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چکیده
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولتها ریشه دارد .به عبارت دیگرر ،مصرونیت بره
معنای ناممکنبودن اعمال صالحیت قضایی دادگاههای داخلی بر دولتهرای خرار ی اسرت .در
پی تحوالت مربوط به حقوق بشرر ،مرخاخالتی در امرور داخلری دولرتهرا بره مو ر دکرررین
مسئولیت حمایت صورت گرفره و چالشهایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به و ود آورده اسرت
و این سؤال را در ذهن مربادر میکنخ که آیا دکررین مسئولیت حمایت مریتوانرخ مرانعی بررای
ا رای اصل مصونیت دولت ایجاد کنخ؟ در پاسخ به این سؤال ،با تفکیک قواعخ شرکلی از قواعرخ
ماهوی ،می توان مشاهخه کرد که قواعخ شکلی دادرسی ماننخ مصونیت با قواعخ ماهوی نرارر برر
ماهیت دعوی تعارضی نخارنخ .منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری ،اغماض دولت مقر
دادگاه برای ا رای حق صرالحیت قضراییاش ،درخصرو قضرایای حقروق بشرری اسرت و ترا
انخازهای که به نقضهای حقوق بشری مربوط میشود ،ارزشهای مصونیت دولت و قاعرخۀ آمرره
اصالً با هم برخورد نخارنخ.
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مقدمه
نفی صالحیت محاکم بیگانه در قضاوت نسبت به امور داخلی کشرور ،یکری از مظراهر حاکمیرت
است (شایگان .)239 :1382 ،حاکمیت دولت ،حقی است که مانع از هرگونه دخالرت خرار ی و
مخاخله میشود ،اما این حق نیز بایخ بهمنزلۀ نهاد مسرقل که قادر به تعامل با کشورهای دیگر و
ورود در موافقتنامههای برینالمللری اسرت ،در نظرا برینالمللری بره رسرمیت شرناخره شرود
( .)Slaughter, 2004: 284از سروی دیگرر ،حاکمیرت فقر در زمینرۀ داخلری پذیرفرره اسرت
(حاکمیت ملی) ،آن هم نه به صورت مطلق و غیرمشروط ،بلکه تابع حقوق بینالملرل .بره بیران
دیگر ،حاکمیت در این مفهو  ،یعنی حق تصمیمگیری و آزادی عمرل دولرت در کلیرۀ امرور ،در
چارچوب مرزهای خود و وابسرهنبودن به هر قخرت داخلی و خار ی (اسرقالل) .تنها محخودیت
وارده به چنین قخرتی از ناحیۀ مقررات حقوق بینالملل است (ضیاییبیگخلی.)137-8 :1371 ،
اما ،در پی تحوالت مربوط به حقوق بشر ،بهتخریج رویهای در حال شکلگیری است که اصل
سنری مصونیت مطلق دولتها را تعخیل کرده است و محاکم ملری برا اسررناد بره اصرل تکلیرف
امعۀ هانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و نایت علیره بشرریت ،بره محاکمرۀ افرراد
دارای مصونیت پرداخرهانخ (شایگان.)239 :1382 ،
همزمان با رهور این انخیشه و مسائل مطرح در دهۀ پایرانی قررن بیسررم براسراس افرزایش
تعخاد مخاصمات مسلحانۀ داخلی ،خشونت شخیخ و هرخ قرراردادن معیرتهرای غیرنظرامی،
کمیسیون بینالمللی مخاخله و حاکمیت دولت با  12عضو از سوی دولت کانرادا تأسری شرخ و
در دسامبر  2001گزارشی تحت عنوان «مسرئولیت حمایرت» منرشرر کررد ( Rep. of ICISS,
 .)Dec. 2001این کمیسیون برای حل مسائل ناشی از تقخ حاکمیت دولرت برر حقروق فرردی
تشکیل شخ .دکررین مسئولیت حمایت 1بر ایرن نکرره اصررار مریورزد کره حاکمیرت دولرت از
مسئولیرش برای حمایت از مردمی که در قلمرو آن زنخگی میکننخ ،منفک نیست و نمریتوانرخ
صرفاً شکلی از کنررل باشخ و امعۀ هانی مورف است در صورت نادیخهگرفرن یرا نقرض ایرن
مسئولیت ،اقخامات مقرضی را اتخاذ کنخ ( .)Guterres, 2008: 102-103به عبرارت دیگرر ،اصرل
بنیادین این دکررین ،بر نیازهای بشری کسانی مرمرکز میشود که به دنبال حمایت یا کمکانخ
( .)ICISS, 2001: 15بنابراین ،بر نبۀ قربانیان نقضهای حقوق بشرری مرمرکرز مریشرود و از
نظر مفهومی ،سعی میکنخ گره کور تنش بین حاکمیت و حقوق بشر را قطع کنخ.
نایرات شرخیخ اصرطالح «حرق
در این گزارش ،کمیسیون درصرخد برآمرخ ترا درخصرو
 .1این مفهو  ،یک دکررین است .منظور از دکررین در اینجا ،همان عقایخ معی دسرهای از علمای حقوق
بینالملل -و نه عقایخ و نظریات فردی آنان -است .مفهو مسئولیت حمایت ،دکررینی معی است که رویۀ
بینالمللی بخان اعربار داده است.
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مخاخله» را به «مسئولیت حمایت» تغییر دهخ ( .)ICISS, 2001: paras. 2/28-2/33درواقع ایرن
دکررین بازتاب دخالت امعۀ بینالمللی در بحران کوزوو و ناتوانی آن در انجرا هرر اقرخامی در
بحران دارفور است.
از نظر این کمیسیون ،مفهو اصلی مسرئولیت حمایرت ایرن اسرت کره حاکمیرت مسررلز
مسئولیت است .هر دولری مسئولیت حمایت از شهرونخانش را بر عهخه دارد ،اگر دولری نخواهرخ
یا نروانخ این وریفه را انجا دهخ ،مهر بطالن بر حاکمیت خود زده اسرت و در چنرین شررایطی
حق و مسئولیت اصالح این وضعیت بر عهخۀ امعۀ بینالمللی قرار میگیرد ( Hamilton, 2006:
 .)290نریجۀ مسئولیت حمایت از افراد در برابر نسلزدایی ،پرا سرازی قرومی و نایرات علیره
بشریت ،بهمنزلۀ نپذیرفرن ریشهای مفهو حاکمیت قبل از نگ است و تضمین مریکنرخ کره
دولتها بیشرر از این نمیتواننخ پشت سپر تمامیت سرزمینی پنهان شونخ.
خی ناشی از نگ داخلی ،شورش ،سرکوب
بنابراین ،ایی که معیری در معرض آسی
یا شکست دولت قرار دارد و دولت موردنظر نخواهخ یا نروانخ آن را مروقف یا دفع کنخ ،اصل عخ
مخاخله ای خود را به مسئولیت بینالمللی حمایت میدهخ (.)Slaughter, 2004: 287
بنا بر دکررین مسئولیت حمایت ،زمانیکه دولری بره نیازهرای شرهرونخانش پاسرخ نخهرخ و
ا ازه دهخ تا نایات گسررده اتفاق بیفرخ ،نهتنها حاکمیرت داخلریاش ادامره نمرییابرخ ،بلکره
حاکمیت خار یاش نیز به مخاطره میافرخ ( .)Peters, 2009: 516بنرابراین ،زمرانیکره دولرری
نمیتوانخ تعهخاتش را ا را کنخ ،امعۀ بینالمللی قانوناً میتوانخ مخاخله کنرخ و مسرئولیتهرای
آن دولت را بر عهخه بگیرد و با لوگیری نایات به آن دولرت کمرک کنرخ ترا دوبراره توانرایی
حمایت از شهرونخانش را به دست آورد ( .)Bakery, 2013بنابراین ،مخاخلهای کره برخینترتیر
بهوسیلۀ دکررین مسئولیت حمایت تو یه میشود ،حاکمیت دولت را نقض نخواهخ کرد.
