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چکیده
سازمان های بین المللی در اجرای برنامه ها و وظایف خود دارای مصونیت هستند .در حقیقت یکی از
اصول حقوق بین الملل عمومی مصونیت است که از حضور یک دولت خارجی به محاکم دولتی جلوگیری
میکند .در برخی از موارد امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت
سیاسی ،انصراف از مصونیت استنتاج میشود .از جمله این موارد قبول حل اختالف تجاری از طریق
داوری است ،به این دلیل که برخالف صالحیت قاضی دولتی ،صالحیت داور برای رسیدگی به اختالف
یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست ،بنابراین احضار دولت به دادگاه داوری ،نقض حاکمیت دولت
تلقی نمیشود .در عمل مصونیت با گذر دچار تغییراتی شده است ،به عبارتی دیگر میتوان گفت مصونیت
با گذر زمان تعدیل شده است .در شرایط فعلی ،نظم عمومی بین المللی با این موضوع مخالف است که
دولت یا سازمان دارای مصونیت ،با علم و آگاهی ،صراحتا شرط رجوع به داوری را که موجب جلب
اطمینان طرف مقابل میشود ،مورد پذیرش قرار دهد و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام
اجرای رأی به مصونیت استناد نماید .مفهوم حقوقی مصونیت ،به طور کلی به این معنا می باشد که
دارنده آن ،از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و قانون و مجریان آن قادر به تعقیب دارنده
چنین مصونیتی نخواهند بود.
واژگان كلیدی :مصونیت ،سازمان های بین المللی ،حقوق بین الملل.

