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Abstract
Under the general rule of state immunity, each state is obliged to avoid exercising
jurisdiction over the actions and property of other states. In the scholarly works and
case law, state immunity is often seen as a manifestation of the principle of equality of
states. Today, however, this principle is violated by lawsuits and enforcement of
judicial decisions against foreign governments in domestic courts of some states, on
one hand, and implementation of laws restricting state immunity in the context of
transnational torts in some countries such as the United States and Canada, On the
other. The European Court of Human Right (ECHR) explicitly affirmed the principle
of state immunity as a general rule of international law although the principle has been
challenged in the courts of some European countries such as Greece and Italy. This
paper aims to analyze the effects of the case law of the ECHR as well as the domestic
courts of European states, on the state immunity rule in the context of transnational
torts.
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چکیده
بر اساس قاعدۀ عام مصونیت دولت ،هر دولتی متعهد است از اِعمال صالحیت قضایی محاکم خوود
بر اَعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند .در دکترین و رویۀ قضایی ،مصونیت دولت اغلب تجلوی
اصل برابری دولتها تلقی شده است .امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولوت در داداواههوای ملوی
داخلی برخی دولتها و صدور حکم علیه دولتهای خارجی حتی اجرای این احکام در زمینۀ شوهه
جرمهای فراسرزمینی از یک سوو و وعوق قووانین و مقرراتوی در جهوت نقوم مصوونیت قضوایی
دولتهای دیگر در برخی کشورها (آمریکا ،کانادا و )..از سوی دیگر ،موارد نقوم ایون قاعودۀ کلوی
حقوق بینالملل بروز کرده است .دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویۀ خود همسو با رویۀ قضوایی
بینالمللی بهطور صریح بر وجود مصونیت دولتها بهعنوان قاعدۀ عام در حقوق بوینالملول صوحه
اذاشته و از طرفی قاعدۀ مصونیت دولت با رویۀ قضایی متناقم برخی دولتهای اروپایی (یونوان و
ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعواوی مربوطوه و رویوۀ قضوایی
برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعدۀ مصونیت دولت در زمینۀ شههجورمهوای
فراسرزمینی در حقوق بینالملل مورد بررسی و مداقه قرار میایرد.
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مقدمه
مصونیت دولت 1یا مصونیت حاکم 2از مفاهیم و اصول حقوق بینالملل عمومی است (
 )2006: 226که مطابق آن دولتی که درصدد اِعمال صالحیت بر دولت دیگر اسوت ،در راسوتای
حفظ نظم و هماهنگی بینالمللی ،الزاماً از اِعمال صالحیت بر دولت دیگور خوودداری مویکنود.
بنابراین اثر مصونیت ،حمایت از یک دولت در قهال اِعمال صالحیت داداواههوا و سوایر مقاموا
داخلی دولتهای دیگر است ( ،)Reece Thomas, 2003: 20اارچه مفهووم مصوونیت دولوت در
حقوق بینالملل ،دربرایرندۀ مصونیت از هراونه اِعمال صالحیت دولت بر دولت دیگور در ابعواد
مختلف قانونگذاری ،اجرایی و قضایی است؛ اما آنچه بیش از سایر ابعواد مصوونیت در دکتورین و
رویه مورد ابتال و توجه قرار ارفته ،بعد قضایی مصونیت دولت است .این مفهوم اغلب در اسناد و
اظهارنظرهایی مالحظه میشود که در آنها ،مصونیت بهعنوان موانعی بور صوالحیت دولوت مقور
دادااه مطرح شده است ( .)Brownlie, 2008: 324الهته مصونیت بوهمثابوۀ یوک قاعودۀ شوکلی،
حداقل در بسیاری از موارد ،موانعی در راه احقواق حوق محسووب مویشوود .بوه دیگور سوخن،
مصونیت سازوکاری است که استفاده از آن موجب عدم رسیدای یا انقطاع در رسیدای میشود.
به قول برخی نویسنداان ،ماهیتی مشابه اعتراض مقدماتی در اختالفی دارد که اثر آن میتوانود
مانق رسیدای به ماهیت آن اختالف و حتی مانق احقاق حق شوود .الهتوه مصوونیت بوه معنوای
بیکیفر ماندن و عدم مسئولیت مرتکب فعل یا ترک فعل نامشروع نیست؛ بلکه این پدیده ،موانق
تعقیب اعمال ارتکابی مرتکب میشود (عهداللهی.)38 :1394 ،
اصل مصونیت دولت از اصول قدیمی حقوق بینالملل است کوه از ابتودا در موورد پادشواهان و
حاکمان اعمال میشد و با پیدایش دولت به مصونیت دولتها تهدیل شد .ایون اصول موورد قهوول
تمامی دولتها بوده و عالوهبر قواعد عرفی ،قواعد معاهدهای منطقهای و جهوانی متعوددی در ایون
زمینه وجود دارد .ازاینرو با وجود منابق قراردادی غنی ،مفهوم «مصونیت دولت» از جایگواه عرفوی
نسهتاً محکمی برخوردار است ،بهطوریکه در این خصوص ،آرای قضایی از سدۀ هفدهم به این سو
در دست است ،که در سدههای نوزدهم و بیستم ،بهواسطۀ رشد و استرش روابط بینالملل بهطوور
اعم ،و تجار بینالمللی بهطور اخص ،رو به فزونی نهاده است (عهداللهی و شافق.)29-30 :1381 ،
دولتها براساس این اصل از مصونیت حاکمیتی در مقابل دادااههای خوارجی برخوردارنود.
در حقیقت این اصل مهین مفهوم برابری دولتها در حقوق بوینالملول اسوت .سوابقاً مصوونیت
دولت ،مفهومی مطلق و فارغ از هراونه استثنا قلمداد میشد ( )Gaukrodger,D., 2010: 10اموا
در سالهای اخیر این مفهوم بهطور چشمگیری دچار تغییر و تحول شده است که این تغییورا
را میتوان ناشی از رویکرد کارکردی اصل مصونیت دانست .در این زمینه بین اَعموال تصودی و
Murphy,
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اَعمال حاکمیت دولتها تفکیک شده است (اصل تفکیک)؛ بوه ایون معنوا کوه مصوونیت زموانی
اِعمال میشود که عملکرد دولت بهعنوان نتایج حاکمیوت مطورح باشود ،نوه در تموام شورایط و
فعالیتهایی که دولت حضور دارد .در واقق ،استرش فعالیت دولتها در حوزههوایی کوه اصوو ً
مربوط به بخش خصوصی است (معامال تجاری ،اقتصادی با ماهیت بازار آزاد) ،عامل اصلی این
تغییرا است .بهعهار دیگر ،تغییرا تدریجی ایجادشده در روابط بینالملل سهب شده اسوت
که امروزه این روابط بهمراتب منعطفتر از اذشته شود؛ بهطوریکه نیاز بوه ایجواد تعوادل بوین
منافق دولتها از یک سو و منافق جامعۀ بینالمللی از سوی دیگر ،پیش از پیش احساس شود.
در مورد استرۀ پذیرش «تئوری مصونیت محدود» در رویۀ دولتها ،با توجه به اختالفی که
در رویۀ دولتها در خصوص تلقی از اَعمال حاکمیتی و تصدی وجود دارد ،بیوان وعوق حقووقی
جاری ،از منظر حقوق بینالملل چندان آسان نیست .الهته برانلی با ذکر عنواوین نمونوههوایی از
دعاوی رسیدایشده در دادااههای داخلی  20کشور جهان ،به دولتهایی اشاره میکند کوه در
رویۀ قضایی آنها تئوری مصونیت محدود پذیرفته شده است .این دولتها عهار اند از :اسوترالیا،
بلژیک ،کانادا ،دانمارک ،مصر ،فرانسوه ،جمهووری فودرال آلموان ،یونوان ،ایتالیوا ،لهنوان ،هلنود،
نیوزیلنوود ،پاکسووتان ،آفریقووای جنوووبی ،سوووئیس ،سوونگال ،اسوواانیا ،سوووئد ،انگلوویس و آمریکووا
( .)Brownlie, 2008: 228او همچنووین از یووازده کشووور باربووادوس ،شوویلی ،فنالنوود ،ایسوولند،
ماداااسکار ،مکزیک ،نروژ ،قطر ،سورینام ،تواو و یواسالوی بهعنوان کشورهایی کوه در اصول از
دکترین مصونیت محدود پشتیهانی میکنند ،نام میبرد .بهعوالوه ،دولوتهوای اتوریش ،بلژیوک،
قهرس ،آلمان ،لوکزامهورگ ،هلند ،سوئیس و انگلیس عضو کنوانسیون اروپوایی مصوونیت دولوت
هستند و کنوانسیون مصونیت دولتها و اموال آنها مصوب  2004مجمق عموومی سوازمان ملول
متحد 1نیز تا مارس  2010توسط  28دولت در زمانی که جهت امضای دولوتهوا مفتووح بووده،
امضا شده است و تاکنون نیز از سوی  21کشور 2به تصویب رسیده است و ایون کنوانسویون بوه
منظور زما جرا شدن به  30سند تصویب نیاز دارد.)Gaukrodger,D., 2010: 10( 3
همچنین این دکترین ،حداقل در رویۀ قانونگوذاری کشوورهای اسوترالیا ،کانوادا ،پاکسوتان،
سنگاپور ،آفریقای جنوبی ،انگلیس ،آمریکا و آرژانتین انعکاس یافته اسوت ( Dickinsin, 2005:
1. UN Convention on the Jurisdictional Immunities of States and their Property,16 December 2004, by
General Assembly Resolution 53/38 .(UNCSI).

