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Abstract 
The right to counsel for the accused is recognized in the national criminal justice 

systems. International obligations also indicate the recognition of this right in 

various sources of international law including international instruments and 

international jurisprudence. Among international instruments, the Vienna 

Convention on Consular Relations (1963) emphasizes the right to counsel for the 

alien accused in the form of the right to consular assistance. The judgment of the 

International Court of Justice in the LaGrand Case (2001) is one of the most 

important international judgments on the right to consular assistance for the alien 

accused. The present article answers the principal question of how the right to 

consular assistance for the alien accused is reflected in the judgment of the 

International Court of Justice in the LaGrand Case (2001). The findings of the 

present article indicate that the right to counsel for the alien accused in Lagrand 

Case is according to the Vienna Convention recognized in the form of the right to 

consular assistance and the Court considers the right to consular assistance for the 

accused to be an individual right which its main beneficiary is the accused, not his 

state. 
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حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در پرتو 
 ی در قضیة الگرانددادگستر یالمللنیبرأی دیوان 

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 3ایرج گلدوزیان، *2، باقر شاملو1سید مصطفی موسوی میرکالئی

 چکیده

های ملی عدالت کیفرری بره ریر یت خرهاخته خرد       ه برخورداری از وکیل در نظامحق متهم ب
ال لرل از  ال للی نیز حاکی از پذیرش این حق در مهراب  متتلرح حقروی برین    ایت. الزامات بین
ال للری  کهوانیریون   ال للی ایت. در میان ایرهاد برین  ال للی و رویة قضایی بینج له ایهاد بین

( حق برخورداری از وکیل برای اتباع بیگانه را در قالب حق 1963هیولی )وین در مورد روابط ک
ال للری دادسیرتری در قضریة    ایرت. ریی دیروان برین    معاضدت کهیولی مورد تأکید قررار داد  

ال للی صادر  در مورد حق متهم بیگانه به برخرورداری از  ترین آرای بین( از مهم۲۰۰1السراند )
دهد که حق متهم بیگانه رو  به این پریش ایایی پایخ میة پیشکهیولی ایت. مقالمعاضدت 

ال للری دادسیرتری در قضریة السرانرد     به برخورداری از معاضدت کهیرولی در ریی دیروان برین   
های مقالة حاضر حراکی از آن ایرت کره حرق مرتهم      ( چگونه مهعکس خد  ایت؟ یافته۲۰۰1)

تب  کهوانییون وین  در قالب حرق معاضردت   به بیگانه به برخورداری از وکیل در قضیة السراند 
کهیولی به ری یت خهاخته خد  ایت و دیوان حق متهم بره برخرورداری از ایرن معاضردت را     

 نف  اصلی آن متهم ایت  نه دولت متبوع او.کهد که ذیحقی فردی تلقی می

 کلیدواژگان
ال للری دادسیرتری    نکهیولی  حقوی بشرر  دیروان بری   حق برخورداری از وکیل  حق معاضدت 

 متهم بیگانه. قضیة السراند 
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 مقدمه

تبر  آن حرق مرتهم بیگانره بره برخرورداری از معاضردت        حق متهم به برخورداری از وکیل و به
تردید دادریی عادالنره و مصرادیق آن   کهیولی  از مصادیق بارز دادریی عادالنه ایت. امروز  بی

ال للری  یفری چه در یطح ملی و چه در یرطح برین  های عدالت کناپذیر ه ة نظامرکن اجتهاب
نظر از ایهکه این دو حق ریشه در الزامات حقوی بشری داخرته باخرهد یرا مهایربات     ایت. صرف

ال لل با تکیه بر مبرانی حقروی   حقوی خهروندی یا برآمد  از هر دو ایهها باخهد  نظام حقوی بین
ها در نظرر  مد  و تعهداتی را برای دولتخ ول درصدد بیط و تویعة حقوی مزبور برآبشر جهان

ال لرل در ایرن خصرو      های عدالت کیفری باخد. الزامات حقوی برین سرفته ایت تا مقوّم نظام
ای اوقرات  ال للی محقق خد  و پرار  ال للی داخته  سا  در قالب عرف بینبعضاً جهبة معاهدة بین

 به ری یت خهاخته خد  ایت.  نیز با ت رکز بر عهصر معهوی عرف در لوای رویة قضایی
وفصرل اختالفرات   ال للی در مقام ح ایت از افراد  در مواردی نرارر برر حرل   رویة قضایی بین