مقدمه
موضوع مصونیت 1یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است .مصونیت بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون
و ماموران دولت در امان است(صدر .)1831 ،سازمان های بین المللی امروزه بعنوان دومین گروه تابعان حقوق بین الملل
شناخته میشوند( .)Murphy, 6001این سازمان ها که دارای شخصیت حقوقی مجزا از کشورهای تشکیل دهنده آنها میباشند
در رابطه با انجام وظایف خود دارای اموال و بودجه و کارکنانی می باشند که در هنگام مأموریت در کشورهای عضو سازمان یا
کشورهای ثالث از مصونیتهای مشابه دیپلماتها برخوردار میباشند(پور هاشمی .)1830 ،نمونه بارز این سازمانها سازمان ملل
متحد است که ایران در همان سالهای اولیه بدان پیوسته است .بر اساس قواعد عرفی حقوق بین الملل ،مقامات دولتی و سران
آنها دارای مصونیت از صالحیت خارجی هستند .مصونیت از صالحدید خارجی شامل دو نوع میباشد :مصونیت های شخصی و
شغلی ،مصونیت های شغلی که فعالیت های انجام شده توسط هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش میدهد و این
مصونیت متکی بر حاکمیت و شخصیت دولت است و مصونیت های شخصی که ناشی از حقوق بین الملل عرفی است ،قدیمی
ترین نوع مصونیت است ،ای ن نوع مصونیت ماهیت موقتی دارد یعنی از زمان تصدی پست شروع و به محض ترک پست متوقف
میشود( .)Brohomer, 1111در حقوق بینالملل عمومی به منظور تأمین حسن انجام وظایف سیاسی و کنسولی ،به دولت
خارجی و نمایندگان سیاسی و کنسولی او امتیازی داده شـده اسـت کـه در اصطالح مصونیت نامیده میشود که خود دو چهره
دارد؛ بـه موجب یـکی از دو چهره حرمت شخص حقوقی دولت و همچنین نمایندگان ،محل های سیاسی دولت و مراسالت
سیاسی غیر قابل تعرض است .به موجب چهره دیگر ،موارد یـاد شـده از حـیطه تعقیب قضایی و اجرایی کشور پذیرنده نیز
خارج میشوند .به بـیان سادهتر مصونیت قضایی به این معنا است که نمایندگان سیاسی خارجی را نمیتوان به دادگاه جزایی
احضار یا بـه دادگـاه حـقوقی دعوت نمود و مصونیت اجرایی به این معنا است که حکم دادگـاه جـزایی علیه شخص حقیقی
نماینده دولت خارجی مقیم در کشور دیگر قابل اجرا نیست .همین حکم در مورد اموال دولت خـارجی و امـوال شـخص
حقیقی نماینده دولت خارجی نیز صادق است(عبداللهی و شافع.)1831 ،
به بیان دیگر ،به موجب تئوری مـصونیت ،مـال ،جـان و حیثیت نمایندگان دولت خارجی تحت حاکمیت دولت میزبان قرار
ندارد و در صورت تخلف در مملکت متبوع خـود مـحاکمه و مـجازات میشوند( .)Grant and McClanahan, 1131این نوع
مصونیت به جز اینکه برحسب قدرت دولت ها در اجرا با برخوردهای متفاوتی مـواجه اسـت ،مورد قبول عامه است و فلسفه
وجودی آن حسن انجام مأموریت های دیپلماتیک و متابعت از اصل کـلی حـاکمیت دولت ها میباشد ،که بهموجب آن هیچ
دولتی نباید توسط دولت دیگر محاکمه شود و یا قوانین دولت دیگر بـه او اعـمال گردد .فلسفه وجودی مصونیت ،مربوط به
حفظ برابری طرفین قرارداد و حفظ استقالل دادگاه اسـت .اگـر مـصونیت نباشد و دولتی علیه دولت دیگر در دادگاه خود طرح
دعوا نماید ،برابری طرفین و استقالل دادگاه نادیده گـرفته مـیشود(صدر .)1831 ،مفهوم مصونیت سران دولتها از اوایل قرن
بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است .روند تحوالت مصونیت سران دولتها از معاهده ورسای  1111تاکنون که در اساسنامه
های دادگاه های نورنبرگ ،توکیو ،یوگسالوی سابق ،دادگاه رواندا ،دادگاه ویژه سیرالئون ،اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و
رویههای دادگاههای بینالمللی و ملی شاهد بوده ایم ،روشن می سازد که در حالحاضر سران دولتها ،در صورت ارتکاب
جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بینالمللی ،نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت
شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها در صورت نقض قواعد آمره بینالمللی مسئولیت کیفری خواهند داشت(کچوئیان فینی،
.)1833
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زمانی که وارد داوری میشویم قضاوت و تعیین مجازات به گونه دیگری مطرح میشود .جرم و تعیین مجازات جـزو قـواعد
نـظم عمومی و خارج از حیطه اقتدار داور است( .)Reymond, 1133بنابراین داور صالحیت رسیدگی به امر جزایی و تعیین
مجازات را ندارد(ماده  134آییین دادرسی دادگاه های عمومی .)1841 ،در مـسائل حـقوقی ،قـاضی دولتی در استخدام دولت و
نماینده او میباشد و طبق قوانینی که به تصویب دولت رسیده است بـه اخـتالف رسیدگی و به نام دولت و به استناد قوانین
دولتی تشخیص مـاهیت حـق میدهد و رأی صادر میکند و حقوق خود را از بودجه عـمومی دریـافت مـیدارد .این در حالی
است که داور نماینده طرفین اخـتالف بـوده و طبق موازین حقوقی مورد توافق طرفین با اجرای قوانینی غیر از آنچه که بـه
تـصویب دولت رسیده است ،رسیدگی و با قـدرتی کـه از توافق طـرفین کـسب نـموده است و با هزینه خود آنها حـکم صـادر
مینماید .بنابراین اگر دولت توسط داور محاکمه شود ،حاکمیت او به مخاطره نمیافتد و به تـقدس اصـل حاکمیت دولت ها
خدشهای وارد نمیگردد .با ایـن وجود ،قبول محاکمه دولت حـتی تـوسط داور به سختی پذیرفته شده اسـت .در قـوانین
اساسی و عادی اغلب کشورها محدودیت هایی برای قبول داوری از طرف دولت پیش بینی میشود(ملکم .)1841 ،بـه عنوان
مـثال اصل  181قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران مـقرر میدارد :صلح دعـاوی راجـع به اموال عمومی و دولتی یـا
ارجـاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطالع مجلس بـرسد .در مـواردی که طرف
دعوی خارجی باشد و در مـوارد مـهم داخلی بـاید بـه تـصویب مجلس نیز برسد ،مـوارد مهم را ،قانون تعیین میکند .مشابه
این اصل که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب (در امـور مـدنی) مصوب  1841/1/61نیز مورد تأکید
قرارگرفته؛ در قـوانین کـشورهای مـختلف وجـود داشـته است که در گـذر زمـان رنگ باخته و با توجه به نیاز زمان ناپدید
شده است (ماده  6010قانون مدنی فرانسه).
به موجب اصل  66قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون
اسـت مـگر در مواردیکه قانون تجویز کند .موارد تجویز قانون ،مربوط به اجرای محکومیت های کیفری و حقوقی است که در
قوانین عادی به تصویب رسیدهاند .این قاعده کـلی هـمه افرادی را که در سرزمین ایران سـکونت دارنـد در بر میگیرد .ولی
کاربرد اصطالح مصونیت معطوف به این قاعده کلی نیست .در واقع اقتضای ذات مدنیت و منظور از تشکیل کشور و حکومت،
توافق ملت بر عدم تعرض به مـواردی اسـت که در اصل  66قانون اسـاسی جـمهوری اسالمی ایران احصاء شدهاند .کاربرد
اصطالح مصونیت مربوط به استثنای مقرر در اصل  66قانون اساسی است ،مگر در مواردی که قانون تجویز کند مستثنی شده
است.
روش تحقیق
روش تحقیق استفاده شده در این مقاله ،مروری بر ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان امر و همچنین
مالحظه ،بررسی و مقایسه قوانین ،تبصره هاو آئین نامه ها و اساس نامه های موجود در داخل و خارج کشور ،پیرامون مصونیت
سازمان های بین المللی بوده است.
یافته ها
مفهوم مصونیت؛ مصونیت ،کلمهای است که در ادبیات حقوقی فارسی ،معادل و ترجمه واژه ( )Immunityدر نظر گرفته شده
است .مـصونیت ،مـصدر جـعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است .از نظر اشتقاق؛ کـلمه مصون اسم مفعول به
معنای حفاظت شده است و در لغت عرب ریشه صون هر جا به کار رود ،در آن مـعنای مـحافظت نـهفته است .با آنکه مصونیت
واژهای تازی اسـت ،ولی حـقوقدانان عرب ،واژههایی چون حرمت ،امتیاز ،استثنا ،معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل
( )Immunityبه کار میبرند ،هـرچند در مـعنای اخـیر بیشتر شایع است(الحموی .)1111 ،مزایا نیز در لغت جمع مزیّت ،و از
نظر اشتقاق ،اسم مـصدر بـه مـعنای افزونی ،رجحان ،برتری و امتیاز است .مزیت از ریشههای (میز) (مزّ) (مزو) (مزی) نیز