 .2دولتهای ایران ( ،)2008عراق ( ،)2015فنالند ( ،)2014فرانسه ( ،)2011ایتالیا ( ،)2013ژاپن (،)2010
لیختنشتاین ( ،)2015مکزیک ( ،)2015نروژ ( ،)2006سوئیس ( ،)2010عربستان سعودی ( ،)2010اساانیا
( ،)2011جمهوری چک ( ،)2015اسلواکی ( ،)2015لیتوانی ( ،)2014پرتقال ( ،)2006لهنان ( ،)2008سوئد
( ،)2009استرالیا ( ،)2006قزاقستان ( )2010و رومانی (.)2007
(https://treaties.un.org/Pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=III)13&chapter=3&lang=en
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_343.pdf
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 .)217ازاین رو وسعت پذیرش کلیت این تئوری در حدی است که آنتونیو کسسه در سال 2005
اعالم میدارد که در حال حاعر تقریهاً تمام دولتها دکتورین مصوونیت محودود را پذیرفتوهانود
( .)Cassese, 2005: 101برخی دیگر بهطور مشخص اعوالم کوردهانود کوه بوا اعومحالل اتحواد
جماهیر سوسیالیستی شوروی و سیستم کمونیستی در اروپا ،تنها برخی از دولتهوای آمریکوای
تین هنوز به دکترین قدیمی مصونیت مطلق وفادارند (.)Bakentas, 2003: 155
افزایش معاهدا قوانونسواز چندجانهوه ،ترسویمکننودۀ رفتوار دولوتهوا در اسوترۀ وسویعی از
فعالیتهایشان در سطح روابط بینالملل است .استرش سازمانهای بوینالمللوی و نهادهوای قضوایی
بینالمللی ،دربرایرندۀ دستههای مختلف رفتارهای بینالمللی است کوه بوا ایجواد سلسولهمراتوب در
قواعد حقوقی (قاعدۀ آمره) از حالت افقی به حالت عمودی تهدیل شدهاند؛ بوه ایون معنوا کوه اموروزه
شاهد استرش اهمیت نگرانیهای جامعۀ بینالمللی در مقابل منافق هریک از دولتها هستیم.
در بحث مصونیت دولت ،با یک اصل صالحیتی و نه اصل مربوط به حقوق مواهوی سوروکار
داریم .دکترین مصونیت دولت هنگامی مطرح میشود که دعوایی علیه یوک دولوت خوارجی در
معرض استماع دادااه داخلی دولت دیگر باشد .در این موقعیت ،دادااه در مرحلۀ رسویدای بوه
صالحیت و اصو ً قهل از ورود به ماهیت دعوا ،باید قواعد مصوونیت دولوت را موورد توجوه قورار
دهد .در این مرحله ،اثر مصونیت تحدید صالحیت دولت مقر دادااه به دعوای مطرحشوده علیوه
دولت خارجی است و اثوری در حولوفصول مواهوی دعووا نودارد (.)Trooboff, 1987:254-255
بنابراین ،مراد از مصونیت دولت ،مصونیت از صالحیت قضایی محلی است و به معنای مصوونیت
از مسئولیت یا عدم مسئولیت که مسئلۀ حقوقی ماهوی است و در مرحلۀ رسیدای بوه ماهیوت
دعوا مطرح میشود ،محسوب نمیاردد .ازاینرو ،در حقوق بینالملل عنوان شده است که دولت
برخوردار از مصونیت میتواند از مصونیت اعراض کند و به ماهیت دعوا پاسخ دهد .عالوهبر ایون،
دولتها ممکن است توافق کنند که برای حلوفصول دعواوی و اختالفواتی کوه در داداواههوای
داخلی با مانق مصونیت مواجه میشود ،داوری یا قضاو بوینالمللوی را باذیرنود .نتیجوه اینکوه
مصونیت دولت نهاید بهعنوان ساری تلقی شود که دولت خارجی را بهکلی از مسئولیت در برابور
خواهان دعوا حفاظت میکند (خضری.)118 :1391 ،
مطابق حقوق بینالملل عرفی حاکم بر اصل مصونیت دولت ،تاکنون «تروریسم» بهعنوان یوک
استثنای مستقل بر این اصل شناسایی نشده است و هیچیک از کنوانسیونهای مربوط به مصونیت
دولت یا قوانین دهاانۀ ملی مربوط به مصونیت دولت ،از تروریسم بهعنوان استثنای مصونیت دولت
یاد نکردهاند .با این حال ،تروریسم در دو قالب متفاو  ،مصونیت دولوت را بوه چوالش کشویده :در
قالب استثنای شههجرم (صرفاً در رویۀ قضایی ایا متحدۀ آمریکا و ایتالیا توالشهوای معودودی
مشاهده شده) ،و در قالب استثنایی جدید و مسوتقل (دولوت آمریکوا و همچنوین کانوادا در قوانون
 2012خود مصونیت دولت خارجی را در ارتکاب یا حمایت از تروریسم صرفنظر از محول ارتکواب
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عمل تروریستی با رویکردها و اهداف متفاو  ،لغو کردند) (عهداللهی .)267 :1396 ،در ایون میوان
ایتالیا نیز در اقداماتی مشابه در دادااههای خود با نقم مصونیت دولتها در مرحلۀ صوالحیتی یوا
اجرای احکام علیه دولتهای خارجی اقداماتی را صور داده که با رد آن از سوی دیوان بینالملول
داداستری مواجه شده است ،ولی همچنان اصرار بر صحت اقداما مذکور بهدلیل نقوم بنیوادین
حقوق بشر دارد (شهالیی .)219 :1394 ،در هر حال ایون اَعموال چنود دولوت محودود در سوطح
استرده و در عرصۀ بینالمللی ،عنصر مادیِ عرفی مغایر با رویۀ معمول مصونیت قضوایی دولوتهوا
در پی نداشته است و عنصر مادی و معنوی عرف بینالمللوی جدیودی را در حوال حاعور تشوکیل
نمیدهند .ولی مقاومت دیوان اروپایی حقوق بشر بور قاعودۀ عرفوی موجوود در موعووع مصوونیت
دولتها قابل توجه بوده است و در راستای رویۀ دیوان بینالملول داداسوتری ،عودم تمایول رویوۀ
قضایی بینالمللی بر همسویی با عملکرد مغایر دولتهای مذکور را نشان میدهد.
این مقاله ،از طریق تحلیل و بررسی دعاوی مربوط و رویۀ محاکم و دیوان اروپایی در پی پاسوخ
به این پرسشهاست که آیا نقم مصونیت دولت خارجی در شههجرمهای فراسورزمینی اقهوالی در
عملکرد دولتها (بهخصوص اروپایی) بهدست آورده است .همچنین آیا رویۀ قضوایی بوینالمللوی و
منطقهای از این قاعده حمایت میکند .این رویۀ نوظهور در نقم مصونیت دولتها با قاعدۀ عرفوی
موجود سازااری دارد یا در تعارض است؟ آیا این استثنای مصونیت دولت میتواند در طوول زموان
بهعنوان بخشی از حقوق عرفی موجود تثهیت شود؟ آیا رویههای جدید آنچنوان یکسوان و مسوتمر
تکرار شدهاند که بتوانند عنصر مادی یک عرف بینالمللی (عرفی مخالف با رویوۀ عرفویِ پیشوین و
عرف موجود) را پدید آورند؟ و ...پاسخ به برخی از این پرسشها در حال حاعر امکوانپوذیر اسوت،
ولی پاسخی قطعی به برخی دیگر از این پرسشها به مرور زمان و نووع واکونش سوایر دولوتهوای
جامعۀ بینالمللی نسهت به این استثنا بستگی دارد .بوهمنظوور پاسوخگویی بوه برخوی پرسوشهوا
ناازیریم که رویههای قضایی موجود در محاکم منطقهای و ملی اروپا را بررسوی کنویم توا نقوش و
تأثیرشان را بر محدودیت مصونیت دولتها در خصوص شههجرمهای فراسرزمینی ارزیابی کنیم.

رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر به مصونیت قضایی دولت
دیوان اروپایی حقوق بشر در بسیاری از قضایای مطرحشده در خصوص مصونیت دولت که براساس
مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر طرح دعوا شده است ،با مسئلۀ دادرسی منصفانه مواجه بوده
است .نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ مادۀ  ،6حق دسترسی به دیوان در شورایطی اسوت کوه خواهوان در
نزد دیوان از ناتوانی خود از تعقیب دولت نزد دادااههای ملی بهدلیل مانق مصونیت طرح دعوا موی
کند .تضمین دسترسی به دیوان بهصراحت در مادۀ  6بیان نشده است ،اما ایون موعووع بوهعنووان
یکی از جنهههای اساسی کنوانسیون از موعوع و هدف مادۀ  6قابل استنهاط است.
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تهدیل تدریجی اصل مصونیت دولت از شکل سابق که بهطور مطلق اعمال میشد ،بهصور
فعلی که مربوط به فعالیتهای کارکردی و حواکمیتی دولوت اسوت ،در دهوۀ اخیور در قضوایای
مطروحه نزد دیوان ،مورد توجه قرار ارفته است .در سه پرونده که اساساً قضایای راهنما در این
زمینه هستند ،دیوان این فرصت را بهدست آورد تا به ارزیابی قواعد حقوق بوینالملول در حووزۀ
مصونیت دولت ها باردازد ،این قضایا ،پروندۀ العدسانی ،فواارتی ،مک ال هینی است .پروندههای
العدسانی و فواارتی علیه دولوت انگلویس ،پرونودۀ موک الهینوی علیوه دولوت ایرلنود و پرونودۀ
کالواروپولو علیه دولت انگلیس و آلمان است.

 .1قضیۀ العدسانی
پروندۀ العدسانی با موعوع «محدودیتهای وارد بر مصونیت دولت در دعوای مدنی» که توسوط
دادااههای ملی انگلیس مورد ق ضاو قرار ارفته بود ،در دیوان اروپایی حقوق بشور رسویدای و
به صدور حکم منجر شد .در این قضیه ،پژوهشخواه که تابعیت انگلیسی-کویتی داشت ،با طرح
شکایت در دیوان مدعی بود که دادااههای انگلیس با اعطای مصونیت به دولت کویوت بورخالف
مواد  6و  13کنوانسیون مهنی بر تضمین حق دسترسی به دادااه عمل کردهاند .دیووان پوس از
مطالعۀ دقیق تمامی د یل پیش رو ،ادعای تجدیدنظرخواه و بهویژه مسئلۀ صالحیت دادااههای
انگلیس در موعوعا مدنی را بررسی کرد1.
براساس نظر دیوان ،اعطای مصونیت ،مانعی شوکلی بورای اعموال قودر داداواههوای ملوی
محسوب میشود .ساس دیوان به محتوای شکایت پرداخوت و پوس از تأکیود بور دیودااه خوود
مهنی بر اینکه حق دسترسی به دادااه مطلق نیست ،مقرر میدارد که تصدیق مصوونیت دولوت
در رسیدایهای مدنی در جهت انطهاق با حقوق بینالملل بوهمنظوور ارتقوای نزاکوت و ارتهواط
دوستانه بین دولتها از طریق احترام به حاکمیت یکدیگر اسوت .در نهایوت دیووان اعوالم کورد
همانطورکه حق دسترسی به دیوان بخش ینفک تضومینا دادرسوی عاد نوه اسوت ،برخوی
محدودیتها در دسترسی نیز ذاتی و سلبنشدنی است .مصداقی از این محدودیتها که توسوط
جامعۀ بینالمللی در کل پذیرفته شده است ،دکترین مصونیت دولت است .در این شرایط ،تنهوا
مسئلهای که باقی مانده بود تا دیوان به آن باردازد ،درخواسوت تجدیودنظرخواه بوود ،مهنوی بور
اینکه ادعای وی مربوط به شکنجه است و ممنوعیت شکنجه با توجه بوه مقوررا معاهودهای و
سایر قوانین حقوق بینالمللی عرفی ،یک قاعدۀ آمره محسوب میشود ).(Kloth, 2010: 68
دیوان در این زمینه به قضایای مطروحۀ خود و همچنین تصمیم دادااه کیفری بوینالمللوی
یواسالوی سابق در قضیۀ فوروندزیجا اشاره میکند 2.درحالیکه دیووان ،ممنوعیوت شوکنجه را
1. Al-Adsani v. the United Kingdom [GC] ,ECtHR ,2001, No. 35763/97
)2. Prosecutor v. Furundzija case No. (IT-95-17/i-t, 38
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بهعنوان قاعدهای آمره که برای جامعۀ بینالمللی از ارزش بنیادین برخوردار است ،مورد پذیرش
قرار میدهد ،اعالم میکند که قضیۀ پویش روی دیووان ماننود پینوشوه و فورونودزیجا متضومن
مسئولیت کیفری فرد برای ارتکاب شکنجه نیست ،بلکه این قضیۀ العدسانی مربوط به مصوونیت
دولت از مسئولیت مدنی برای خساراتی است که بهدلیل ارتکاب شکنجه در حوزۀ آن دولت بوده
است .بهعهار دیگر ،دیوان درحالیکه بوه اسوترش توجوه و اهمیوت بور موعووع «ممنوعیوت
شکنجه» اشاره میکند ،اما معتقد است هنوز در حقوق بینالملل این مسئله مورد مقهولیت عام
واقق نشده و دولتها مستحق مصوونیت در خصووص ادعاهوای مودنی بورای خسوارا ناشوی از
شکنجۀ ارتکابی در خارج از کشور محل رسیدای نیستند ).)Emberland, 2002: 701
موعق دیوان بهنظر میرسد نمایانگر این مطلب باشود کوه اراوان استراسوهورگ همتوراز بوا
رویکرد جاری حقوق بین الملل حرکت کرده است که براسواس آن مصوونیت دولوت ،اارچوه نوه
بهطور شفاف ،مطلق نیست ،اما در شرایطی خاص مصونیت دولت بهعنوان موانعی بورای اعموال
صالحیت دادااههای ملی تلقی میشود .این برداشت ناشی از این واقعیت است که دیووان ارزش
قضایای پینوشه و فوروندزیجا را که انعکاس موقعیت فعلی حقوق بینالملل اسوت ،موورد توجوه
قرار داده است .در حقیقت ،تنها اختالفی که اکثریت را از اقلیت در این رأی تفکیک کورد ،ایون
مسئله بود که اکثریت بر این باور بودند که ادعای سلب مصونیت در رسیدایهایی کوه ماهیوت
مدنی دارد ،حتی درصورتیکه نقم قاعدۀ آمره مطرح باشد ،مسموع نیسوت .درحوالیکوه اوروه
اقلیت از این عقیده دفاع میکردند که طهیعت رسیدای مهم نیست .آنچه مهوم اسوت ،طهیعوت
قاعدۀ آمره است که به قواعد مصوونیت دولوت اجوازۀ اثربخشوی در نظوم داخلوی را نمویدهود؛
صرفنظر از اینکه رسیدای کیفری یا مدنی باشد).(Kloth, 2010: 69

 .2قضیۀ مک الهینی
تصمیم دیوان در قضیۀ مک الهینی را میتوان در زمرۀ رویکردهای سنتیتر نسوهت بوه حقووق
مصونیت برشمرد 1.ر این قضیه ،خواهان ایرلندی مدعی بود کوه هنگوام عهوور از مورز ایرلنود و
حرکت بهسوی بریتانیا در قهل از ظهر  4مارس  ،1991در محل بازرسوی ،یوک سورباز انگلویس
بهسو ی خودروی شخصی وی تیراندازی کرده است .اارچه حقیقت کامالً روشن نیست ،شوواهد
حاکی از آن است که سرباز انگلیسی شش بار به مدعی شلیک کرده است که برخی از الولوههوا
در ایرلند و برخی دیگر در ایرلند شمالی شلیک شدهانود .خواهوان ،دعووایی را در داداواه عوالی
ایرلند علیه وزار کشور انگلیس و همچنین سرباز شلیککننده ،مهنی بر جهران خسوار وارده
به وی در اثر شلیکهای صور ارفته مطرح کرد و مدعی بود برخی الولوههوا در خواک ایرلنود
1. McElhinney v. Williams and Ireland, ECtHR, 2000, No. 31253/96