ال للری دادسیرتری   ها در قالب ح ایت دیپل اتیک از تبعه در دیروان برین  ال للی میان دولتبین
خکایت افراد علیه دولرت  ها و آیین قضایی بر ع لکرد دولتایت. سا  نیز معطوف به نظارت خبه

سیرد  متبوع در ک یتة حقوی بشر ایت. سذخته از این دو حالت که در یطح جهانی صورت می
ای نیز صورت سیرد. در ایرن زمیهره   تواند در یطح مهطقهاحقای حق اتباع علیه دولت متبوع می

ی یراکهان  ویره  در دو قرارة اروپرا و آمریکرا ح ایرت از حقرو      ای حقروی بشرر بره   محاکم مهطقه
ال للری در حروزة   اند. رویة قضایی برین های اروپایی و آمریکایی را در کانون توجه قرار داد دولت

حق متهم به برخورداری از وکیل و حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کهیولی نیرز در  
عاضردت  رو حرق مرتهم بیگانره بره برخرورداری از م     این دو یطح قابل ارزیابی ایت. مقالة پیش

ال للری دادسیرتری   کهیولی را در یطح نتیت و در یک دعوای خا  مطروحه در دیوان برین 
   1دهد.مورد مداقه قرار می

رو آن ایت که حق متهم بیگانه بره برخرورداری از معاضردت    پریش ایایی در مقالة پیش
عکس خرد   ( چگونه مه۲۰۰1ال للی دادسیتری در قضیة السراند )بین–کهیولی در ریی دیوان 
رید که حق مرتهم بیگانره بره برخرورداری از وکیرل در قضریة       نظر میایت؟ در مقام فرضیه به

السراند  در قالب حق معاضدت کهیرولی مقررر در کهوانیریون ویرن در مرورد روابرط کهیرولی        
( به ری یت خهاخته خد  ایرت  زیررا اخرتالف یررفین در ایرن قضریه  نرارر برر حرق          1963)

___________________________________________________________________ 
سیری در حقوی ایران  در مورد حق های ایجادخد  و در حال خکل. نظر به برخی رویکردها و محدودیت1

  139۲قانون آیین دادریی کیفری مصوب  48ی از وکیل و نهاد وکالت از ج له تبصرة ذیل مادة برخوردار
ال لل بین–آور حقوی عهوان یکی از مهاب  الزامال للی دادسیتری بهضرورت ارزیابی رویة قضایی دیوان بین

 خود.بیشتر ن ایان می
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هیولی در پرتو این کهوانییون بود  و میتقی اً نارر بر حق برخرورداری  دیتریی و معاضدت ک
از وکیل نییت. با وجود این  عدم ایفای حق دیتریی و معاضدت کهیولی در مرورد بیگانگران    
به معهای عدم برخورداری متهم بیگانه از معاضدت حقوقی دولرت متبروع خرود و عردم تعیرین      

ی دولت متبوع برای وی ایت. در نتیجره  برا نقرق حرق     وکیل خاییته از جانب مقامات کهیول
نحو مطلوب تواند بهدیتریی و معاضدت کهیولی  حق متهم بیگانه به برخورداری از وکیل ن ی

 و خاییته اجرا و تض ین خود.  
موضوع مقالة حاضر  پیش از این در ادبیات حقروقی مطررن نشرد  ایرت. مرروری برر آ رار        

ال للی دادسیتری در قضریة السرانرد   ای آن ایت که ریی دیوان بینمهتشر  به زبان فاریی سوی
یک از مقاالت مزبور  ریی موردنظر را از زاویرة حرق مرتهم    موضوع معدود مقاالتی بود   اما هیچ

اند. برای ن ونره خرهبازی و کاخرانی در    بیگانه به برخورداری از معاضدت کهیولی ارزیابی نکرد 
در عربیتان یعودی: ضرورت بازخوانی رویة قضایی در خصو  نقرق   اعدام اتباع ایرانی»مقالة 

بره چرا     فصرلهامة روابرط خرارجی   در  139۲که در (« 1963مفاد کهوانییون روابط کهیولی )
را از حیر  لرزوم    اونرا و  السرانرد و نیرز مهطرق ریی دیروان در قضرایای      آردبرری ریید   قضریة  