آمده ،کـه در هـمه ایـنها معنای برتری و رجحان نهفته است .و هر کلمهای که از ریشه (مزی) اشتقاق یابد ،در آن معنای
برتری و کمال وجـود دارد(المنجد.)1148 ،
واژه (مـزیت) در ادبیات حقوقی فارسی و عربی ،مترادف ( )Privilegeکه از ریشه التینی ( )Privilegiumمشتق گردیده ،به
کار مـیرود )Privilege( .در لغـت بـیگانه نیز در معانی امتیاز ،حق ویژه ،برتری و معافیت به کار میرود(.)Martin, 7991
اما در مفهوم حقوقی ،مصونیت بـطور کـلی بدین معناست که دارنده آن ،از تعقیب قانون و مأموران دولت ،در امان است و به
بـیان دیـگر قـانون و مجریان آن نمیتوانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند(ضیایی بیدگلی .)1833 ،مقصود از مزایا آن است
که امتیازاتی به کسی داده شـود که سایر مردم ،حق استفاده از آن را ندارند(صدر.)31 ،
تفاوت بین مصونیت و مزیت از نقطه نظر حـقوق دیـپلماتیک مـحل بحث و مناقشه فراوان بوده است .تا قبل از تصویب
کنوانسیون  1111وین در باره روابط دیپلماتیک ،دولت ها از اصـطالح مـزایا بـه گونهای استفاده میکردند که هر دو اصطالح
مصونیت و مزیت را در بر میگرفت ،بدون آنـکه مـعنی و مقصود خاصی از این دو اصطالح داشته و یا تفاوتی بین آن دو ببینند.
از مباحث مورد مناقشه به هنگام تنظیم و بـررسی کـنوانسیون  ،1111همین تفاوت بین مصونیت و مزیت بود .در نهایت در
کنوانسیون مزبور این دو اصطالح بـه کـار گرفته شد؛ ولی نه تعریفی از آنها ارائه گـردید و نـه بـه بیان تفاوت پرداخته شد .در
تنظیم دیگر کـنوانسیونهای حـقوق دیپلماتیک نیز همین روش ادامه یافت .در این کنوانسیونها ـ که در ادامه معرفی خواهد شد
مـصونیتها در مـوضوعاتی چون مصونیت شخصی ،مصونیت قـضایی (جـزایی یا مـدنی) مـصونیت از اقـدامات اجرایی و «مزایا»
نیز در مواردی مانند مـعافیتهای مـالی ،عوارض و گمرکات ،معافیت از تفتیش و بازرسی ،بیمه خدمات اجتماعی به کار رفتهاند.
بـه نـظر میرسد این تفکیک به هدف سـهولت در بحث و تدوین بوده و یـک تـفاوت شکلی است نه یک تـقسیم عـلمی ،و
تدوین کنندگان کنوانسیونهای بینالمللی به عمد وارد این گونه مناقشات بیحاصل نشدند .تفاوت اسـاسی در آن اسـت که
مصونیتها در ارتباط مستقیم بـا حـقوق بـینالملل است؛ بر خـالف مـزایا که حقوق داخلی کـشورها در ایـن باره صالحیت
گستردهای دارند و بر اساس رفتار متقابل برقرار میگردد .بنابراین چنانچه از مزایا سـوء اسـتفاده گردد دولت ها میتوانند بر
اساس مـقررات داخـلی خود ایـنگونه امـتیازات را مـحدود سازند(بیگ زاده .)1816 ،اما وضعیت در خصوص مـصونیتها چنین
نیست ،که بحث حاضر عهده دار بررسی آن است.
انواع مصونیت
سازمان های بین المللی مطابق با اصول حقوق بین الملل دارای مصونیت های (مصونیت قضایی ،مصونیت شغلی ،مصونیت از
تعقیب کیفری) ،می باشند(باقرخانی و آذری .)1811 ،که در ادامه به توضیح هر یک از آنهاپرداخته شده است.
مصونیت قضایی