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اصابت کرده است ( .)Bankas, 2005: 186وی همچنین مدعی بوود کوه مصوونیت در خصووص
ادعاهای مربوط به جهران خسار با توجه به اینکه ناشی از شههجرم است و در حوزۀ صالحیت
ایرلند رخ داده ،قابل پذیرش نیست .دادااه عوالی ایرلنود مصوونیت دولوت حواکم را تأییود و از
استماع دعوا خودداری کرد ،به اعتقاد این دادااه عمل سرباز انگلیسی را مویبایسوت حواکمیتی
محسوب کرد و حتی دولت ایرلند در پیشگاه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به استناد حواکمیتی
بودن عمل انگلیس آن دولت را دارای مصونیت دانست (عزیزی.)159 :1392 ،
دیوان در خصوص موعووع حوق دسترسوی بوه داداواه بوا بررسوی حقووق داخلوی ایرلنود،
کنوانسیون بازل  ،1972همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت قضوایی بوه هموان
نتیجهای رسید که در قضیۀ العدسانی رسیده بود .با تکرار قضایای پیشین ،دیوان به ایون یافتوه
رسید که تضمین دسترسی به نهاد قضایی محدودیتهایی را در بردارد .به عقیدۀ دیوان ،تمایلی
در حقوق بینالملل جهت محدود کردن مصونیت دولت در خصووص خسوارا وارد بور افوراد و
اموال داخلی در حوزۀ صالحیت دولت مقر دادااه ،وجود دارد .اما این تمایل هنوز جنهۀ جهوانی
پیدا نکرده است .بهویژه دیوان معتقد است که ایون اورایش بوهمنظوور محدودسوازی مصوونیت
دولت ،مربوط به خساراتی است که قابل بیمه کوردن باشود ،ماننود تصوادفا ناشوی از حوواد
رانندای نه موعوعاتی که مربوط به حاکمیت دولت است ،ماننود اعموال سوربازان در سورزمین
دیگری که ممکن است موعوعا حساسی را ایجاد کند که روابط دیالماتیک بوین دولوتهوا و
امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میدهد ).)Emberland, 2002: 699
در نظریه ای مخالف به طور استرده ،سه تن از قضا با بیان حقوق مصوونیت دولوت در
سطح ملی و بین المللی ،مواعق خود را اعالم کردند .در ایون نظریوۀ مخوالف ،بوا شناسوایی
محدودیت های مصونیت دولت در زمینۀ ادعاهای مربوط به شوهه جورم ،قضوا مخوالف در
تأیید نظرهای خود به بخش  5قانون مصونیت دولت انگلیس مصوب  ،1978بخوش 1605
جزء  5قانون مصونیت ها ی حاکمیتی خارجی ایا متحده و بخش  13قانون مصونیت ها ی
دولت های خارجی استرالیا اشاره کردند .قضا مخالف همچنین بوه موادۀ  11کنوانسویون
اروپایی  1972دربارۀ مصونیت دولت ها و تالش های صور ارفته به منظوور تودوین حقووق
بین الملل مصونیت دولت ها مانند قطعنامۀ  1991انستیتو حقوق بین الملل در سال  1994و
پیش نویس مواد مربوط به کنوانسیون مصونیت دولت ها توسط انستیتو حقوق بین الملل در
سال  1994و پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل اشاره کردند .مخالفان ،موادۀ 12
پیش نویس این مواد را انعکاس حقوق بین الملل فعلی دانسته اند که این قضیه را نیز تحوت
پوشش میایرد  .در نظر مخالف بیان شده بود که حتی ااور کسوی آموادای پوذیرش ایون
استثنائا را نداشته باشد ،این ماده حداقل بیانگر همگرایوی شوایان مالحظوه در خصووص
تمایال حقوق بین الملل معاصر اسوت .بوه عهوار دیگور ،ایون همگرایوی از چنوان قودرتی
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برخوردار است که به موجب آن دولت ها موظف به اعطای مصونیت به دولت های دیگور بوه
دلیل ارتکاب شهه جرم توسط نیروهای دول تی ن یست ند1.
قاعی لوکایدس نیز در نظر مخالف خود ابراز کرد« :هرچند میتوان محودودیتهوایی را بور
مادۀ ( 6 )1و حق بر دادرسی وارد ساخت ،ولی این محدودیتها نهاید بر ذا و جوهرۀ حق اثور
بگذارد .شرایط شکلی همچوون تعیوین محودودههوای زموانی یوا عورور کسوب مجووز بورای
پژوهشخواهی ،ماهیت حق را متأثر نمیسازند» .وی بهدرستی اظهار کرد« :مصوونیتهوا سوهب
میشوند فرد بیآنکه مرتکب اشتهاهی شده باشد نتواند دعاوی خود را در دادااه پیگیری کنود»
(ممتاز و متوسل.)870 :1395 ،
مشکل اصلی که در رأی مک الهینی در برخورد با موعوع مصونیت دولت وجوود داشوت و
هماکنون در مرحلۀ تحول و انتقال است ،شرایط خاص مک الهینی اسوت .در حقیقوت وعوعیت
فردی که داخل خاک ایرلند اقدام به شلیک کرده ،بهعنوان فوردی کوه متعلوق بوه یوک دولوت
خارجی است ،موجب شده تا اقدام این سرباز انگلیسی یک شههجرم دولتی تلقی شوود ،هرچنود
شههجرمی از این نوع که در صالحیت دولت مقر دادااه رخ میدهد ،توجیه کوافی بورای اعموال
مصونیت نیست .همانطورکه کرافورد بیان مویدارد ،مهوانی اعموال صوالحیت بورای شوههجورم
تفکیک بین اعمال دولتی و غیردولتی نیست ،بلکه اعمال کنترل محلی بر اشکال آشکار خسار
است .ورود خسار عامدانه در سرزمین دولت دیگور توسوط قودر عموومی در فقودان برخوی
استثنائا نقم کافی حقوق بینالملل است .اعمال صالحیت محلی در این قضایا ،اعمال حقووق
دادااه است که توسط حقوق بینالملل برای مواجهه با تخلف بینالمللوی در خواک دولوت مقور
دادااه تأیید شده است ).(Kloth, 2010: 53
اما سؤالی که باقی میماند آن است که آیا این نظریه انعکواسدهنودۀ وعوعیت حاعور حقووق
بینالملل است یا اینکه در فرعی که نیروهای مسلح دولت خارجی مطرح باشند ،این نظریه تغییور
پیدا میکند .این مسئله صحیح است که کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت در موادۀ  31اشوارهای
مشخص به حفظ مصونیت دولت در شرایطی دارد که نیروهای مسولح دولتوی در سورزمین دولوت
دیگرند .وجود مادۀ  22و قضایای مطرحشده در دادااههای ملی اشاره بوه ایون مطلوب دارد کوه در
شرایط فعلی بهنظر میرسد دولتها ترجیح مویدهنود مصوونیت دولوت خوارجی را در ارتهواط بوا
نیروهای مسلح حفظ کنند و این امر متمایز از سایر شرایط است .هرچنود بوهنظور مویرسود ایون
اظهارنظر زمانی قابلیت اعمال دارد کوه مربووط بوه حضوور اسوتردۀ نیروهوای مسولح خوارجی در
سرزمین دولت دیگر باشد ،اما در خصوص اینکه آیا در قضایایی که صرفاً حضور یک سورباز مطورح
است ،این قاعده به همین نحو اعمال میشود یا نه ،جای تأمل است ).(Kloth, 2010: 55
1. Joint Dissenting Opinion of Judges Caflish, Cabral Barreto, Vajic in McElhinney v. Ireland Case,
2001: p.52-53
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 .3قضیۀ فوگارتی
قضیۀ فواارتی به میزان قهلی از تشتت آرا برخووردار نیسوت .در ایون قضویه ،خواهوان درصودد
استخدام مجدد در سفار آمریکا در لندن بود که سفار از اسوتخدام وی خوودداری کورد ،در
نتیجه وی در دادااههای ملی به طرح دعوا اقدام کرد که مورد پوذیرش قورار نگرفوت 1.بریتانیوا