اند تا خراید برا وحردت    یرانی در عربیتان مقاییه کرد کهیولی با مورد اعدام اتباع اریانی ایالع
ال للی علیه عربیتان فرراهم خرود. ه یهرین    مالک  مجالی برای احراز نقق و یرن دعوای بین

ال للری دادسیرتری: الرزام یرا     اقدامات تأمیهی )دیتور موقت( دیوان بین»محبی و بذّار در مقالة 
کره در  «  للی دادسیرتری در قضریة بررادران السرانرد    التوصیه؟ نگاهی دوبار  به ریی دیوان بین

مهتشر خد   این ریی را از حی  دیتور موقت صادر  دیروان و عردم    قضاوت فصلهامةدر  1397
آور برودن دیرتورات موقرت ارزیرابی     اجرای آن از یوی ایاالت متحد  و تصریح دیوان بره الرزام  

ر دادریی عادالنه: رهیافتی انیانی در پرتو پیوند ح ایت کهیولی از اتباع و حق ب اند. کتابکرد 
ای از متعلقرات  نوختة احیان خهیواری ا ر دیگری ایرت کره مج وعره    ال للیرویة قضایی بین

ال للری و نره صررفاً در    دادریی عادالنه از ج له حق برخورداری از وکیل را در رویة قضایی برین 
رو درصردد احرراز حرق    پریش ایهکره مقالرة    یک قضیة مشتص  برریری کررد  ایرت. نظرر بره     

برخورداری از معاضدت کهیولی در پرتو ریی قضیة السراند ایت  دارای قل رو متفاوت یا اخرص  
 از این آ ار بود  و واجد وصح نوآوری ایت. 

 ای  در بترش در این زمیهه پهوهش حاضر برا روش توصریفی تحلیلری و برا ابرزار کتابتانره      
کهیرولی را   ی از وکیل و حق متهم بیگانه به معاضدتنتیت  دو مفهوم حق متهم به برخوردار

کهد تا نیربت میران ایرن    ال للی نارر بر هریک را واکاوی میمورد مداقّه قرار داد  و الزامات بین
ال للری  دوم موضر  ریی دیروان برین    ال لل مشتص خود و در بتشدو حق در نظام حقوی بین

 کهد.یر تحلیل میدادسیتری در قضیة السراند را نیبت به حق اخ
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 المللیکنسولی و الزامات بین حق متهم به برخورداری از وکیل و معاضدت
دار ن ایهردسی افرراد در امرور متتلرح  در مفهروم      وکیل در مفهوم ع ومی ختصی ایت عهرد  

حقوقی ختصی ایت مأمور انجرام امرری از یررف دیگرری بره موجرب عقرد وکالرت )جعفرری          
ای ختصی ایت دارای خغل دفاع و تعقیرب  مفهوم صهفی و حرفه ( و در755: 1368لهگرودی  

یرو و  ترین کارکرد وکیل  تتصصی خردن امرور از یرک   دعاوی نزد محاکم. در مفهوم اخیر  مهم
واسرذاری  »تض ین حقوی خهروندان از یوی دیگر ایت. بر این ایاس  وکالت عبرارت ایرت از   

ای که علیه او دعوا ن اید یا در برابر محک هجای او یرن اختیار از ختصی به ختص دیگر که به
(. ایرن تأیریس حقروقی در جوامر      576: 195۰العرانی   )خفیق« یرن دعوا خد  پایتگو باخد

 هایی ایت.ویه  در دعاوی کیفری  برسرفته از ضرورت  به1مدرن مبتهی بر حاک یت قانون
ریی از مرحلة برازجویی  ضرورت برخورداری بزهکار از میاعدت وکیل در ت امی مراحل داد

معهایت که بزهکرار در  و برریی موضوع تویط ضابطان قضایی سرفته تا مرحلة صدور ریی  بدان
برابر مقام تعقیب که دارای قدرت  امکانات و ایالعات حقوقی ایت  تهها ن اند  زیرا دادیتان برا  

ه و الزم ایت که وکیل امکانات حقوقی و قضایی نیبت به بزهکار در وضعیت نابرابری قرار سرفت
: 1396بزهکار بتواند آزادانه از موکل خویش در برابر دادیتان دفاع کهرد )جعفرری و ه کراران     

دلیل چهین ضرورتی ایت که امروز  حق متهم به برخرورداری از وکیرل    (. دریت به15۲-148
هاخته ال لل بره ریر یت خر   های حقوقی ملی و چه در یطح نظام حقوی بینچه در یطح نظام