درواقع ،مسئولیت حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن میگذرد ،با ررایف و ابعاد خرود،
سهم مهمی در حفظ نظم و ثبات ملی و بینالمللی و تحقق حقروق بنیرادین ،اخرالق و و رخان
معی بشر در آینخه خواهخ داشت.
اما ،با و ود تغییر مفهو سنری حاکمیت و رهرور دکرررین نوپرای مسرئولیت حمایرت کره
حاکمیت را بهمنزلۀ مسئولیت تعریف میکنخ و از یکسو دولت را در مقابل شهرونخانش مسئول
میدانخ و از سوی دیگر ،در صورت قصور دولت ،امعۀ بینالمللری ایرن مسرئولیت را بره عهرخه
خواهخ گرفت؛ یکی از لوههای بارز اسرقالل کشورها و اعمرال حاکمیرت در بعرخ خرار ی آن،
مصونیت دولتها در قبال محاکم کشورهای خار ی است.
مصونیت دولت عخ امکان اعمال صالحیت قضایی دادگاههای داخلی بر دولتهرای خرار ی
است (عبخاللهی )22 :1386 ،و بنا بر دکررین عمل دولت ،دادگاه ملی نمیتوانخ را ع بره عملری
که دولت خار ی در سرزمین خودش مرتک شخه است ،حکمی صادر کنرخ و مصرونیت دولرت
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مسرقل با تکیه بر این دکررین ،در ا رای سیاستهای داخلی ،از مخاخلرۀ دولرتهرای دیگرر در
امان باقی میمانخ و تضمین میکنخ که چنین دولری اسرقالل دارد تا سیاستهای داخلی خرود
را هخایت کنخ .به طور کلی ،رویۀ دولتها از و ود قاعخۀ آمره کره اسررننا برر مصرونیت قضرایی
آنها باشخ ،حمایت نمیکنخ (.)Humes-Schulz, 2008: 109
زمانیکه خواهان دولت خار ی را که حقوق بشر بنیادین را در خارج از قلمرو دولت مربرو
دادگاه نقض کرده است ،تحت تعقی قانونی قرار میدهخ و اخریار دولرت مربرو دادگراه بررای
فیصلهدادن به اخرال (صالحیت قضایی) با اصل برابری دولرتهرا در تعرارض قررار مریگیررد،
مسائل رایج مصونیت دولت مطرح میشود.
اما ،بهرهمنخی دولت از مصونیت براساس اصل برابری دولتها نیست ،بلکه بیشررر ناشری از
چشمپوشی دولت مربو دادگاه از صالحیت قضایی خویش ،با هخ توسعۀ رواب دو انبۀ مفیخ
بین دولتهاست .بنابراین ،براساس این فرض که دکررین مسئولیت حمایرت درصرخد تغییرر در
رابطۀ بین حاکمیت ،مسرئولیت دولرتهرا نسربت بره مردمشران و وررایف گسررردهترر امعرۀ
بینالمللی است ،آیا این دکررین میتوانخ مانعی بر ا رای اصل مصونیت دولتها باشخ؟ پاسخ به
این سؤال ،موضو مقالۀ حاضر است .در این مقاله بررای بررسری موضرو  ،ابررخا در مبحرو اول
نقش حقوق بشر در تحول حاکمیت دولتها و در مبحو دو ارتباط مصونیت دولت با دکرررین
مسئولیت حمایت را بررسی میکنخ .در مبحو سو نیز به تعارضنخاشرن اصل مصونیت دولرت
با ا رای مسئولیت حمایت و تفکیک قواعخ شکلی از قواعخ ماهوی تو ه میکنیم.

بینالمللیشدن حقوق بشر و تحول در مفهوم حاکمیت دولتها
از نظر حقوق بینالملل عمومی ،حاکمیت دولت ها محرر است .هرر دولرت در قلمررو خرود بره
اعربار حاکمیرش ،اعمالی انجا میدهخ که بایخ از تعرض مصرون باشرخ (احمخواسررانی:1363 ،
 .)34حاکمیت حق دولت است که مسرقالً به مقامات داخلی خود ،برخون دخالرت دولرت ثالرو
اعطا میکنخ .نریجهای که از ا رای این انخیشه ناشی میشود ،این است که دولتها اعضای برابر
امعۀ حقوقی بینالمللیانخ (.)Humes-Schulz, 2008: 108
اما امروزه نهاد حاکمیت دولتها در موا هه با تغییرات محی بینالمللری دسررخوش رونرخ
فرسایشی شخه است که حیطۀ اقرخار و اعمال آن را محخودتر میکنخ .برا ایرن حرال ،حاکمیرت
دولتها همچنان از قویترین نهادهای مو ود در رواب بینالملل محسوب میشود .بره عبرارت
دیگر ،با آنکه در فراینخ هانیشخن ،حاکمیت دولتها به چالش کشیخه شخه است ،اما نمیتوان
گفت که به حاکمیت دولتها پایان داده یا مرگ کامل دولتها را همراه داشره اسرت .موافرق برا
نظر نئورئالیستها ،میتوان گفت که حاکمیت ملی همچنران نقرشآفررین اسرت و در تحروالت
بینالمللی نقش مؤثری خواهخ داشت (فروغینیا.)172 :1390 ،
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با گسررش هانیشخن اثر عوامل بینالمللی در نظا داخلی دولتها تشخیخ شرخه و در ایرن
خصو  ،اعمال حاکمیتها در گرو تعامل با عواملی چنخ است و مررأثر از عوامرل برینالمللری و
مفرراهیم بنیرادین و فراگیرر حقرروق ،قررخرت حرراکم برررای اعمررال حاکمیرت خررود بایرخ حقرروق
حکومتشونخگان را نیز در نظر داشره باشخ .به دیگر سخن ،حاکمیت دیگر تنها به یک سرر کره
حکومتکننخگان باشنخ ،بسره نیست ،بلکه سر دیگر آن نیرز ،بره مردمران و حکومرتشرونخگان
بسره است .از ایرن رو ،اعمرال حاکمیرت ابرزاری بررای حفرظ قرخرت فرمرانروا و حفرظ حقروق
شهرونخان نیز محسوب میشود .در این صورت ،پذیرش مفهو تازه از حاکمیت برمبنای سازگار
با تحوالت پیشگفرهشخه ،گریزناپذیر میشود ،زیرا مرکیبودن بر برداشرت سرنری دیگرر کرافی
نخواهخ بود .مفهو تازۀ حاکمیت ،آمیزهای مروازن است که حکومرت هنروز هسررۀ مرکرزی آن
است ،اما عوامل دیگر نیز کنشی مرقابل با آن دارنخ و البره تما این عوامل درون نظرا حقروقی
(داخلی ،منطقهای و بینالمللی) تعریف میشونخ (فروغینیا.)172 :1390 ،
عالوه بر این ،ارهارنظرهای سرازمان ملرل مرحرخ و حرری سرازمانهرای غیردولرری فراملری
درخصو موارد نقض حقوق بشر ،سازنخۀ افکار عمومی هانی است ،اما امعۀ هانی کماکران
امعهای مرشکل از دولتهاست و سازمانهای بینالمللی نیز محصول توافق دولتها هسرنخ یرا
با ا ازۀ دولتها فعالیت میکننخ .لذا ،هنوز ارادهای مسرقل از ارادۀ دولتهای تشکیلدهنرخۀ آن
امعه برای ابراز نظر را ع به اعمال دولتها در زمینۀ نقض حقوق بشرر و رود نرخارد .در نظرر
داشره باشیخ که هنوز برخی دولتها بهخصو دولتهای در حرال توسرعه ،حقروق بشرر را برا
تکالیف و ورایف افراد در قبال دولت و امعه مررتب کرردهانرخ و فررد را در صرورتی مسررحق
برخورداری از حق میداننخ که تکلیف خود را انجا دهخ.