نمیپذیرفت حقی که خواهان بر آن تکیه کرده است ،ماهیتی مدنی دارد ،زیرا به باور این دولت،
مسئلۀ استخدام اعضای هیأ دیالماتیک در حوزۀ اختیارا اصلی حاکمۀ دولت بود و بنوابراین
ماهیت «حقوق عمومی» داشت .در نتیجه ،روند جذب افراد برای استخدام در یک سفارتخانه به
حق مدنی آنها ارتهاط پیدا نمیکند .دیوان الهته از پرداختن به ایون موعووع اجتنواب کورد .اموا
اعالم کرد اعطای مصونیت دولتی به ایا متحده حق دسترسی به محکمه را نقم نمیکند
(ممتاز و متوسل .)862 :1395 ،دیوان اروپایی ،این قضیه را براساس مادۀ  6کنوانسیون بررسوی
کرد و به این نتیجه رسید که تمایلی در حقوق بینالملل بهمنظور محدود کردن مصونیت دولت
در خصوص اختالفا مربوط به استخدام مطورح اسوت ،هرچنود زموانیکوه پروسوه مربووط بوه
استخدام در سفار خارجی است ،این مسئله مطرح میشود که آیوا مصوونیت دولوت همچنوان
اِعمال میشود و اار چنین است ،آیا این مصونیت مربوط به قراردادهای تمام کارکنان اسوت یوا
صرفاً کارکنان بلندپایه را در برمیایرد؟ )(Kloth, 2010: 54
دیوان بیان میدارد که از ارایشی در حقوق بینالملول جهوت انعطوافپوذیر بوودن مصوونیت در
قضایایی که مربوط به سفار های خارجی است ،باخهر نیست .در این خصوص ،دیوان به پیشنوویس
مواد کمیسیون حقوق بینالملل بهویژه مادۀ  11اشاره میکند که مقرر میدارد :دولت نمویتوانود بوه
مصونیت خود در فرایندی که مربوط به قرارداد استخدام بین دولت و افراد برای اشوتغال در سورزمین
دولت میزبان باشد ،استناد کند .با وجود این ،دیوان اعافه میکند ،زمانیکه موعوع مطروحه اشوتغال
مجدد و تجدید استخدام باشد ،بهنحوی که عملکرد فرد بهطور نزدیکی مربووط بوه اَعموال حواکمیتی
دولت است ،این قاعدۀ مادۀ  11اِعمال نمیشود ).)Emberland, 2002: 704

رویکرد مغایر دادگاههای ملی و داخلی دولتهاای اروپاایی در زمیناۀ
مصونیت دولت
مشکل میتوان ادعا کرد که تصمیما دیوان اروپایی حقووق بشور در مسوئلۀ مصوونیت دولوت
مانعی در توسعۀ حقوق بینالملل ایجاد کرده است ،هرچند قضیۀ العدسوانی بهتورین فرصوت را
بوورای نهوواد استراسووهورگ فووراهم آورد تووا در شووفافسووازی حقوووق ب وینالملوول در ارتهوواط بووا
1. Fogarty v. United Kingdom, ECTHR, 2001, No. 37112/97, 2001: 22
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محدودیت های مصونیت دولت در برخورد با قاعدۀ آمره ایفای نقوش کنود .همچنوین رأی موک
الهینی نتوانست بین شرایطی که مصونیت حاکمیتی در برابر خسارا و زیوانهوایی قورار موی
ایرد که این خسوارا در سورزمین دولوت مقور داداواه رخ داده و مرتکوب نیوز در زموان ورود
خسارا در آن مکان حضور داشته است ،با شرایطی که خسار در سرزمین دولت دیگری غیور
از دولت مقر دادااه بهوجود آمده است ،تفاو ایجاد کند .با وجود رویهای که دیووان در بررسوی
قضایای مرتهط با مصونیت دولت از خود به نمایش اذاشت ،تحول و توسعۀ حقوق بینالملول در
راستای ارتقای قاعدۀ آمره در جامعۀ بینالمللی سهب شد توا داداواههوای ملوی اروپوا از موعوق
دیوان روی براردانند و بدینوسیله به یه های سخت مصونیت دولت ،نفوذ کنند .از مهومتورین
آرای صادره از دادااههای ملی در سالهای اخیر ،رأی مربوط به قضیۀ فرینی در سوال  2004از
دادااه ایتالیاست که متعاقهاً بررسی خواهد شد .ابتدا قضایای سویویتلال (در ایتالیوا) و دیسوتومو
(در یونان) بیان میشود.

 .1قضیۀ سیویتلال (دیوان عالی ایتالیا)
در  21اکتهر  ،2008شعهۀ اول کیفری دیوان عالی ایتالیا درخواست فرجامخواهی دولوت آلموان
دربارۀ حکم دادااه کیفری تجدیدنظر در دسامهر  2007را رد کرد .حکم دادااه تجدیدنظر مؤید
این مطلب بود که دولت آلمان ملزم به پرداخت خسار بورای کشوتارجمعی سویویتلال 1در 29
ژوئن  1944براساس اصل مسئولیت مشترک و منفرد همراه با متهم (ماکس جوزف میلد) است.
شعهۀ بدوی دادااه نظامی سازیا در تاریخ  10اکتهر  ،2006مواکس جووزف میلود را براسواس
مواد  13و  185قوانین کیفری نظامی ایتالیا محکوم به حهس ابد کرد .همچنوین داداواه اعوالم
کرد که دولت آلمان ،جدااانه و مشترک با متهم ،مسئول خسارا وارده به اشخاصیاند که طی
جریان رسیدای درخواست جهران خسار کرده بودند .به موجب حکوم داداواه ،دولوت آلموان
ملزم شد تا فوراً خسار وارده و تمامی هزینههای قانونی را که تقریهاً یک میلیون یورو میشوود
باردازد ). (Ciampi, 2009: 597
براساس نظر دولت آلمان ،اعالم صالحیت در خصوص ادعای مطروحه علیه این دولت ،موجوب
نقم تعهدا بینالمللی ایتالیا براساس معاهدۀ صولح  1947و موافقوتناموۀ بوین آلموان و ایتالیوا
 ،1961همچنین اصل عرفی مصونیت دولت از صالحیت قضایی دولت خارجی شوده اسوت .قضویۀ
سیویتلال از ویژای خاص برخوردار است که موجب یگانگی و منحصوربهفورد بوودن ایون قضویه در
متون حقوقی بینالمللی و ایتالیا شده است .رسیدای مدنی ،ااه علیه افراد و همینطور دولتهایی
که رفتار فرد قابل انتساب به آن است ،صور میایرد .این مسئله غیرمعمول نیسوت کوه دعووای
1. The Civitella Case

 60فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،1بهار 1401

مدنی در پروسۀ کیفری مطرح شود ،رویهای که در کشورهای استرالیا ،بلژیوک ،دانموارک ،فنالنود،
فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایتالیا ،لوکزامهورگ ،هلند ،اساانیا ،پرتغال و ایران نیز پذیرفته شده است .اموا
قضیۀ سیویتلال نخستین پروندهای بود که در آن دعوای مدنی علیه یک دولت خوارجی و مقاموا ،
همراه با تعقیب کیفری مرتکهان صور ارفت ).(Ciampi, 2009: 599
براساس آیین دادرسی کیفری ایتالیا ،قربوانی جورم مویتوانود دعووای مودنی را در محکموۀ
کیفری مطرح کند .هدف از طرح دعووای مودنی ،پرداخوت غراموت و اعوادۀ وعوق سوابق بورای
خسارا مربوط به شهه جرم است .این الزام مربوط به فردی است که مسئول ارتکاب جرم است.
قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا ،به دادااه این اختیار را میدهد تا خسارا وارده به قربانیوان
را از مرتکب و شخص مسئول مطالهه کند .براساس اصل مسئولیت منفرد و مشترک ،قربانی می
تواند تمام خسار را از هریک از آنها مطالهه کند .دادااه با بررسی رویل قضایی ایتالیا اعالم می
کند ،بدعتی که توسط رأی فرینی ایجادشده در قضایای بعدی تأیید شده است .بر ایون اسواس،
دادااه به این نتیجه میرسد که به تمایلی جدی در چندین سال اخیور بوهوجوود آموده کوه بوه
موجب آن مصونیت قضایی دولتهای خارجی در ارتهاط با جرائم بینالمللی ،مستثنا شده است.