 تدوین خد  ایت. ۲ال لل این حق بعضاً در قالب معاضدت کهیولیخد  ایت. در حقوی بین
 

 کنسولی حق متهم به برخورداری از وکیل و معاضدت. 1
مثابة یکی از مصادیق حقوی خرهروندی و دادریری عادالنره  امتیراز     حق برخورداری از وکیل به

هرای مرتهم   و عدالت و تض ین حقوی و آزادی مهظور برپایی امهیت قضاییمشتصی ایت که به
دفاع متهم  کیفری  ریشه در حق وض  خد  ایت. حق متهم به برخورداری از وکیل در دادریی

دفاع تض یهاتی ایت که قانون بررای مرتهم در نظرر سرفتره ترا در فرایهرد ریریدسی         دارد. حق
نوع اختبا  قضایی پیشگیری کهرد و  کیفری بتواند آزادانه از خود دفاع کهد و به این وییله از هر 

(. ضرورت و اه یت حرق دفراع   38: 1396اصل برائت تض ین خود )ایفهدیاری بیات و خفیعی  
هرای دادریری   ترین جلرو  عهوان یکی از مهمهای حقوقی و کیفری مدرن بهموجب خد  تا نظام

ورد خهایایی و تضر ین  خا  آن را م یورال للی حقوی بشر بهعادالنه به آن بهگرند و نظام بین
یور خا  ها در مقام تض ین حقوی مزبور و به(. دولت14۰: 1394قرار دههد )فضائلی و مالکه  

___________________________________________________________________ 
1. Rule of Law 
2. Consular Assistance 
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حق متهم به برخورداری از وکیل  صرفاً به رعایت این حق در مورد یاکهان کشور اکتفا نکرد  و 
خرود در قل ررو یرایر    ال للی به اجرای مؤ ر این حق نیبت به اتبراع  های بیندر قالب ه کاری

ها و اند. خهایایی نهاد حقوقی معاضدت کهیولی در روابط میان دولتها نیز اهت ام ورزید دولت
 خود.اتباع بیگانه  سامی در این رایتا تلقی می

فریرتهد  و اتبراع آن     ها کارکردهای متتلفی بر عهد  دارند: ح ایت از مهاف  دولتکهیول
رسانی  فرههگی و عل ی میان دو دولت فریتهد  و پذیرنرد   صردور   ک ک به تویعة مهایبات باز

سذرنامه و ایهاد میافرت جهت اتباع دولت فریتهد  و صدور روادید برای اتباع خرارجی جهرت   
عهوان یردفتر ایهاد ری ی و مأمور  بت احروال  میراعدت بره    یفر به دولت فریتهد   اقدام به

و محجوریهی که تبعة دولت فریتهد  باخهد  ن ایهردسی   اتباع دولت فریتهد   حفظ مهاف  صغار
اتباع دولت فریتهد  در تأمین مهاف  و حفظ حقوی آنان در محاکم یا نزد یرایر مقامرات دولرت    

که اتباع مزبور قادر به دفاع از مهاف  خود نباخرهد و هرر وریفرة دیگرری کره      پذیرند  درصورتی
باخرد برا رعایرت قروانین و مقرررات دولرت       دولت فریتهد  به یک پیت کهیولی محرول کررد    

(. در میان این کارکردهرا  آنیره جهبرة ح ایرت از     4۰۰-4۰1: 1398پذیرند  )ضیایی بیگدلی  
 خود.کهیولی نامید  میاتباع و مهاف  ایشان دارد  معاضدت 

ها حفظ حقوی و مهاف  اتبراع دولرت   از آغاز پیدایش نهاد کهیولی  نتیتین وریفة کهیول
ای  خرط اصرلی آن ایرت   در قل رو دولت پذیرند  بود  ایت. برای ایفای چهین وریفه فریتهد 

که پیت کهیولی در ارتباط با ه ویهان خرود در دولرت پذیرنرد  آزاد باخرد. ایرن آزادی بایرد       
متقابل باخد  یعهی اتباع دولت فریتهد  نیز هر سا  الزم بدانهد  آزادانه به پیت کهیولی دولرت  

ترین (. در مقام حفظ حقوی و مهاف  اتباع  مهم13۲: 1375اجعه کههد )ذوالعین  متبوع خود مر
کهیولی  ک ک به اتباعی ایت که از جانب حکومت خارجی به اتهام جرمی بازداخرت  معاضدت 