بخیهی است که در چنین شرایطی ،رویکرد حقوق بینالملرل درخصرو مصرونیت قضرایی
دولت ،رویکردی حاکمیتگراست و صیانت دولرتهرا از صرالحیت قضرایی محراکم یکرخیگر ،از
مظاهر چنین گرایشی به شمار میآیخ (عبخالهی .)15 :1386 ،از این رو ،میتوان گفت برهمنزلرۀ
یک نریجه از حاکمیت و برابری دولتها ،فرض میشود که در شرای معین ،هر دولرت رضرایت
داده است در دادرسی حقوقی که دولرت دیگرر برخون رضرایت طرر دعروی اسرت ،از ا ررای
صالحیت سرزمینی انحصاری خود چشمپوشی یا خودداری کنخ (.)Caplan, 2003: 748
قاضی فولر در قضیۀ آنخرهیل علیره هرنانرخز در سرال  1897مریگویرخ« :هرر دولرت دارای
حاکمیت ،مورف است به اسررقالل دیگرر دول دارای حاکمیرت احرررا بگرذارد و برخین هرت
محاکم یک دولت ،درخصو اعمال حکومری دول دیگر که در داخل سرزمین خودشان مرتک
میشونخ ،نبایخ به صخور حکم اقخا نماینخ» (عبخالهی.)139 :1386 ،
اما ،مسئلۀ حقوق بشر از مهمترین قضایای دنیای کنونی است که در دولتها و سازمانهرای
وابسره به آن از نظر سیاسی و ا رماعی اثر گذاشره است .حقوق بشر و آزادیهرای اساسری بره
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یکی از شعارهای اصلی انسانها تبخیل و در قوانین اساسی کشورها به آن تو ه شخه و دولتهرا
را با محخودیتها و قیخ و بنخهایی موا ه و حاکمیت دولتها را دسررخوش تغییرر کررده اسرت
(پروین.)112 :1387 ،
پشریبانی از حقوق بشر در نظا بینالمللی ،پ از گذشت  68سرال از تصروی اعالمیرۀ هرانی
حقوق بشر ،اهمیت و اولویتهای باالیی در سیاست بینالملل یافره است ،بهگونهای که گفره میشرود
از ایگاه پایین 1در سیاست بینالملل به ایگاه باال 2ارتقا یافره است (ذاکریان.)21 :1378 ،
یکی از عوامل اصلی این وضع ،تبخیل قواعخ حقروق بشرر بره عرر برینالمللری و سررانجا
آمرهشخن آن قواعخ است .عالوه بر این ،سازمان ملل مرحخ ،قواعخ بینالمللری حقروق بشرر را در
بیش از هفراد سنخ ،کنوانسیون و پیمان ثبت کرده است .امعۀ بینالمللی این کار را با منشرور
ملل مرحخ و اعالمیۀ هانی حقوق بشر آغاز کرده و با میناق بینالمللی حقوق سیاسی و مرخنی،
میناق بینالمللی حقوق فرهنگی ،ا رماعی و اقرصادی ،کنوانسیون منع هرگونه تبعیض نراادی،
کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون ممنوعیت شرکنجه ،کنوانسریون حقروق
کود و دیگر کنوانسیونها که برای دولتهای تصوی کننخه الزا آور اسرت ،نظرا برینالمللری
حقوق بشر را پیش برده است (عباسیاشلقی .)29 :1389 ،بنابراین ،حقوق بشر امروزی تعهخاتی
با گسررۀ عا به حاکمیتهای ملی تحمیل میکنخ ،بهگونرهای کره طبیعرت و ماهیرت تعهرخات
بینالمللی دولتها در این زمینه ،با طبیعت و ماهیت دیگر تعهخات آنها در امعۀ برینالمللری
مرفاوت است .بخینمعنا که ،تعهخات آنها در قبال یکرخیگر برر اصرول برابرری و تبرادل اسرروار
است ،حال آنکه تعهخاتشان در قلمرو حقوق بشر بهگونهای است که آنها را در برابر همرۀ افرراد
(شهرونخ یا بیگانه) ملرز میکنخ (فلسفی.)232 :1375 ،
کاترین اسکینک بر این باور است که حقوق بشر که از طرر مجرامع برینالمللری حمایرت
میشود ،قویترین انرقادات را به حاکمیت وارد مریکنرخ .بره نظرر وی ،عملری و ا رایریکرردن
قوانین مربوط به حقوق بشر و سیاستهای خار ی در این خصو  ،نمونههایی ملموس از تغییر
مفاهیم مربوط به اهمیت حاکمیت به شمار میرونخ (کاترین اسکینک.)411 :1993 ،
بعخ از قرل عا شرهرونخان سرریالنکایی از سروی دولرت و وضرعیت مشرابهی در سرومالی و
بوسنی و ادعای مصونیت از تعقی قضایی در محاکم داخلی کشور دیگرر در زمینرۀ حاکمیرت و
امور داخلی برای اعمال نسلکشی یا رایم نگی از سوی این دولتها ،کروفی عنران ،دبیرکرل
سازمان ملل مرحخ ،در گزارش هزارۀ خود در سال  2000این سؤال را مطرح کرد کره آیرا هریچ
ابزار قانونی و ود نخارد که امعۀ هانی با توسل به آن بروانخ مسئولیت رالمانی را که از سرپر
مصونیت دولت اسرفاده میکننخ ثابت کنخ (.)Bakery, 2013
1. Low Politics.
2. High Politics.
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در پاسخ به این چالش ،دولت کانادا به ریاست وزیر سابق امور خار ۀ اسررالیا ،گری ایوان،
کمیسریون بررینالمللری مخاخلرره و حاکمیررت دولرت را تأسری کررد .در دسررامبر  ،2001ایرن
خیرخی از حاکمیرت ،گزارشری بره نرا
کمیسیون برای بهروزرسانی منشور ملل مرحخ و در
«مسئولیت حمایت» صادر کرد.