دادااه تأکید کرد که دو اصل بدون شک در نظم قانونی بینالمللوی در کنوار هوم وجوود دارنود:
اصل مصونیت دولت برای اعمال حاکمیتی و اصل حمایت از حقوق بنیوادین بشور .بعود از بیوان
این مطلب که نقم حقوق بنیادین بشر ،جرائم بینالمللی را ایجاد میکند و بوه موجوب آن هور
دولتی متعهد به تعقیب و مجازا آن است ،دادااه میافزاید هنجارهایی کوه از حقووق بنیوادین
بشر حمایت میکند ،مهین اولویت اصل حمایت از کرامت انسانی است ،بهطووریکوه نقوم آن،
ساختار حاکمیت را شکننده میکند ).(Heller, 2013: 227
تصمیم دادااه عالی ایتالیا در قضویۀ سویویتلال آخورین حکوم در سلسوله احکوام صوادره از
دادااههای ایتالیا علیه دولت آلمان در ارتهاط با جرائم ارتکابی در مد جنگ جهوانی دوم بوود.
نظام قضایی کشوری مانند ایتالیا که جهران خسار وارده در پروسۀ کیفری را ممکن میسوازد،
تفکیک دقیق بین مسئولیت کیفری و مدنی را با مشکل ایجاد میکند .از سوی دیگر ،ایوناونوه
رسیدای مهین آن است که مجازا کیفری و مسئولیت مدنی هر دو در جهت تقویوت اهمیوت
استانداردهای رفتاری و ممانعت از ارتکاب تخلفا آتی هستند ،چراکه اصول مسوئولیت فوردی
مقاما دولتی براساس صالحیت جهانی در ارتهاط با جرائم جنگی پذیرفته شده اسوت .تفکیوک
بین صالحیت مدنی و کیفری ،حداقل در خصوص نقم شدید حقوق بشر پذیرفته شوده اسوت.
اما در خصوص اینکه آیا بین مسئولیت دولتها و افراد باید تفکیکی قائل شد ،بوهنظور مویرسود
جواب منفی است .تصمیم دادااه بهنوع ی تفکیکوی را کوه بوین مصوونیت دولوت و افوراد وجوود
داشت ،از میان برد .هرچند دادااه عمیقاً این مسئله را بررسی نکرد ،با وجود این ،تصمیم دادااه
در این پرونده بدعتی نو را در رویۀ محاکم پایهاذاری کرد ).(Ciampi, 2009: 601
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 .2قضیۀ دیستومو (دیوان عالی یونان)
در سال  2000دیوان عالی یونان ،دولت آلمان را به پرداخت خسار به بازمانوداان قربانیوان
کشتارجمعی بهوسیل ۀ نیروهای نظوامی آلموان در روسوتای دیسوتومو یونوان در سوال 1944
محکوم کرد .اما اجرای رأی علیه دولت خارجی براساس قانون یونان (مادۀ  923قوانون آیوین
دادرسی مدنی این کشور) منوط به اجازۀ وزار داداستری بود که در این قضیه از اعطای آن
خودداری شد1.
بهدنهال آن شاکیان ،اجرای رأی دادااه یونان را نزد دادااههای ایتالیا دنهال کردند ،که ایون
حکم توسط دادااه تجدیدنظر فیرنزه 2و ساس توسط دادااه همعرض در آلمان شناسایی نشود.
این پرونده ساس به دیوان عالی ایتالیا ارجاع شد .ایرادا آلمان به زما جرا بودن رأی داداواه
یونان مهتنی بر سه عامل بود .1 :تصمیم دادااه یونان نمیتواند زما جرا باشود ،هموانطورکوه
دادااه تجدیدنظر فیرنزه اشاره میکند ،چراکه این موعوع خارج از حوزه مقررا واحد اتحادیوۀ
اروپاست؛  .2حتی با فرض اینکه رژیم حقوقی ایتالیا قائل بر شناسایی و اجورای احکوام خوارجی
(مادۀ  64قانون ایتالیا در خصوص حقوق بینالملل خصوصی) باشد ،حکم دادااه یونوان تموامی
شرایط قانون ایتالیا را دارا نیست ،زیرا در نظام قضایی یونان ،این رأی اجوازۀ وزار داداسوتری
یونان را برای اجرا ندارد؛  .3تأثیر این حکم ،مغایر با سیاسوت عموومی ایتالیاسوت ،چراکوه ایون
حکم متضمن نقم مصونیت قضایی آلمان در خصوص اعمالی است که مربوط به حاکمیت ایون
دولت در زمان جنگ جهانی دوم است ). (Scherr, 2012: 142
دیوان عالی ایتالیا درحالیکه با دلیل اول دولت آلمان موافق بود ،د یل دوم و سووم را
رد کرد و تصمیم یونان را براساس قوانین جاری ایتالیا زم ا جرا دانست .واقعیت آن است
که اارچه اجرای رائی علیه دولت خارجی در نظام قضایی کشور مهودأ ،بسوتگی بوه اجوازۀ
مقاما دولتی آن دارد ،ولی این امر بدین معنا نخواهد بود که این رأ ی در شرایط زموانی و
مکانی متفاو قابل اجرا نهاشد و صرفاً به شرط آنکه رأ ی قطعوی و زم ا جورا شوده باشود،
این امر مقدور میاردد .همچنین این دیوان بیان کرد که انکار مصونیت دولوت زموانی کوه
دولت خوانده متهم به نقم فاحش حقوق بنیادین بشر است ،نه تنهوا بوا سیاسوت عموومی
ایتالیا سازاار است ،بلکه همسوو بوا تصومیم اخیور دیووان عوالی ایتالیوا در قضویۀ فرینوی
است.(M. Gavouneli, 2001:200) 3.

1. Court of Cassation, Greece (Areios Pagos),2000, Case No 11/2000
2. Firenze

 .3برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:کدخدائی ،و عابدینی48-50 :1394 ،
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 .3قضیۀ فرینی (دیوان عالی ایتالیا)
دیوان عالی ایتالیا به موجب تصمیمی مصونیت دولت آلمان را برای ارتکواب جورائم بوینالمللوی
براساس مهانی انحصاری حقوق بینالملل نادیده انگاشت 1.در این قضیه یوک شوهروند ایتالیوایی
به نام لوئیجی فرینی که توسط نیروهای نازی در او  1944در شهر آرزو ایتالیا دسوتگیر شوده
بود ،به آلمان منتقل و به کار اجهاری برای تعدادی از واحدهای آلمانی مجهور شد و در نهایت تا
آوریل  1945در اردوااه اسرای جنگی در اسار بهسر میبرد .در ساتامهر  ،1998فرینی علیوه
دولت آلمان در دادااه آرزو ایتالیا درصدد جهران خسارا  ،برای لطما فیزیکی و روانوی ناشوی
از دستگیری و اخراج از کشورش برآمد .در مقابل ،دولت آلموان بوه مصوونیت قضوایی براسواس
حقوق بینالملل عرفی استناد و ادعا کرد که دولتها از مصونیت در نزد محواکم خوارجی بورای
اعمال حاکمیتی برخوردارند ).(Tarre Moser, 2012: 811
در  3نوامهر  2000دادااه آرزو ،این دعوا را غیرقابل استماع دانست و ایناونوه اسوتد ل کورد
که اخراج و کار اجهاری ،اَعمال حاکمیتی محسوب مویشووند .فرینوی درصودد تجدیودنظرخواهی
برآمد که در پی آن دادااه تجدیدنظر فلورانس تصومیم داداواه بودوی را تأییود کورد .فرینوی ایون
تصمیم را در دادااه عالی مورد اعتراض قرار داد .این دادااه تصمیم دادااه تجدیدنظر را نقم کورد
و مصونیت دولت را ناذیرفت .ساس دیوان قضیه را به دادااه آرزو برای بررسی ماهیتی ارجاع داد.
