داخلی هنوز رفع مصونیت تران دولتها بدهویدژه در
مورد تران در حال خهمت دولتها بهطور کامل محقق نگردیهه اتت؛ زیرا زمانی کده بحدث
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لغو تعقیب متوم نزد دادگاه داخلی یک دولتی مطرح میهود تنوا در ورتی که این دولدت
و هم دولتی که متوم تیعه آن اتت از اعضای متعاهه دیوان بینالمللی کیفری باهنه دولدت
میزبان می توانه ادعای متوم تحت تعقیب میندی بدر مصدونیت رئدیس دولدت را بده اتدتناد
تعوهات معاهههای آن دولت به موجب اتاتنامه و ا ل الحیت ترمیلدی رد کنده .لدذا در
مواردی که دولت میزبان و دولتی که متوم تحدت تعقیدب تیعده آن اتدت عضدو اتاتدنامه
نیاهنه ،مصونیت رئیس دولت بدهموجدب حقدوق بدینالمللدی عرفدی تقدهم دارد بدر حقدوق
بینالملل کیفری مگر اینره دولت متیوع متوم مصونیتش را لغو کرده باهه.
بنابراین در حالی که میتوان از هرلگیری قاعدهه عرفدی لغدو مصدونیت کیفدری تدران
دولتها در نزد محاکم بینالمللی کیفری به هنگام ارتراب جنایات بدینالمللدی دحیت کدرد،
چنین حیتی در خصوص محاکم ملی در حال حاضر اغراقآمیز به نظر میرته؛ زیرا در عر ه
ملی پیشرفت کمتری در این خصوص حا ل ههه اتت؛ بهگونهای که مصونیت تران دولتهدا
بهویژه تران در حال خهمت در نزد محاکم ملی هنوز یک قاعهه تبییت ههه بینالملدل بشدمار
میرود که اقهام خالف آن میتوانه نقض تعوهات بینالمللی دولتها تلقی و زمینده مسدئولیت
بینالمللی آن دولت را فراهم نمایه .هرچنه که نمیتوان انرار کرد که محاکمه حسین هابره در
دادگاه ویژه تنگال و نیز حرم ادر در مورد خاله نظر در دیوان کیفری فهرال توئیس نشدان
از همسویی بیشتر محاکم ملی با قاعهه عرفی نوظوور لغو مصونیتهای تران دولتها به هنگام
ارتراب جنایات بینالمللی دارد .بور حال نظم حقوقی کنونی جوان خواهدان لغدو یدا حدهاقل
محهودیت مصونیت مطلق تران دولتها بهویژه در حوزه حقوق کیفری اتت.
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