این کمیسیون ،درصخد تغییر مفهو اصرلی عضرویت سرازمان ملرل مرحرخ از نمراد «دولرت
حاکمۀ مسرقل» بود ،تا دولت بهمنزلۀ «عضو مسئول امعۀ ملتها» از سوی امعۀ بینالمللری
به رسمیت شناخره شود .دولتها در امضای منشور ملل مرحخ آزادنخ ،اما اگر چنین کننخ ،بایرخ
«مسئولیتهرای عضرویت» را از زمران امضرا بپذیرنرخ .مطرابق گرزارش کمیسریون ،انرقرال یرا
کمرنگسازی حاکمیت دولت امکان نخارد ،اما مفهرو حاکمیرت مطلرق بره حاکمیرت برهمنابرۀ
مسئولیت تغییر یافره است؛ آنگونه که مسرئولیت هرم در عملکردهرای داخلری و هرم وررایف
خار ی و ود دارد .از نظر داخلی ،دولت مسئولیت احررا به شأن و حقروق اساسری شرهرونخان
خود و از نظر خار ی مسئولیت احررا به حاکمیت سایر دولتها را بر عهخه دارد ( Slaughter ,
.)2004: 287
دولتهای حاکم بهمنزلۀ مهمترین تابعان حقوق برینالملرل ،نقرش اصرلی را در گسرررش و
ا رای قواعخ حقوق بشر در کنار نهادهای دیگر بینالمللری و غیرربینالمللری برر عهرخه دارنرخ و
اعمال مکانیسمهای حمایری -نظارتی از حقوق بشر درصرورتیکره برهگونرهای غیرابرزاری و بره
صورت دموکراتیک و انسانی اسرفاده شود ،نهتنها تعارضی با حاکمیت دولتهرا نرخارد ،بلکره بره
نفع آن نیز عمل میکنخ (فروغینیا .)183 :1390،بنابراین ،براساس دکررین مسئولیت حمایرت،
از آنجا که نقض حقوق بشر در حیطۀ حاکمیری دولت رخ مریدهرخ ،بره همرین هرت انخیشرۀ
«حاکمیت بهمنابۀ مسئولیت» مطرح میشود ( .)ICISS, 2001: 15به عبرارت دیگرر ،حاکمیرت
واقعی درحقیقت اعمال اقرخار عالیۀ دولت در هت مصالح و منافع مرد اسرت و برخیهی اسرت
که این امر میتوانخ تأمینکننخۀ اهخا نظا حقوق بشری و در عین حال مصالح ملی دولتهای
حاکم در عصر هانیشخن باشخ (فروغینیا.)172 :1390 ،
آیا بین حقوق بشر و حاکمیت ملی تعارض و ود دارد یا آنها با هم همپوشانی دارنخ؟ بایرخ
ارهار داشت که میان مبانی حقوق بشر و حاکمیت ملی دولرتهرا در برخری زمینرههرا تعرارض
و ود دارد ،ماننخ الزا به تصوی قوانین داخلی مطابق با حقوق برینالملرل ،ابزارهرای حمرایری
بین المللری و منطقرهای حقروق بشرر (سرازوکارهای حمرایری) و پیگیرری قضرایی درخصرو
نقضکننخگان حقوق بشر ،از طریق دادگاه کیفرری برینالمللری و دادگراه داخلری برا صرالحیت
هانی و  ،...یا حری برخی مجازاتهای بینالمللی بازدارنخه میتوانخ سب نقض حاکمیرت ملری
یا حخاقل بهانهای برای نقض حاکمیت ملی باشخ ،بهخصو اگر از سوی شرورای امنیرت باشرخ،
منل مخاخلۀ بشردوسرانه و تحریمهرای اقرصرادی و تسرلیحاتی ،امرا پرذیرش اصرول حاکمیرت
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دولتها و حمایت بینالمللی از حقوق بشر منافاتی با یکخیگر نخارنخ .تعارض وقری بروز میکنرخ
که دولتها به بهانههای مخرلف از مسیر اصلی ورایف حاکمیت ،که تأمین حقوق و آزادیهرای
عمومی است ،خارج شونخ و با حقوق طبیعی انسانها فاصله بگیرنخ (ابراهیمی.)164 :1383 ،

تعارضنداشتن اصل مصونیت دولت با اجرای مسئولیت حمایت
اهمیت حاکمیت دولت در ایجاد دهههای صلح و ثبات را نمریتروان دسرتکرم گرفرت .محقرق
حاکمیت را «ارزش بنیادین حقوق بینالملل» مینامخ ،درحالیکه ،دیگری ادعا میکنخ که نظا
بینالمللی امروز بر پایۀ «احررا به حاکمیرت» بنرا مریشرود .برر ایرن اسراس ،ارنسرت بنکراس
میگویخ« :سؤالی که مطرح میشود ،این است که آیا یک دولت برابر مریتوانرخ برر دولرت برابرر
دیگر سلطه داشره باشخ ،مطمئناً نه .یک دولت حاکم ،که نشرانههرای آن معرین اسرت ،برر هرر
شخصی که تحت حمایرش زنخگی میکنخ و بر همۀ اعمالی که در مرزهای سرزمینیاش اتفراق
میافرخ ،صالحیت دارد» (.)Humes-Schulz, 2008: 108
بنابراین ،دولتهای حاکم از محاکم دولتهای حاکم دیگر مصرونانرخ .در سرطح عملری ،بره
اصل مصونیت دولت ،دادگاه ملی اخریار نخارد که حکمی علیه دولت خار ی ا را کنرخ و
مو
احکا آن دادگاه باطل اسرت .همچنرین ،بره مو ر فررض علمری ،دولرت مسررقل در ا ررای
سیاستهای داخلی خود ،از مخاخلۀ دولتهای دیگر مصون میمانخ .فرض میشود که مصرونیت
الز است تا نزاکت در رواب بینالمللی دولتها حفظ و تضمین شود که چنین دولری اسررقالل
دارد تا سیاستهای داخلی خود را هخایت کنخ ( .)Humes-Schulz, 2008: 108به عبارت دیگر،
مصونیت دولت اصوالً زمانی مطرح میشود که دولت یا یکی از ارکان اصلی یرا فرعری آن ،برخون
رضایت آن دولت ،در محاکم دولت یا دولتهای دیگر تحت تعقی قضایی قررار گیررد ( Harris,
 .)1998: 306-307بنابراین ،معنای روشن تعریف مصونیت دولت ،عخ امکران اعمرال صرالحیت
قضایی دادگاههای داخلی بر دولتهای خار ی است (.)Brownlie, 1983: 333
مطابق با نظریۀ منافع معی ،حقوق بینالملل مصونیت دولت را تنها را ع به فعالیتهرایی
ضروری میدانخ که مجرمعاً به نفع امعۀ دولتها باشخ .بنابراین ،هخ اصرلی مصرونیت دولرت
این است که نزاکت در میان دولتها تسهیل شود و چنین مصونیری منرس به «ضرورت عملی
و تمایل به توسعۀ احررا و نزاکت در رواب مرقابل دولرتهرا مریباشرخ» (،)Giuttari, 1970: 6
بنابراین مصونیت ریشه در این نظریه دارد که قواعخ حقوقی بایخ صرلح و برابرری برینالمللری را