خد  متفاوت ایت. معدود ها در مورد معاضدت کهیولی به اختا  بازداختاند. رویة دولتخد 
  حق معاضدت کهیولی را برای اتبراع خرود در خرارز از کشرور در نظرر      هایی مانهد آل اندولت
انگارنرد   ها این مقوله را از اختیارات حاک یتی دولت و به صالحدید او مری اند. غالب دولتسرفته

خ ار آیرد و  (. خوا  معاضدت کهیولی حقی برای تبعه بهAvilia, 2017: 114نه لزوماً حق تبعه )
تردید حق متهم به برخورداری از وکیرل در یرک دولرت بیگانره از     لت  بیخوا  اختیاری برای دو

 مصادیق بارز معاضدت کهیولی ایت.
ال للی حقوی بشر در رایتای تض ین عدالت کیفرری  هرم حرق مرتهم بره      الزامات بین

برخورداری از وکیرل و هرم امکران برخرورداری وی از معاضردت کهیرولی را بره ریر یت         
 اند.خهاخته
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 المللی در مورد حق متهم به برخورداری از وکیل و معاضدت کنسولیمات بینالزا. 2
ال للی نارر بر حق متهم بره برخرورداری از وکیرل و معاضردت کهیرولی  در ایرهاد       الزامات بین

ال للی حقوی مدنی   میثای بین1(1948ال للی متعددی از ج له اعالمیه جهانی حقوی بشر )بین
  4(1989  کهوانیریون حقروی کرودک )   3(1984نییون مه  خرکهجه )   کهوا۲(1966و ییایی )

 6(1963و کهوانییون وین در مورد روابط کهیولی ) 5(۲۰۰۲ال للی کیفری )ایایهامة دیوان بین
ال للی که حق متهم به برخورداری از وکیل را مورد توجه ترین یهد بینمهعکس خد  ایت. مهم

دهی در مورد نحوة اجررای مفراد کهوانیریون  بره     به سزارشهای عضو را ملزم قرار داد  و دولت
( ایرت. میثرای بره    1966ال للی حقروی مردنی و ییایری )   ک یتة حقوی بشر کرد   میثای بین

سهاهی و حقوی دفاعی متهم حقوقی مانهد برابری در مقابل قانون  حق دادریی عادالنه  فرض بی
 14(. مادة International Covenant on Civil and Political Rights, 1966: Art. 14پردازد )می

کهد. میثای به دادریی عادالنه و ملزومات آن از ج له حق متهم به برخورداری از وکیل اخار  می
 این ماد  دارای ماهیتی پییید  و مرکب از تض یهات متعدد ایت. 

  حرداقل حرق   هر کس متهم به ارتکاب جرمی خود  با تیراوی کامرل  » 14مادة  3حیب بهد 
های ذیل را خواهد داخت: ... ب( وقت و تیهیالت کافی برای تهیة دفاع از خود و ارتباط برا  تض ین

ویریلة وکیرل  از خرود    وکیل مهتتب خود داخته باخد  ... د( در دادسا  حاضر خود و ختصاً یا بره 
ر مرواردی کره   دفاع کهد و در صورت نداختن وکیل  حق داختن وکیل به او ایرالع داد  خرود و د  

مصلحت دادسیتری اقتضا ن اید  از یوی دادسا  برای او وکیلی تعیین خود که در صرورت عجرز او   
 International Covenant on Civil and« )ای نتواهرد داخرت...  الوکالره  هزیهره  از پرداخرت حرق  

Political Rights, 1966: Art. 14.)  و تیرهیالت  کافی  میثای به زمان 14مادة  3بهد « ب»قی ت
به موجرب دکتررین  ایهکره     7کهد.مهظور تدارک دفاع و ارتباط با وکیل مهتتب اخار  میمهایب به

در این بهد به چه معهایت  به خررایط و اوضراع و احروال هرر مرورد وابیرته ایرت.        « زمان کافی»
یرت  نحو متعارفی احیاس کهد که زمان برای تردارک دفراع کرافی نییرت  الزم ا    چهانیه وکیل به

نیز ایرن معهرا را افراد     « تیهیالت»(. عبارت Zhang, 2009: 39درخوایت تعویق محاک ه را کهد )
خد  باید به ایهاد و دیگر ادلة مرورد نیراز دیتریری داخرته و از امکران      کهد که متهم بازداختمی

خود مشراور   مهد باخد. ه یهین وکال باید قادر باخهد به موکل ارتباط کامالً محرمانه با وکیل بهر 
___________________________________________________________________ 

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art. 11.  