مصونیت در لغت به معنی مصون ماندن و محفوظ بودن آمده است و در اصطالح حقوقی ،چنین بیان میشود که تعقیب کیفری
افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی ،سیاسی ،و یا قضایی که به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت میگیرد(اژئر و مسجدی
آرایی .)1810 ،این اصطالح شامل عدم اعمال تمامی اشکال اقتدارات اجرایی و اداری است ،به عبارت دیگر شامل تمامی
فرایندهای قضایی از شروع دادرسی گرفته تا صدور حکم ،اجرا و اقدامات تامینی میشود(آقایی .)1836 ،مصونیت قضایی اجرایی
نیز بدین معناست که دارندگان آن از حیطه قدرت اجرایی دولت خارج هستند(ذوالعین .)1831 ،برای مثال نمایندگان سیاسی
کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسالمی ایران را نمیتوان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد ،که آن را مصونیت سیاسی
میگویند و نمایندگان مجلس شورای اسالمی را نمیتوان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائیکه در مقام
وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف نمود که به عنوان مصونیت پارلمانی معروف است تعقیب کیفری قضات تابع
تشریفات ویژهای است که مصونیت قضایی نامیده میشود .هدف از شناسایی این مزایا و مصونیتها منتفع ساختن و بالمجازات
گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد قانونگذار ،تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است .و به همین منظور ،تشریفات

مقدماتی خاصی را برای تعقیب کیفری بعضی از افراد جامعه پیشبینی کرده است؛ این تشریفات نسبت به افراد طبقات مذکور
یکسان نیست و برحسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت میباشد .قانونگذار به منظور تضمین اجرای عدالت و
جلوگیری از تعرض بیمورد نسبت به جریان عدالت خصوصاً سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهکاران
حرفهای ،برای قضات دو نوع مصونیت قرار داده است(شاملو احمدی.)1838 ،
مصونیت شغلی