توسعه دهنخ (.)Humes-Schulz, 2008: 108
2
این هخ بر نظر قاضی مارشال 1در قضیۀ اسکونر اکسچینج در سرال  1812مبرنری اسرت
1. Marshal.
2. The Schooner Exchange.
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که میگویخ« :داد و سرخ» بین دولتها و «تبادل خخمات خوبی که انسانیت امر میکنخ و بررای
خواسرههای او الز است»« ،منافع دو انبه» را میپرورانخ .همچنین ،در قضیۀ پارلیمنت بلرج،1
در سال  ،1880دادگاه به مصونیت دولت بهمنزلۀ «نریجۀ اسرقالل مطلق هر مقا دولری» اشاره
کرد و آن را «نریجۀ نزاکت بینالمللی دانست ،که هر دولت حاکم را وادار میکنخ تا به اسررقالل
هر دولت حاکم دیگر احررا بگذارد» ( .)Caplan, 2003: 750مطابق نظر قاضی مارشال ،دولتها
چنین منافعی را بهوسیلۀ صالحیت سررزمینی انحصاریشران کسر مریکننرخ .درواقرع ،قاضری
مارشال اعرقاد به انحصاریبودن صالحیت سرزمینی دولت دارد .او میگویخ «همرۀ دولرتهرا در
عمل به یک تخفیف از صالحیت کامل و مطلق در قلمرو سرزمینهای خود که حاکمیت به آنان
اعطا میکنخ ،رضایت دادهانخ» .وی ادامه میدهخ« :دولت مربو دادگاه به دولت خرار ی ا رازه
می دهخ تا در قلمرو آن دولت ،امورش را هخایت کنخ .چنین ا ازهای اغل برهعنروان بخشری از
آن ،زمانی که نماینخگان دولرت مربرو دادگراه در
توافق دو انبهای اعطا میشود که به مو
سرزمین دولت خار ی حضور دارنخ ،دولرت خرار ی رفرراری مرقابرل نسربت بره آنهرا انجرا
میدهخ» .اثر «تخفیف» این اخریار صالحیری ،آنگونه که قاضی مارشال توضیح میدهخ ،ا رازه
به دولت خار ی به همراه نماینخگان و امروالش اسرت ترا برخون تررس از بازداشرت ،توقیرف یرا
دادرسیهای حقوقی مغایر ،وارد قلمرو دولت مربو دادگاه شرونخ و امرور خرود را انجرا دهنرخ
( .)Caplan, 2003: 750دیوان بینالمللی دادگسرری برهترازگی در قضریۀ حکرم بازداشرت ایرن
تو یه را برای مصونیت دولت در مفهو مصونیت وزرای امور خار ه تأییخ کرد .دیوان حکم داد
که چنین مصونیتهایی طرح شخهانخ تا وزرا برواننخ ورایف خود را به طور مؤثر انجرا دهنرخ و
آنان را در مقابل اعمال قخرت دولت دیگر که مانع انجا ورایف آنان مریشرود ،حمایرت کننرخ.
بنابراین دلیل منحصربهفرد مصونیت دولت به مو حقروق برینالملرل عرفری ایرن اسرت کره
دولتها ورایف عمومی خود را به طور مؤثر ا را کننخ و روابر برینالمللری بره روش منظمری
صورت گیرد (.)Arrest Warrant of 11 April 2000: 2012
آقای روبرت نینگز 2نیز ،هماننخ قاضی مارشال ،بر این باور است که درخصرو مصرونیت
دولت ،صالحیت سرزمینی اصل حاکم است (.)Caplan, 2003: 750
اساس بنیادین اصل مصونیت به دولت ا ازه میدهخ تا با شهرونخان خود آنگونه رفرار کنرخ
که خودش میخواهخ .در این باره ،بحرانی بین دولتهای حاکم و شناسرایی هرانی ارزشهرای
حقوق بشر به و ود میآیخ .و ود ارزشهای حقوق بشری نیاز به دولری دارد که برا شرهرونخان
خود مطابق با شأن انسانی رفرار کنخ .درواقع ،مفهو مسئولیت حمایت به سرازمان ملرل مرحرخ
پیشنهاد شخ تا راههایی برای سازش حاکمیت و حقوق بشر سررجو کنرخ .مسرئولیت حمایرت
1. The Parlement Belge.
2. Robert Jennings.
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انعکاس تغییر هنجارهای حقوق بینالملل سنری ،با امکان پرداخرن به الزامات اخالقری در ورای
مرزهای بینالمللی در حقوق بینالملل است .همانگونه که آقای لوئیز هنکین توضیح میدهرخ،
حقوق بشر هانیانخ :آنها به هر انسان در هر امعۀ انسانی تعلق دارنخ و برا نظرا غرافیرایی،
تاریخی ،فرهنگی یا ایخئولوژیکی ،سیاسی ،اقرصادی یا مرحلۀ توسعۀ ا رماعی اخرالفری نخارنرخ.
کنوانسیونها و قوانین حقوق بشری در مرزهای دولت ،به آن دولت نشان میدهنرخ کره چطرور
بایخ با شهرونخان خود برخورد کنخ .همچنین ،آقای میشل ایگناتیف حقوق بشر را «زبان مخاخلۀ
اخالقی» میخوانخ (.)Humes–Schulz: 2008: 110
در دعاوی مطرحشخه علیه دولتهای خار ی ،محاکم ایاالت مرحخۀ امریکرا بره ایرن نریجره
دست یافرهانخ که حری برای نقضهای قواعخ آمرۀ مورد ادعا مصونیت و رود دارد .دیروان عرالی
امریکا در قضیۀ نلسون علیه عربسران سعودی ( ،)Nelson v. Saudi Arabiaدر بررسی اسرننای
فعالیتهای تجاری قانون مصونیت دولتهای خار ی میگویخ :سوءاسرفاده و شرکنجه از سروی
پلی به طور خا دارای «ماهیت حاکمیری» هسرنخ .همچنین ،این حکرم برهوسریلۀ حقروق
مصونیت بینالمللی دولت حمایت میشود .به طور کلی ،حقوق مصونیت بینالمللی دولت ،حری
هنگامیکه مقا رسمی دولت به طور غیرقانونی یا فراتر از صالحیت عمل میکنخ ،ا را میشرود
( .)Bradly & Goldsmith, 2009: 21به همین نحو ،در پرونخۀ بوذری علیه ایران که خواهان بره
دلیل اینکه در ایران ربوده و زنخانی شخه بود ،در پی دریافت غرامت از دولت ایران برود ،دادگراه
تجخیخنظر آنراریو حکم داد که «دولتها دعوای مخنی بران خسارت برای شکنجۀ ارتکرابی در
خارج ،توس یک دولت خار ی را قابل پذیرش نمریداننرخ .قاعرخۀ آمرره منرع شرکنجه شرامل
بران خسارت مخنی که مورد مخالفت تجخیخنظرخواه است ،نمیشود ( Novogrodsky, 2008:
 .)946مطابق با نظر این دادگاه تجخیخنظر ،عرر و معاهرخات برینالمللری ایرن قاعرخه را مقررر
نکردهانخ که دولتها برای اعمال شکنجۀ خار ی یا اعمالنکردن قواعرخ مصرونیت ،مرا عره بره
مرا ع داخلی صالح را تجویز کننخ ( .)Roberts, 2010: 6همچنین ،پ از طرح شکایاتی کره از
سوی دولت سریالنکا در محاکم امریکا مطرح و قصرور آن دولرت بررای حمایرت و حفرظ ران
تامیلیهای سریالنکا که غیرنظامی بودنخ ،آشکار شخ ،نقض دکررین مسئولیت حمایت به اثبرات
رسیخ ،اما دادگاه از صخور رأی به دلیل مصونیت امرنا کرد (.)Bakery, 2013
مسئولیت حمایت امعۀ بینالمللی میتوانرخ ترأثیر بسرزایی در لروگیری از انروا فجرایع
معی داشره باشخ ،اما قواعخ را ع به مصونیت به دولت مربرو دادگراه ا رازه نمریدهنرخ کره
صالحیت خود را بر دولتهای خرار ی و مقامرات رسرمی آنهرا ا ررا کننرخ .بنرابراین ،تالقری
هنجاری تنها در صورتی قابل تصور است که نقض قواعخ حقوق بشری (یرا سرایر قواعرخ آمرره)،
مرضمن وریفۀ ایجاد صالحیت بر دولرتهرای خرار ی و مقامرات رسرمی آنهرا بررای برران
خسارت قربانیان باشخ (یا دادرسیهای کیفری علیه مقامات رسمی دولت مسئول را آغاز کنرخ).