2. International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted at 1966, Entry into Force at 1976, Art. 14(3). 

3. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
Adopted at 1984, Entry into Force at 1987, Art. 13.  

4. Convention on the Rights of the Child, Adopted at 1989, Entry into Force at 1990, Art. 12(2). 
5. Rome Statute of the International Criminal Court, Adopted at 1998, Entry into Force at 2002, Art. 67(1). 
6. Vienna Convention on Consular Relations, Adopted at 1963, Entry into Force at 1967, Art. 36(1). 
7. Art. 14(3)(b): “To have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to 

communicate with counsel of his own choosing”. 
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دار سونه محدودیت  فشار  نفوذ یرا مداخلره  ن ایهردسی موکرل خرویش را عهرد       دههد و بدون هیچ
بر زمران و تیرهیالت کرافی بررای دفراع  میثرای دو       (. عالو 5۰۲: 1395خوند )جوزف و ه کاران  

هم را میئلة دیگر را نیز مورد توجه قرار داد  ایت: نتیت ایهکه چه کیی حق دفاع از جانرب مرت  
 رغم میل متهم امکان تعیین وکیل برای او وجود دارد یا نه؟دارد و دوم ایهکه آیا علی

کهرد   به دفاع خود متهم یا دفاع با ک ک وکیل مهتتب اخار  مری  14مادة  3بهد « د»قی ت 
رو این امکان نیز باید برای متهم فراهم باخد که معاضدت از جانب هرر وکیلری را رد کهرد. برا     ازاین

 ,Zhangرغم میل متهم باخرد ) تواند میتلزم تعیین یک وکیل علیوجود این مقتضیات عدالت می

حق برخورداری از معاضدت حقوقی تیرتیری بررای مرتهم را     14(. این قی ت از مادة 41 :2009
سیررد ترا مرتهم در ت رام مراحرل      ای خود  در نظرر مری  بدون آنکه وی از این جهت متح ل هزیهه

 .U.N. Doc., 2007: Paraای مؤ ر از جانب یک وکیل مورد معاضدت قرار سیررد ) نهسورییدسی به

سانره  ال للی حقوی مدنی و ییایی  حق دفاع متهم را در فهریتی پره  (. در مج وع  میثای بین38
. حرق برر   3. حق بر دفاع تویط خود متهم  ۲. حق بر دفاع حضوری  1ها مطرن کرد  ایت: از حق

. حرق برر   5. تکلیح مقامات در مطل  کردن متهم از حق بر انتتاب وکیل  4تابی  داختن وکیل انت
 (.  ۲۲6-۲۲7: 1389های رایگان قضایی در صورت عدم ت کن )ییدفای ی  معاضدت

( یهد حرائز اه یرت دیگرری ایرت کره در      1963کهوانییون وین در مورد روابط کهیولی )
ها را در مرورد محاک ره اتبراع    یولی  دولترایتای حق متهم به برخورداری از حق معاضدت که

مهظرور  خد  بهکهد. حق اتباع خارجی بازداختبیگانه الزام به ارائه و تض ین حقوقی حداقلی می
مادة  1این کهوانییون مقرر خد  ایت. وفق بهد  36دیتریی به مقامات کهیولی خود  در مادة 

ه با اتباع دولت فریتهد : الرح( مقامرات   کهیولی در رابط مهظور تیهیل اجرای ورایحبه»مزبور 
کهیولی باید در برقراری ارتباط با اتباع دولت فریتهد  و دیتریی به آنها آزاد باخهد. اتباع دولت 
فریتهد  نیز باید آزادی مشابهی در خصو  برقراری ارتباط و دیتریری بره مقامرات کهیرولی     

باید بدون تأخخیر بأه تسأ     یرنرد   دولت فریتهد  داخته باخهد  ب( مقامات صالح دولت پذ
که در آن حوزة کهیولی  یک تبعه از دولت فریتهد    کنسولی دول  فرستنده اطالع دهند