مصونیت شغلی ،به این معنی است که کارمندان سازمان در اجرای برنامه های و اهداف مشخص شده دارای مصونیت می
باشند( .)Foakes, 1177مصونیت شغلی ناظر به فعالیت های انجام شده توسط مامور سازمان دولتی در جهت اجرای وظایف
رسمی اش می باشد .وقتی کارمند سازمان سمت خود را از دست دهد ،بخاطر این انجام این اعمال محاکمه نمیشود ،بدین
جهت که این اعمال را در راستای اجرای وظ ایف رسمی اش انجام داده و در واقع در چارچوب صالحیت رسمی خود عمل کرده
است .به عالوه این مصونیت ها نسبت به هر دولت خارجی نیز قابل استناد هستند ،یعنی اثر عام الشمول دارند .این نوع
مصونیت کلیه اعمال کارمند سازمان را اعم از اعمال رسمی و عملی ،شامل میشود و هر مسئولیت قانونی مربوط به عمل مزبور
متعلق به دولت است(کسسه .)1834 ،لیکن این موضوع نبایستی به تفسیر موسع نمود و هر گونه اقدامی را مشمول مصونیت
دانست .مصونیت تا جایی اعتبار دارد که خطوط قوانین امری خارج نگردد و مطابق اصول حقوق بین الملل مصونیت اجرا
گردد(عسگری.)1833 ،
مصونیت از تعقیب كیفری

مصونیت از تعقیب کیفری سازمان ها ی دولتی ضمن آنکه در محاکم کیفری بین المللی و داخلی مورد توجه بوده ،موضوع
پژوهش های زیادی نیز قرار گرفته است(بهمن تاجی و میر فالح .)1811 ،تعقیب کیفری بعضی از افراد به لحاظ وظایف خاص
اجتماعی ،سیاسی و یا قضایی که به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت میگیرد و برخی از تعقیب کیفری
مصونند (آشوری .)1841 ،مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت شغلی است و به طور خالصه عبارت از این
است که دارندگان پایههای قضایی را نمیتوان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی ،تحت
تعقیب کیفری قرار داد(کسسه .)1838 ،زمانی که کارمند اداره مشغول به فعالیت میشود ممکن از راستای اهداف مشخص شده
تخطی نماید و رفتار ایشان منجر به بروز جرم گردد اگر بخواهیم فرد خاطی را مجازات کنیم از آنجایی که در سازمان های بین
المللی افرادی فعالیت می کنند دارای تابعیت ها مختلف می باشند لذا اجرای مجازات سخت می شود و همچنین ممکن است
زمانی که ما به دنبال مجازات فرد خاطی هستیم از کاراهای مشخص شده سازمان دور شویم که این امر متضاد با اهداف
سازمان می باشد لیکن برای این منظور کارمندان اداره سازمان های بین المللی دارای مصونیت از تعقیب کیفری می
باشند(صور اسرافیل.)1841 ،
سوء استفاده از مصونیت ها:

در گزارشی از سال  1136تا  114، 1133جرم سنگین در واشنگتن توسط سازمان های بین المللی صورت گرفته است که 80
مورد ،مربوط به دیپلماتها و  10مورد از آن وابستگان آنها و  34مورد ،مربوط به سایر اعضای مأموریت سازمان های بین المللی
بوده است( .)Ben-Asher, 6000از تازه ترین مباحث حقوق بین الملل در عرصه حقوق سازمان های بین المللی ،سوء استفاده
از مصونیت های سازمان های بین المللی میباشد(نژدی منش .)1816 ،هر حقی به منظور بهرهمندی درست از آن ،مورد
شناسایی و حمایت قرار میگیرد .طبیعی است چنانچه مورد بهرهبرداری سوء و نادرست قرار گیرد ،نـخستین پیامد منفی آن،
بود(میر
تقاضا برای محدود ساختن آن خواهد بود و سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک نیز از این قاعده مستثنا نخواهد
محمدی .)1831 ،در ادامه به معرفی و بررسی برخی از مصادیق سوء استفاده خواهیم پرداخت.

 -1سوء استفاده از اماكن مأموریت:

اماکن مـأموریت؛ یـعنی ابنیه یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن که برای انجام امور مأموریت از سوی یک دولت و نیز
به عنوان محل اقامت رئیس مأموریت ،مورد استفاده قرار میگیرد(مجموعه قوانین .)1814 ،این اماکن چه در مالکیت مأموریت
بـاشد یـا در اجاره ،تفاوتی در وضعیت حقوقی آن نخواهد داشت .مصونیت اماکن مأموریت ،در کلیه کنوانسیون های حقوق
دیپلماتیک به نحو یکسان آمده است(اسداللهی .)1848 ،و باالتر آن که برابر ماده  68کنوانسیون  ،1143دولت میزبان موظف
است ،چنانچه اماکن مأموریت ،مـورد حـمله قـرار گیرد مرتکبین را تعقیب و مجازات نماید.
این بـحث کـه آیـا مصونیت اماکن مأموریت مطلق است یا مفید؛ محل اختالف نظر شدید دولت های شرکت کننده در
کنفرانس وین  1111بود .کنفرانس نیز در نهایت بـه نـتیجه نـرسید و فقط به ذکر دو اصل پیشگفته یعنی «احترام بـه
قـوانین دولت پذیرنده» و «عدم مداخله در امور داخلی» و نیز توصیه به «عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحو مغایر با وظایف
مأموریت» بسنده کـرد(البکری .)1131 ،اختالف نـظر از ایـن جا ناشی میشد که دولت ها تضمینات مناسبی را در صورت سوء
اسـتفاده از مصونیت اماکن مأموریت طلب میکردند.
 -2مصونیت محل اقامت:

محل اقامت خصوصی و مسکن رؤسـای مـأموریت و هـیأت نمایندگی و کارمندان آن ،از همان مصونیت و حمایت اماکن
مـأموریت بـرخوردار است(ماده  80کنوانسیون  1111و ماده  61کنوانسیون  .)1143مصونیت مسکن و اموال متعلق به آن را
باید از توابع مصونیت شخصی دانست؛ ولی به دلیل آنکه مصونیت مـسکن از وضـعیتی مـشابه اماکن مأموریت برخوردار است و
معموالً مسکن رئیس مأموریت در مقر رسـمی مأموریت جای دارد(میر محمدی ،)1831 ،ضمن بحث اماکن مأموریت ،از آن
بحث میشود .در واقع مصونیت محل اقامت ،ادامه مصونیت شخصی است؛ زیرا اسـتقالل سـفیر و اطـمینان او با عدم مصونیت
منزل وی مختل میگردد .در آنصورت قادر نخواهد بود وظـایف مـهمی را که بر عهده دارد انجام دهد .به هر روی چنانچه
دارندگان مصونیت ،از مسکن خصوصی خود به نحوی که مغایر بـا وظـایف آنـان است ،استفاده نمایند ،الزم است از دولت
پذیرنده در برابر این سوء استفاده حمایت بـه عـمل آیـد؛ چرا که بدیهی است مصونیت مسکن به معنی نقض و نادیده گرفتن
مقررات دولت پذیـرنده نمیباشد.
 -3سوء استفاده از مصونیت شخصی:

از نقطه نظر تاریخی ،مصونیت شخصی را نخستین قـاعده حقوق بینالملل دانستهاند( .)Nascimento, 7911هر چند
تعریف مورد اتفاق در مورد مصونیت شخصی وجود ندارد ،امّا نتایج این مصونیت یعنی عدم توقیف و بازداشت و ممانعت از
هرگونه اقدام علیه مأمور سیاسی ،مورد اتفاق است(الشامی .)1111 ،از طـرفی دیـوان بینالمللی دادگستری ،در قضیه کارکنان
دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده در تهران میگوید :مصونیت اعضای مأموریت و کارکنان آن بدین معنی نخواهد بود که راه
ارتکاب جرم یا تعدی برای مأمور سیاسی باز بـاشد و تـوقیف او برای جلوگیری از ارتکاب جرم در مدت کوتاه ممکن
نباشد(.)I.c.j.Rep, 1130
 -4سوء استفاده از كیسه دیـپلماتیک:

در تأمین ارتباط دولت ها با نمایندگی های خود در خارج از کشور ،امروزه استفاده از کیسه دیپلماتیک ،حـایز اهمیت فراوانی
است .آخـرین سـند حقوق دیپلماتیک (کنوانسیون  )1131در پاسخ به این اهمیت تدوین شده و قواعد حقوقی کیسه و پیک را
در سایر کنوانسیون ها تکمیل نموده است .ولی از آنجا که این کنوانسیون در مرحله طرح است()United Nation, 1111
بنابراین قواعد مربوط به کیسه را بـاید در سایر کنوانسیون ها جستجو کرد .مهمترین مسائل در خصوص کیسه و یا چمدان
دیپلماتیک ،سوء استفاده از آنها و معضل بازرسی کیسه است( .)Gove, 1111چنانچه مقامات دولت پذیرنده و میزبان به آنچه