مسئلۀ شایان توجه در این رأی ،استد ل داداواه عوالی در پوذیرش صوالحیت داداواههوای
ایتالیاست .در حقیقت با توجه به آنکه اتهاما دولت آلمان مربوط به اَعمال حاکمیتی اسوت ،از
نظر دادااه این مسئله مطرح بود که آیا مصونیت قضایی در زمانیکوه دولوت موتهم بوه ارتکواب
جرائمی براساس حقوق بینالملل عرفی است ،قابلیوت اِعموال دارد یوا نوه ،چراکوه ایون جورائم
ارزشهای جهانی جامعۀ بینالمللی را متأثر میسازد .در این زمینه ،دیوان به بررسی تعودادی از
اسناد ملی و بینالمللی پرداخت تا مشخص کند آیا اخراج و کار اجهاری جرائم جنگی محسووب
میشوند یا نه .دیوان ساس بیان کرد که اعطای مصونیت به دولتهای متهم به چنین جرائمی،
آشکارا مغایر با ارزشهایی است که حمایت از آنها بورای جامعوۀ بوینالمللوی دولوتهوا در کول
بنیادین است .براساس نظر این دادااه ،این مغایر (تضاد نقم قاعدۀ آموره و مصوونیت دولوت)
باید با اعطای اولویت به قاعدهای با تر حل شود ) .(Bianchi, 2013: 459براساس نظور دیووان
عالی ایتالیا ،تخطی از اصل مصونیت بهوسیلۀ حقوق بینالملل موجود ،موورد قهوول واقوق نشوده
است .در این زمینه با استناد به پروندۀ العدسانی ( )2001و پینوشه ( )1999اشاره میکنود بوه
این مطلب که برخالف پروندۀ فرینی ،در قضایای پیش جرائم مورد ادعا در سرزمین دولتی غیور
از دولت مقر دادااه رخ داده بود .به نظر دیوان ،قاعدهای صریح که دیووان را قوادر مویسوازد توا
)1. Supreme Court of Cassation, Italy, Cass no 5044/04, ILDC 19 (IT 2004
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مصونیت دولت خارجی را حداقل زمانیکه جرائم ارتکابی در حوزۀ دولت مقر دادااه باشود انکوار
کند ،این است که به قواعد عرفی جرائم جنگی جایگاه با تر اعطا شوود ) .(Kloth, 2010: 71در
این نظر دیوان عالی بیان میدارد که تفاو سنتی بوین اَعموال مربووط بوه حاکمیوت و اَعموال
تصدی بهطور چشمگیر در خصوص مسئولیت ناشی از شههجرم ناکافی است .بوهعهوار دیگور،
دیوان عالی ایتالیا بر این باور بود که مصونیت دولت نمیتوانود بورای صودما ناشوی از ارتکواب
اَعمالی در سرزمین دولت مقر دادااه صرفنظر از اینکه اعمال یادشده مربوط به اَعمال حاکمیت
باشد یا تصدی ،مورد استناد قرار ایرد .هرچند دادااه هوشویارانه از تأییود اینکوه ایون اورایش،
انعکاس حقوق بینالملل عرفی است شانه خالی میکند و صرفاً به برخی قضایای مطرحشوده در
دادااههای ملی در این خصوص اشاره میکند .بنابر نظر این دادااه ناکافی بوودن تفکیوک بوین
اعمال مربوط به تصدی و اعمال حاکمیتی و قدمت حقووق بنیوادین بشور نسوهت بوه مصوونیت
دولتها ،توسط اصالحیۀ قانون مصونیتهای خارجی آمریکا در خصوص جرائم تروریستی موورد
حمایت واقق شده و تعدادی از تصمیماتی که اخیراً بهوسویلۀ داداواههوای آمریکوا اتخواذ شوده،
دولتهای خارجی را برای ارتکاب این جرائم نکوهش کردهاند ).(Scherr, 2012: 141
در نهایت دیوان عالی تأکید کرد که داداواههوای ایتالیوا براسواس اصول صوالحیت جهوانی،
همچنین صالحیت رسیدای به جرائم بینالمللی خارج از ایتالیا را نیز دارنود .بویشوک تصومیم
دیوان در قضیۀ فرینی ،از این نظر که تا حدی دولتها را از ارتکاب جرائم بینالمللوی منوق موی
کند ،مورد استقهال واقق شد و در حقیقت این تصمیم پس از پیگیریها و توالشهوای تعودادی
زیادی از حقوقدانان و اندیشمندان بهمنظور اثها این موعوع که دولتهای خوارجی موتهم بوه
جرائم بینالمللی نهاید از مصونیت برخوردار باشند ،صادر شد .هرچند برخی انتقادها به این رأی
همچنان به قو خود باقی اسوت ،از جملوه اینکوه آیوا اخوراج و کوار اجهواری از جملوه جورائم
بینالملل ی هستند که نقم قاعدۀ آمره محسوب شوند یوا اینکوه آیوا آنچوه اموروزه از آن تحوت
عنوان قاعودۀ آموره یواد مویشوود ،قابول تسوری بوه زموانی اسوت کوه مفهووم قاعودۀ آموره در
حالشکلایری بوده است ). (Bianchi, 2013: 460
تصمیم فرینی همانطورکه دیوان بینالملل داداستری نیز در رأی  2012خوود ،ایون نکتوه را
تأیید کرده بود ،انعکاس حقوق بینالملل عرفی موجود محسوب نمویشوود ،بلکوه نشوأ ارفتوه از
جایگاه با تر قواعد مربوط به جرائم بینالمللی است .بهعهار دیگر ،زمانیکوه دیووان از بیوان ایون
مطلب که استثنای شههجرم برای جرائم بینالمللی ارتکابیافتوه در سورزمین دولوت مقور داداواه
بخشی از حقوق بینالملل عرفی است ،قاصر ماند ،تصمیم خود را با اعطای جایگاه برتور بوه قواعود
مربوط به جرائم بینالمللی توجیه کرد .هرچند رویهای مشخص در راستای حمایت از ایون مفهووم
که اخراج و کار اجهاری یا جرائم بینالمللی ،نقم قاعدۀ آمرهای که بوه سولب مصوونیت دولوتهوا
منجر میشود ،وجود ندارد و دادااههای ملی نیز اغلب با اعطای مصونیت در چنین قضایایی بهطور
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عمنی در این زمینه اام برمیدارند که هیچ قاعدهای حتی قاعدۀ آمره نمیتواند به سلب مصوونیت
دولتها منجر شود .تصمیم در قضیۀ فرینی ،بهنظر میرسد نخسوتین اوام جهوت توسوعۀ حقووق
بینالملل عرفی جدید و اعطای ماهیت قاعدۀ آمره به اخوراج و کوار اجهواری بوا تحوت توأثیر دادن
مصونیت دولتهاست .از این نظر  ،ایون تصومیم در پوی همووار کوردن راه بورای تغییور در حقووق
بینالملل عرفی و اثراذاری قاعدۀ آمره بر مصونیت دولتهاست .آرایی که چهوار سوال بعود یعنوی
سال  2008توسط دادااههای ایتالیا هماناونهکه در قضایای مذکور بیان اردید ،صادر شده است،
حاکی از آن بود که رأی پروندۀ فرینی توانست تا حد قابل قهولی راهگشا باشد.

نتیجهگیری
تحول حقوق بینالملل مربوط به مصونیت دولتهای خارجی در طول سدههای نوزدهم ،بیستم و
بیستویکم ،در نتیجۀ تغییر در رویۀ بازیگران متعدد در عرصۀ داخلی و بینالمللوی بووده اسوت.