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از آنجا که امروزه حقوق بینالملل عهخهدار وریفۀ کلی ایجاد صالحیت مخنی یا کیفری اسرت و
بایخ برای نقض حقوق بشر اساسی بهمنزلۀ قاعخۀ آمره و برای مرا عه به مقامرات صرالح قضرایی
داخلی ،صالحیت هانی الزا آور اعطا کنخ ،این امر تنها در شرای اسرننایی به و ود مریآیرخ و
دادگاههای ملی نمیتواننخ با اسرناد بر مسئولیت حمایت علیه دولت خار ی حکمی صادر کننخ.
همچنین ،به مو ر حقروق برینالملرل عرفری هریچ قاعرخۀ صرالحیت هرانی الرزا آوری
رایم منخرج در اساسنامۀ دیروان کیفرری برینالمللری و رود نرخارد .بررای منرال،
درخصو
نایات علیه بشریت ،حقوق بینالملل عرفی فق ا ازۀ تعقی کیفرری را مریدهرخ
درخصو
(صالحیت هانی ا ازهدهنخه) ،اما آن را ا باری نمریکنرخ ( .)Rensmann, 2009: 12اگرر ایرن
مسئولیتپذیری حمایت شود ،میتوانخ از فجایع معی لوگیری کنخ .دیوان کیفری بینالمللی
اسرخالل میکنخ هر بار که مجر با موفقیت محاکمه مریشرود ،احرمرال فجرایع آینرخه کراهش
مییابخ.
البره ،چنین صالحیت هانی الزا آوری نمیتوانخ مطابق تعهخات منبری باشخ که در بنرخ 1
مادۀ  41طرح پیشنوی مواد را ع به مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بینالملل ،درخصو
نقض خی قواعخ آمرۀ حقوق بینالملل در نظر گرفره میشود .حری اگر فرض شود کره چنرین
وریفۀ حمایری را بروان زو حقوق موضروعه 1در نظرر گرفرت ،فقر الز اسرت کره دولرتهرا
«همکاری» کننخ .نمی توان تصور کرد که وریفۀ یک انبه برای ایجاد صرالحیت و رود داشرره
باشخ.
معاهخاتی نیز که دربردارنخۀ صالحیت هانی الزا آور نسبت به تعقی یرا اسرررداد مجرر 2
هسرنخ ،ضرورتاً انشین قواعخ سنری مصونیت نمیشونخ .قصخ دولتهای طر قررارداد نسربت
به این اثر را نمیتوان بهسادگی فرض کرد ،بلکه بایخ بهوسیلۀ ابزار عادی تفسیر معاهرخه معلرو
شود (.)Rensmann, 2009: 12
حری اگر فرض کنیم که معاهخات حقوق بشری معین تعهخ به ا ررای صرالحیت مرخنی یرا
کیفری هانی را مقرر کردهانخ ،چنین تعهخی ضرورتاً کیفیت قواعخ آمره را نخارد .بنابراین ،بایرخ
مطابق با قواعخ حقوق بینالملل ،تعارض بین هنجرار معاهرخهای تقاضراکننخۀ ا ررای صرالحیت
مخنی یا کیفری هانی و قاعخۀ مصونیت منعکننخه این صالحیت رفع شود (برای منرال ،قرانون
مؤخر قانون مقخ را در صورت تعارض نسخ میکنخ ،قانون خا ناسرخ قرانون عرا اسرت و )...
(.)Rensmann, 2009: 12
در قضریۀ ادثرانی ( ،)Al–Adsani v. United Kingdom, 2001دادگراه تجخیرخنظر انگلری
مصونیت دولت کویت را درخصو اعمال شکنجه بر شهرونخ بریرانیایی کره از سروی مرأموران
1. lex lata.
2. aut dedere aut iudicare/prosequi.
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دولت کویت در کویت ارتکاب یافره بود ،حمایت و تأییخ کرد .دیوان اروپایی حقوق بشر نیز ،این
حکم را هماهنگ با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقروق برینالملرل عرفری دانسرت و آن را
تأییخ کرد ( .)Sena, 2005: 95این دیوان حکم داد که به مو قرانون مصرونیت دولرت 1978
انگلی  ،دولت کویت مسرحق مصونیت دولت خار ی است .دیروان ادامره داد :بریرانیرا مرعهرخ
نیست زمانیکه شهرونخ کویری برای تعقی عمل شکنجه علیه دولت کویت شکایت میکنرخ ،از
مصونیت صر نظر کنخ .مصونیت هرگز برای موارد نقض شخیخ حقوق بشر لغو نمیشود .دیروان
به قربانی حق نمیدهخ که «برای خسارات منرس به شکنجۀ ارتکابیافره خارج از قلمرو دولت
مربررو دادگرراه» دعرراوی مررخنی را مطرررح کن رخ (.)Al-Adsani v. United Kingdom, 2001
همچنین ،دیوان بینالملل دادگسرری نیز در قضریۀ آلمران علیره ایرالیرا ،موقعیرت ایرالیرا را در
شناسایی قاعخۀ حقوق بینالملل عرفی خیخ با مفهو خا  ،یعنی برتری قاعخۀ آمره برر قاعرخۀ
عرفی مصونیت تأییخ نکرد و با درنظرگرفرن کنوانسیون مجمع عمومی سازمان ملل مرحخ را ع
به مصونیت دولتها و اموال آنها و کنوانسیون اروپایی مصونیت دولتهرا ،همچنران برر موضرع
سابق خود مبنی بر حمایت از مصونیت دولتها و اموال آنها باقی مانخ و به نفع مصونیت دولت
آلمان رأی داد (.)Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.101
در قضیۀ ایمر فینرا در سال  1994نیز دادگاه کانادا برای نایرات نگری و نایرات علیره
بشریت حکم به مصونیت دولت داد (.)R. v. Finta, 1994: 701
1
کنوانسیون  2004ملل مرحخ را ع به مصونیت دولتها و اموال آنهرا و قطعنامرۀ مجمرع
عمومی ( ،)The UN General Assembly (2004), No.49هیچ اسررننایی نسربت بره مصرونیت
درخصو پرونخههای ناشی از نقضهای حقوق بشری دربر نخارنخ .گروه کاری کمیسیون حقوق
بینالملل که موضو را مطالعه کرده است ،به این نریجه رسیخ کره موضرو بررای انجرا عمرل
تخوین به انخازۀ کافی اافرراده نیسرت ( The Working Group on Juridictional Immunities
).)of States and their Property (1999), Vol. II (part 2

تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی
قواعخ را ع به مصونیت دولتها و مقامات رسمی آنها ،دارای کیفیت «تأسیسری» در مفهرومی
هسرنخ که برای نظم حقوقی بینالمللی الز اال را در نظر گرفره میشرونخ .آنچره در وهلرۀ اول
دکرررین مسرئولیت حمایرت نقرضهرای حقروق
بایخ مخنظر قرار گیرد ،این است که به مو
بشری ،بهویاه اگر در مقیاس گسررده ارتکاب یابنخ ،به طور انحصاری بران نمیشونخ ،بلکره برا