در درون کیسه قرار دارد مشکوک شوند و احتمال دهند کیسه حـاوی اشـیاء ممنوعه نظیر قاچاق یا اسلحه است ،آیا میتوانند
آن را بازرسی و تفتیش کنند؟ با مالحظه عملکرد بینالمللی میتوان شاهد سوء استفاده های فراوانی از کیسه های دیپلماتیک
بود .کشورهای ثروتمند ،از مصونیت کیسه برای جاسازی سالح ،بمبهای دسـتی ،اسـلحه های گرم ،مواد شیمایی خطرناک،
خروج اطالعات ،سرقت آثار باستانی و ...سوء استفاده میکنند .در مقابل کشورهای فقیر نیز بطور عمده به قاچاق مواد الکلی ،ارز
و مواد مخدر اقدام مینمایند .در مجموع از انسان زنـده تـا جسد بی جان در کیسههای دیپلماتیک یافت شده است.
بحث و نتیجهگیری
مادامی که قانون حاکمیت دارد مصونیت نیز وجود دارد ،ولی به محض خروج از سیطره قانون و ورود به حاکمیت اراده
مصونیت متزلزل میگردد .اعطای مصونیت در چارچوب و هماهنگ با مجموعه قوانین آمره حاکم بر جامعه معنی میدهد ،در
نتیجه اگر در اثر شورش یا با توافق ،قرار بر این شود که این مجموعه هماهنگ از قوانین اجرا نشود ،مصونیت معنای خود را از
دست میدهد .مصونیت ها به این دلیل به سازمان های بین المللی و کارمندان اعزامی اعطا میشود تا آنان قادر باشند با
اطمینان کامل به انجام وظیفه های تعیین شده بپردازند .دارندگان مصونیت وظیفه دارند قوانین و مقررات دولت پذیـرنده را
رعایت کرده ،از دخالت در امور داخلی آن دولت پرهیز کنند .در صورتیکه ایـن دو اصـل را رعایت ننمایند و به اعمالی مبادرت
ورزند که در مغایرت با وظایف آنها میباشد ،از مـصونیتهای اعطایی سوء استفاده کردهاند .اخراج شخص بـه عنوان عنصر
نامطلوب ،سلب مـصونیت اخـتیاری و قطع روابط دیپلماتیک ،ضمانت اجـرای سـنتی سوء استفاده از مصونیتهاست .ولی با
گسترش و تنوع سوء استفادهها میتوان مواردی چون؛ شدت عـمل در اعـالم شخص به عنوان عنصر نـامطلوب ،سـلب
مـصونیت اجباری ،کاهش تـعداد اعـضای مأموریتهای دیپلماتیک و توسعه بـیمههای اجـباری را در کاهش و یا جلوگیری از
سوء استفاده ها مد نظر قرار داد .الزم به یادآوری است ،در کشورهای جهان سوم و کشورهای جهان پیشرفته نحوه برخورد با
مسئله مصونیت دولت و سازمانهای مستقل بینالمللی متفاوت است .با این وجود که در جهان سوم همچنان قواعد سنتی
مصونیت قضایی و اجرایی به مورد اجرا گذاشته میشود و سفارتخانه خارجی میتواند با استخدام کارمند و کارگر و بهره کشی
از نیروی انسانی و خدمات ،با استناد به مصونیت ،از پرداخت حقوق و مزایای آنها مقرر در قوانین داخلی کشور میزبان ممانعت
ورزد و حتی گاهی اعضای سفارتخانه با صرف شام در رستوران یا انجام تخلف رانندگی ،از پرداخت بهای شام و برگ جریمه ،و
در صورت شکایت شاکی از حضور در محکمه و اجرای رأی با استناد به مصونیت امتناع میورزند ،در کشورهای پیشرفته با کنار
گذاشتن اصل مصونیت ،به سوی اصل مسئولیت و استثنای مصونیت دولت و سازمان مستقل بینالمللی حرکت مینمایند .در
پرونده شرکت کیهان فلز طوس ،یونیسف ،استناد به مصونیت و امتناع از اجرای حکم و صدور دستور رفع توقیف از موجودی
حساب بانکی تجاری محکومعلیهی که در رابطه با امور تجاری محکوم به پرداخت شده است ،چنان شگفتآور مینمود که
پیشنهاد می شود قانونگذاران به سمت اصالح قوانین میل و به هماهنگی با تجارت جهانی توجه بیشتری نمایند.
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