سونة دیگری جلب خد  بازداخت یا محکوم به حبس خد  یا تا زمان محاک ه توقیح خد  و یا به
خد  یرا  توقیح خد  خد   حبسایت. هرسونه مکاتبه با پیت کهیولی از جانب ختص بازداخت

بایأد  سفتره  سفته اریال خود. مقامرات پریش  خد   باید بدون تأخیر از جانب مقامات پیشجلب
که وی به موجب این بهد چهین حقوقی دارد  ز(  بدون تخخیر به شخص مربوطه اطالع دهند

مقامات کهیولی باید حق مالقات تبعة دولت فریتهد  را که در حبس  توقیح یا بازداخت ایت  
را دارا باخرهد.   تعیین نمایندۀ حقوقی بأرای او وسو با او  پایخ دادن به مکاتبرة او و  حق سفت

ایشان ه یهین باید حق مالقات هر تبعة دولت فریتهد  را که متعاقرب یرک حکرم قضرایی در     
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حوزة آنها در حبس  توقیح یا بازداخت ایت  داخته باخهد. با وجود این  مقامات کهیولی باید از 
ای که در حبس  توقیح یا بازداخرت ایرت  در صرورت متالفرت     ذ هر اقدامی از جانب تبعهاتتا

 (. Vienna Convention, 1963: Art. 36« )کههد صریح او با آن اقدام  خودداری
هرا پریش از کهوانیریون ویرن  در رویرة      خرد   از یرال  کهیولی به اتباع بازداخرت  حق دیتریی

ای نیراز بره ارائرة درخوایرت     نبه خهایایی خد  بود. چهین وریفره ها و معاهدات دوجاکهیولی دولت
 1(. بهرد  656: 1385زاد   محق ایالع به وریفة خود ع ل کهد )بیگ ندارد و هیأت کهیولی باید به

کهد تا مقامات کهیولی بتوانهرد  از این حی  حائز اه یت ایت که چارچوبی حقوقی ارائه می 36مادة 
ن با مشکالتی در دولت پذیرند   به ایشان معاضردت کهیرولی کههرد. ایرن     در صورت مواجهة اتباعشا
کهیرولی و  ریرانی  نشردنی برخرورداری از وکیرل  تشرریفات قرانونی ایرالع      ماد   تض ین حق یرلب 

عهوان تعهدات دولت پذیرنرد  در مقابرل دولرت فریرتهد  در     دیتریی مؤ ر به ح ایت کهیولی را به
میثرای   14خرد  در مرادة   نشدنی بره ریر یت خرهاخته   فظ حق یلبسیرد. هدف این ماد  حنظر می

کهیولی متعارفی که در رویرة   (. خدماتAvilia, 2017: 116ال للی حقوی مدنی و ییایی ایت )بین
کهوانییون وین  مورد پذیرش قررار سرفتره  خرامل مالقرات برا       36ها در مقام اجرای مادة غالب دولت

هایی مانهرد انگلیرتان و هلهرد    ی از وکال به وی ایت. معدود دولتخد  و ارائة فهریتختص بازداخت
 (.Avilia, 2017: 130اند )خد  در نظر سرفتهنیز میاعدت مالی برای ختص بازداخت

 36کهیرولی مقررر در مرادة    هرای حقروقی ملری  در نحروة اجررای معاضردت       تفاوت نظرام 
هرای دولتری   ود  و بره برخری رویره   ترأ یر نبر  کهوانییون و تشریفات و تض یهات مربویه آن بری 

هرای مزبرور در مرواردی اختالفرات حقروقی میران       متفاوت در این زمیهه مهجر خد  ایت. رویه
ایرت. در   ها در خصو  حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کهیولی را دامن زد دولت

خد  ایرت: نتیرت     ال للی دادسیتری مطرنها در دیوان بیناین زمیهه  چهار دعوا میان دولت
 9که به قرار دیتور موقرت دیروان مرور      1آرددعوای پاراسوئه علیه ایاالت متحد  در قضیة بری

های آل ان و ایاالت متحد  که به صدور مهجر خد  دوم  پروندة السراند میان دولت 1998آوریل 
حرد  در قضریة   انجامید  یوم  اختالف میان مکزیک و ایراالت مت  ۲۰۰1ژوئن  ۲7ریی دیوان در 

کره دولرت    3مهجر خد  و چهارم قضیة جراداو  ۲۰۰4که  ۲مارس 31اَوِنا به صدور ریی دیوان در 
را در پی داخرته ایرت.    ۲۰19ژوئیه  17ههد علیه پاکیتان اقامة دعوا کرد  و ریی دیوان مور  

کهوانییون روابط کهیولی مبهی برر تضر ین حرق معاضردت      36ه ة این دعاوی در مورد مادة 
(. از میران  65-66: 139۲های یرف اختالف بودند )ریرت ی غرازانی    هیولی برای اتباع دولتک

 این چهار پروند   دعوای نتیت در مقالة حاضر برریی خواهد خد.