همکاری بین دولتها از طریق گفرگوی دیپلماتیک و سایر شیوههرای حرلوفصرل اخرالفرات و
1. The UN Convention on States Immunity and their Properties (2004).
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حمایت از مرد از طریق اقخاماتی همچرون اعرزا کمرکهرای حقروق بشرری و بشردوسررانه و
مأموریت نیروهای حرافظ صرلح و پلری  ،ایرن نقرض حقروقهرا پایران مرییابنرخ (Secretary-
General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 2004: 65-6, paras.
.)201-203

در این مفهو  ،ما با نزا میان حقوق بشر و مصونیت موا ه نیسریم ،بلکه حقوق بشرر در دو
طر این معادلره قررار مریگیررد ( .)Rensmann, 2009: 13درواقرع ،درخصرو مصرونیت در
قضایای نقض قواعخ حقوق بشری ،منع ماهوی قاعخۀ آمرۀ حقروق بشرری سرب نمریشرود کره
قاعخۀ آمرۀ مصونیت دولت نقض شود و به دولت مقر دادگاه این حق اعطرا شرود کره مصرونیت
دولت خوانخه را انکار کنخ (.)Potsta, 2010: 584
بنابراین ،با رویکرد تکنیکی ،با تفکیک قواعخ شکلی 1از قواعخ ماهوی ،2میتوان مشاهخه کرد
که قواعخ شکلی دادرسی ،ماننخ صالحیت و مصونیت ،با قواعخ مراهوی نرارر برر ماهیرت دعروی
تعارضی نخارنخ .به بیران دیگرر ،نقرض قواعرخ آمررۀ حقروق بشرری کره قواعرخ رفرراری حقروق
بینالمللانخ ،نمیتوانخ مجوزی برای نادیخهگرفرن اصول رسیخگی و آیین دادرسی قلمخاد شرود.
زیرا پذیرش نقض قواعخ آمرۀ حقوق بشری در حکم قضاوت در ماهیرت دعواسرت و حرال آنکره
دادگاه پیش از آن میبایست صالحیت خود را برای رسیخگی و قضراوت احرراز کنرخ .درنریجره،
احراز صالحیت برمبنای ماهیت دعوی دوری باطل و خال آیین رسریخگی مرنظم خواهرخ برود
(.)Armed Activities on the Territory of the Congo, 2002: 29-30, para.64
دیوان با تأکیخ بر رویۀ قبلری خرود ( Armed Activities on the Territory of the Congo,
 )2002: 29-30, para.64اعال میکنخ که حقوق مصونیت از نظر ماهیت شکلی است .این شاخۀ
حقوقی درحقیقت اعمال صالحیت نسبت به رفررار خرا را شرامل مریشرود و از ایرن هرت
مرفاوت از حقوق ماهوی است که تعیینکننخۀ قانونیبودن یرا غیرقرانونیبرودن آن عمرل اسرت
( .)Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.58به عبارت دیگرر ،هماننرخ مسرئلۀ
مصونیت مقامات دولری ،مصونیت دولتها موضو مرفاوتی از مقولۀ قانونیبرودن یرک عمرل بره
شمار میآیخ (ساداتمیخانی.)132 :1394 ،
در قضیۀ کنگو -روانخا ،مهوری دموکراتیک کنگو با اسرناد به ماهیت امری مادۀ  9کنوانسیون
منع نسلکشی و پیامخ آن که عرا الشرمولی چنرین قاعرخهای اسرت ،برر و رود صرالحیت دیروان
بینالمللی دادگسرری اصرار داشت ،اما با پاسخ منفی دیوان روبهرو شخ .دیروان برا تفکیرک قواعرخ
ماهوی و شکلی و آثار آنها ،صالحیت خود را صرفاً براساس اساسنامه اسرروار کررد کره برمبنرای
رضاییبودن صالحیت است (.)Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.58

1. Procedural.
2. Substantive.
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حمایت از دیخگاه مصونیت ،سب هیچ تناقضی در نظا حقوق بینالملل نمیشرود .تنراقض
تنها زمانی به و ود میآیخ که فرض کنیم حق دسررسی بره عرخالت ،ارزش قاعرخۀ آمرره را بره
و ود میآورد یا اینکه نقض ارزشهای آمره ،ضرورتاً مرضمن حق بران خسارت مرخنی باشرخ.
به نظر میرسخ این فرض مورد حمایت رویۀ بینالمللی قرار نمیگیرد (.)Potsta, 2010: 584
خانم هزل فوک ( )2008: 523در این زمینه میگویخ :مصونیت قاعخهای است حقوقی کره
اصوالً از سوی دولتها تأییخ شخه است .در ساخرار سنری کنونی حقوق بینالملل ،هریچ مجرالی
برای اسرننا قائلشخن نسبت به مصونیت دولت در زمینۀ اعمال ناقض حقوق برینالملرل و رود
نخارد و نقض حقوق بینالملل فق با رضایت دولت مرخلف در معررض قضراوت محراکم حقروق
بشری بینالمللی ،منطقهای یا دادگاههای ملی قرار میگیرد .به نظر وی ،همانطور که صالحیت
دیوان بینالمللی دادگسرری منوط به رضایت کشوری است که دعوا علیه او طرح مریشرود ،بره
همین نحو ،اعمال صالحیت موردنظر از سوی محاکم ملی ،نسبت به دعوی علیه دولت خار ی،
بخون ارهار رضایت آن دولت ،از لحاظ حقوقی شناسایی نشخه است و ا رایی نیست.
همچنین در قضیۀ یرودیا علیه بلایک ،دیوان بینالمللی دادگسرری بیان مریدارد« :بایرخ برین
قواعخ مربوط به صالحیت دادگاههای ملی و قواعخ مربوط به مصونیت قضایی دولتها تفکیک قائرل
شخ .از این دیخگاه داشرن صالحیت مسرلز عخ مصونیت نیسرت و نبرود مصرونیت برا صرالحیت
دادگاه مالزمه نخارد .به همین دلیل اگر معاهخات بینالمللی در زمینۀ پیشگیری و سررکوب برخری
رایم مهم ،تکلیف پیگرد و اسررداد مرهمان و درنریجره گسرررش صرالحیت کیفرری را برر دوش
دولتها میگذارد ،این گسررش صالحیت خخشهای بر مصونیتهای مقرر حقوق بینالملرل عرفری
وارد نمیکنخ .حری موقعی که دادگاه براساس همان کنوانسیونها اعمال صرالحیت مریکنرخ ایرن
مصونیتها در مقابل دیگر دولتها قابل اسرناد است .از نظرر دیروان مصرونیت نبرۀ شرکلی دارد.