محاکم ملی از تغییر رویۀ دولت بهمنظور تحقق اقتضائا عدالت رویاردان نهودهاند .قانونگذاران
ملی نیز در پاسخ به مطالها موجود قوانین را تا اندازهای اصالح کردند .فرایند بینالمللی تصویب
معاهدا که نمود آن در کنوانسیون  2004ملل متحد در زمینۀ مصونیت دولتها بود ،موعوعی
محافظهکارانه اتخاذ کرده است .فقدان اشتیاق فراوان برای کنوانسیون که در فرایند کُند تصویب
آن متجلی شده (تا سال  2018تنها  21سند تصویب) ،نشان میدهد که در حقووق بوینالملول
عرفی مهحث «مصونیت دولت» باید ثابت و بدون تغییر باقی بماند .الهته نمیتوان این مسوئله را
انکار کرد که تغییراتی در عملکرد دولتها در مواجهه با مفهوم «مصونیت دولت» در حال وقووع
است ،ولی در جهان معاصر و نظام وستفالیایی حقوق بین الملل مهتنی بر اقتدار و حاکمیت برابر
دولتها ،عملکرد چند دولت محدود در عرصۀ بینالمللی ،عنصر مادیِ عرفی مغایر با رویۀ معمول
مصونیت قضایی دولتها را در پی نداشته و عنصر مادی و معنوی یک عرف بینالمللی جدیود را
ایجاد نکرده است .بنابراین رویۀ دولت های طرفدار اصالحا در قواعد عرفی مصونیت ،بوهحودی
است که میتوان ادعا کرد در اقلیت عملکرد قرار دارند .رویهای که در یونان و ایتالیا جلب توجه
میکند ،در ایا متحدۀ آمریکا بهصور سیاسی و ازینشی مورد حمایت بووده و در کانوادا بوا
ورود اصالحیها ی بر قانون مصونیت کانادا ورود پیدا کرده است و در بسیاری از دولتهای دیگور
که چهبسا در صور طرح دعوای علیه دولتهای دیگر ،مصونیت نادیده ارفته شود .اما مسوئله
این است که طهق تأیید دیوان بینالمللی داداستری نیز تا زمانیکه عرف جدیدی شکل نگرفته
و عرف موجود را به کنار ننهاده است ،رویهها و عملکردهای جدید ،نقم عرف موجود محسووب
میشود .بهعهار دیگر ،تا زمانیکه قواعد عرفی مصونیت دولت تغییر نیافته است ،باید کماکوان
به قواعد موجود وفادار ماند و بهمنظور حفظ حاکمیت قانون در جامعۀ بوینالمللوی ،کماکوان از
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قواعد موجود مصونیت دولت تهعیت کرد :قواعدی که شههجرمهای فراسرزمینی را هنوز بهعنوان
استثنایی بر مصونیت دولت ناذیرفتهاند.
با توجه به مطالب مذکور و با پذیرش این واقعیت که تحولی در حقووق مصوونیت دولوت در
حال رویداد است ،در پاسخ به این پرسش که اصل عرفی مصونیت با شههجرمهای فراسورزمینی
یا نقم قواعد آمره حقوق بشری کنار میرود ،باید پاسخ منفی داد .شههجرمهوای فراسورزمینی
یا نقم قواعد آمره الزاماً موجب صالحیت دادااه های ملی علیه دولوت دیگوری محسووب نموی
شود .مصونیت یک مسئلۀ شکلی است که در مورد طرح هر دعوایی (خواه منشأ آن نقم قواعود
آمره باشد خواه غیر آمره) مطرح میشود .به عهار دیگور ،بورای طورح دعووا ابتودا بایود از سود
مصونیت اذشت .همان طورکه دیوان بیان داشته ،صالحیت به معنوای عودم مصوونیت نهووده و
مصونیت به معنای عدم صالحیت نیست .در واقق همانطورکوه دیووان اروپوایی حقووق بشور در
قضیۀ العدسانی بیوان داشوته اسوت ،اعطوای مصوونیت موانعی شوکلی بورای اِعموال صوالحیت
دادااههای ملی محسوب میشود .از سوی دیگر ،قواعد شههجرمهای فراسرزمینی ،قواعد آموره و
ق واعد مصونیت هریک ماهیت و کارکرد مجزا و موعوع مجزایی دارند که یکی دیگوری را نقوم
نمیکند  .بنابراین با وجود مانق مصونیت امکان ورود در ماهیت دعوا و بررسی نقم قواعد حقوق
بشری وجود نخواهد داشت .عالوهبر این ،یک نتیجۀ عملی در این پاسخ نهفتوه اسوت کوه کنوار
اذاشتن مصونیت دولتها به ادعای شههجرمهای فراسورزمینی ،موجوب هورجومورج در جامعوۀ
بینالمللی میشود و شاهد این خواهیم بود که در جای جای دنیا آرای متعدد و حتی بوا مهوال
هنگفتی علیه دولتهای مختلف صادر میشود که در بسیاری از اوقا از مسائل حقوقی بوه دور
است و صهغۀ سیاسی به خود میایرد و از طرفی این امر مغایر اصول مهوم بوینالمللوی «عودم
مداخلۀ هر دولت در امور داخلی سایر دولتها» محسوب میشود.
در نهایت رویۀ قضایی مغایر چند دولت محدود اروپایی (یونان و ایتالیوا) در محواکم داخلوی
خود ،بر اِعمال و بسط صالحیت سرزمینی خود در ابعاد مدنی و کیفری (اصل صالحیت منفعل)
نمیتوانند با توجه به عدم استقهال سوایر دولوتهوا و بویتووجهی آنهوا بوه ایون مووارد ،مهنوای
مستحکمی در حقوق بینالملل و تغییر عرف بینالمللی داشته باشند ،بیشتر یک سری اقوداما
متقابل مقطعی و ازینشی محسوب میشوند که آثار درازمدتی در سطح بینالمللی پدیود نموی
آورند .بنا به تعهیر حقوقدان بینالمللی ،یک یا دو دولت نمیتوانند برای کل جامعۀ بوینالمللوی
قانونگذاری کنند و ایجاد عنصر مادی و معنوی عرف بوینالمللوی جدیود آداب و رونود خواص و
مشخصی را میبایست طی کند ،که با توجوه بوه تفواو خاسوتگاه و اهوداف تصوویب قووانین و
رویهها قضایی دولتهای مذکور و همچنین رویکرد متفاو آنها در تهیین مفهوم شوههجورم ،یوا
قاعدۀ آمرۀ بینالمللی ،عملکرد این دولتهای معدود نیز خوود یکسوان و متحدالشوکل نهووده و
درنتیجه این رویه در حال حاعر از عمومیت و فراوانی کافی بورای ایجواد قاعودۀ عرفوی جدیود
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برخوردار نخواهد بود .از طرفوی اعوالم موعوق صوریح دیووان اروپوایی حقووق بشور در قضوایای
مطروحه (العدسانی ،مک الهینوی ،و فواوارتنی ،کوالواروپولو و ،)....بوهعنووان یوک نهواد مهوم
منطقهای و بینالمللی ،بر پافشاری بر «قاعدۀ عرفی موجودِ مصونیت دولتها در محواکم داخلوی
سایر دولتها» شایان توجه است و در راستای رویۀ مشابه در دیوان بینالملل داداستری ،عودم
تمایل رویۀ قضایی بینالمللی بر همسویی با عملکرد مغایر دولتهای مذکور را نشان میدهد.

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1عهداللهی ،محسن؛ شافق ،میرشههیز ( ،)1381مصونیت قضایی دولوت در حقووق بوینالملول،
تهران :معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررا کشور.
 .2عهداللهی ،محسن ( ،)1394تروریسم بینالمللی بهمثابۀ استثنا در حال ظهور قاعدۀ مصونیت
دولت :بررسی قانون جدید کانادا ،در مجموعه مقا همایش مصونیت در حقوق بینالملل،
به اهتمام محسن عهدالهی ،تهران :انج دانش.

ب) مقاالت
.3خضری ،سید مرتضی (« ،)1391مصونیت دولت از نگاه حقوق بینالملل» ،مجلوۀ پژوهشونامۀ
اندیشههای حقوقی ،ش 3.
 .4شهالیی ،فوراز (« ،)1394یوک جودال حقووقی تموامعیوار :ایتالیوا علیوه دیووان بوینالمللوی
داداستری» ،مجلۀ پژوهشهای حقوقی ،ش 27.
.5عهداللهی ،محسن؛ خندان کوچکی ،جمال (« ،)1396استثنای تروریسم در قووانین مصوونیت
ایران ،امریکا و کانادا» ،فصلنامۀ تحقیقا حقوقی ،ش 77.
 .6عزیزی ،ستار (« ،)1392استرۀ استثنای شههجرم در حقوق مصونیت دولتها در آیینوۀ رأی
مصونیت صالحیتی  ،»2012فصلنامۀ حقوق تطهیقی ،دورۀ  ،3ش ،2شمارۀ پیاپی .100
 .7کدخدایی ،عهاس؛ عابودینی ،عهودا( (« ،)1394مصوونیت دولوت و قاعودۀ آموره» ،فصولنامۀ
مطالعا حقوق عمومی ،دورۀ  ،45ش1.
 .8ممتاز ،جمشید؛ متوسل ،سیروس (« ،)1395حق بر دادرسی در کنوانسویون اروپوایی حقووق
بشر» ،فصلنامۀ مطالعا حقوق عمومی ،دورۀ  ،46ش .4
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