دیوان اضافه میکنخ که نقض قواعخ آمره نمیتوانخ برای دیوان برینالمللری دادگسررری صرالحیت
ایجاد کنخ (.)Arrest Warrant of 11 April 2000, 2012: para. 58-59
اگرچه ،دیوان بینالمللی دادگسرری تأکیخ میکنرخ کره مصرونیتهرای قضرایی بره معنرای
مسئولیتنخاشرن در قبال ارتکاب نایات ،با هر در ه و شختی که باشخ ،نیست .به طرور کلری،
مصونیت از تعقی کیفری و مسرئولیت کیفرری فرردی ،دو مفهرو منفرک و مربراینانرخ ،زیررا
مصونیت قضایی ماهیری شکلی دارد ،حال آنکه مسئولیت کیفرری مسرئله و موضروعی مراهوی
است .مصونیت قضایی ممکن است مانع از تعقی در دورۀ زمانی خاصی یا برای نایات خاصری
باشخ ،اما نمیتوانخ فرد را به کلی از مسرئولیت کیفرری مبررا کنرخ ( Armed Activities on the
.)Territory of the Congo, 2002: para.60
از نظر دیوان ،بهرسمیتشناخرن مصونیت دولت مطابق حقوق بینالملرل عرفری بره مفهرو
شناسایی قانونی وضعیت ایجادشخۀ ناشی از نقض قاعخۀ آمره یا کمک به حفرظ آن وضرعیت بره
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شمار نمیآیخ و از این هرت نراقض مرادۀ  41طررح مسرئولیت برینالمللری دولرتهرا نیسرت
( .)Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.93در ادامه دیوان اعال میدارد کره
غیرقانونیبودن رفرارهای موضو پرونخههای افراد علیه دولت آلمان از سوی همگان به رسرمیت
شناخره شخه است و قاعخۀ مصونیت هیچ تعارضی ایجاد نمیکنخ ( Germany v. Italy: Greece
.)Intervening, 2012: para.93

نتیجهگیری
با و ود توسعۀ حقوق بینالملل بهویاه پ از تأسی سازمان ملل مرحخ ،حاکمیرت هنروز هرم
مورد حمایت حقوق بین الملل اسرت و همچنران برهمنزلرۀ اساسریتررین و اصرلیتررین عنصرر
تشکیلدهنخۀ نظا بینالمللی محسوب میشود .بنابراین ،برای در بهرر حاکمیرت و مخاخلره،
دو نو حاکمیت شناسایی شخه است :حاکمیت داخلی و حاکمیت خرار ی .حاکمیرت داخلری،
امعهاش در نظر گرفره میشود ،امرا از آنجرا کره آن قرخرت از
بهمنزلۀ قخرت دولت درخصو
سوی شهرونخان به آن دولت داده شخه است ،دولت نسبت به معیرش پاسخگو و مسئول براقی
میمانخ .با تو ه به این رابطۀ همزیسری ،چنانچه دولری از شهرونخانش حمایت نکنخ و انرظارات
و خواسرههای آنان را محرر نشمارد ،این دولت اساساً در کار خود شکست میخورد و قرادر بره
مخیریت تعهخاتش نخواهخ بود و درنهایرت امریراز حراکمیرش را نیرز از دسرت مریدهرخ .پر
درخصو مسئولیت حمایت ،وریفۀ حمایت از دسران دولت بیکفایت بیرون میآیخ و حمایرت
به مسئولیت امعۀ بینالمللی تبخیل میشود (.)Kazickas, 2014
با و ود این تحول تخریجی در حقوق بین الملل ،که رعایت حقروق بشرر را داخرل کشرورها
بیشرر از پیش فراهم کرده است ،همچنان این تأثیرگذاری در رواب بینالمللری ترا حرخ زیرادی
تابع مالحظات قخرت و حری حاکمیت ملی است .همانطور کره صرالحیت دیروان برینالمللری
دادگسرری منوط به رضایت کشوری است که دعوا علیه او طرح میشود ،به همین نحو ،اعمرال
صالحیت موردنظر از سوی محاکم ملی نسبت به دعوی علیه دولت خار ی ،بخون ارهار رضایت
آن دولت ،از لحاظ حقوقی شناسایی نشخه است و ا رایی نیست.
در مقولۀ مصونیت ،دولتها بهمنزلۀ نقشآفرینان و تابعان اصلی حقوق بینالملل مطرحانخ و
برابری حاکمیت و اسرقالل آنها ایجاب میکنخ که نروان دولتها را در دادگاههای داخلی سرایر
دولتها محاکمه کرد و بهتبع آن مقامات حکومری بهرهمنخ از مصونیتانخ.
البره ،چنانچه دولری حمایت مصونیری برای رفرار ناقض قاعخۀ آمرۀ حقروق بشرری دریافرت
میکنخ ،این بخیندلیل است که حمایت بهوسیلۀ سیاسرتهرای داخلری دولرت مقرر دادگراه یرا
درخصو تعخاد کمی از دولتهای اروپایی ،مطابق کنوانسیون اروپایی مصونیت دولتها صورت
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میگیرد .بنابراین ،تا انخازهای که به نقضهای حقوق بشری مربوط میشود ،ارزشهای مصونیت
دولت و قاعخۀ آمره حقوق بشری اصالً با هرم برخرورد نخارنرخ ( .)Caplan, 2003: 771بنرابراین،
حری اگر امعۀ بینالمللی نیز بنا بر دکررین مسئولیت حمایرت ،بره حمایرت از معیرتهرای
دولت ناقض حقوق بشر بپردازد ،نمیتوانخ بر این اسراس مصرونیت ایرن دولرت را نقرض کنرخ و
هریک از دولتها در دادگاههای داخلی خود آن دولت را محاکمه کننخ.
از نظر سنری ،مصونیت دولت خار ی سب میشود که دولت مقر دادگاه بررای دولرتهرای
خار ی ضمانتهایی علیه بازداشت ،توقیف یا دادرسیهای حقوقی مخالف فراهم کنخ کره بررای
ل دولتهای خار ی و نماینخگان آنها به داخل کشور و اقخا در قلمرو صالحیت دولت مقر
دادگاه کفایت میکنخ .اگرچه ،مصونیت در این حوزه بیحخ و حصر نیست .مصونیت دولت تنهرا
برای منافع مرقابل بین دولتها و برقراری رواب میان آنها و ود دارد .برهترازگی قضریۀ حکرم
بازداشت ( )Arrest Warrant of 11 April 2000-2002این تو یه را بررای مصرونیت دولرت در
مفهو مصونیت وزرای امور خار ه تأییخ کررد ( .)Caplan, 2003: 777از سروی دیگرر ،محراکم
داخلی به این نریجه دست یافرهانخ که حری برای نقضهای حقوق بشرری مرورد ادعرا از سروی
دولت ،مصونیت و ود دارد.
بنابراین ،مصونیت قاعخهای است حقوقی که اصوالً از سوی دولتها تأییرخ شرخه اسرت و در
ساخرار سنری کنونی حقوق بینالملل هیچ مجالی برای اسرننا قائلشرخن نسربت بره مصرونیت
دولت برای اعمال ناقض حقوق بین الملل و ود نخارد و نقض حقوق بین الملل فقر برا رضرایت
دولت مرخلف در معرض قضاوت قرار میگیرد و دکرررین مسرئولیت حمایرت نیرز مرانعی بررای
ا رای آن نخواهخ بود.
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