___________________________________________________________________ 
1. Breard 

2. Avena 

3. Jadhav 
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 المللی دادگستری در قضیة الگراندرویة قضایی دیوان بین
علرت یررقت   الترر  برود کره بره    هرای کرارل و و  السراند نام خانوادسی دو برادر از اتباع آل ان  به نام

که به کشته خدن مدیر بانک و مجرون خردن چهرد نفرر دیگرر مهجرر       198۲میلحانه از بانک در 
در ایالت آریزونای ایاالت متحد  محکوم به قتل ع د  خروع به قترل   1984فوریة  17خد  بود  در 

( و بره اعردام   Veneziano, 2019: 973ربرایی خرد  )  ع د  خروع به یرقت میلحانه و دو مورد آدم
 ویرن در مرورد روابرط    محکوم خدند  بدون آنکه حق معاضدت کهیرولی بره موجرب کهوانیریون    

(. چهرد هفتره پرس از    67: 139۲( به ایشان ایالع داد  خود )خهبازی و کاخانی  1963کهیولی )
عوایی علیره  د 1999مارس  ۲مهظور پیشگیری از اعدام برادر دیگر  در اعدام کارل السراند  آل ان به
ال للی دادسیتری اقامه و درخوایت صدور دیتور موقت کررد. آل ران   ایاالت متحد   در دیوان بین

. ایاالت متحد  با بازداخت  محاک ه و محکومیت برادران السرانرد   1از دیوان چهار خوایته داخت: 
این دولت از اتبراع   ال للی خود را در مقابل آل ان و نیز حق ح ایت دیپل اتیکتعهدات حقوقی بین
. برر ایرن ایراس آل ران میرتحق      ۲کهوانییون وین نقق کرد  ایرت    36و  5خود مقرر در مواد 

ایاالت متحد  متعهد خود که دکترین خطای دادریری یرا هرر دکتررین دیگرر از       3ایت   1غرامت
. 4د  کهوانیریون ویرن اع رال نکهر     36مهظور خانه خالی کردن از اجرای مرادة  حقوی داخلی را به

کیفرری خرالف تعهردات     سونه بازداخرت یرا محاک ره   ایاالت متحد  متعهد خود که در آیهد   هیچ
ال للی را در هیچ یطحی علیه یایر اتباع آل ان اع ال نکهد. آل ان در ادامره دادخوایرت خرود    بین

ات یربب نقرق تعهرد   خد  بر کارل و والتر السرانرد بره  کیفری تح یل . میئولیت1دارد: ارهار می
اعتبرار خرهاخته   متحد  بیال للی فاقد اعتبار ایت و باید از جانب مقامات حقوقی ایاالتحقوقی بین

خیرارت     در قالب جبران1999فوریة  ۲4. ایاالت متحد  باید برای اعدام کارل السراند در ۲خود  
عیت پیشرین را  . ایاالت متحد  باید در مورد والترر السرانرد  وضر   3رضایت  غرامت بپردازد   و جلب

. ایاالت متحرد  بایرد بره    4ای اعاد  کهد که پیش از نقق تعهد ایاالت متحد  وجود داخت  سونهبه
(. ICJ Rep, 2001: Para.10کهرد ) اش را تکررار ن ری  آل ان تض ین دهرد کره اقردامات غیرقرانونی    

داخرت:  مری  مقرر 1999مارس  3ال للی دادسیتری مور  دیتور موقت صادر  از جانب دیوان بین
مهظور تض ین آنکه والتر السراند تا زمان الح( ایاالت متحد  باید ت امی اقدامات در دیترس را به»

صدور حکم نهایی دیوان در این دعوا اعدام نتواهد خد  اتتاذ کهد و ت ام اقداماتی را کره در مقرام   
ت متحد  باید این قرار را بره  اجرای این قرار اتتاذ کرد  ایت  به دیوان ایالع دهد  ب( دولت ایاال

 (.ICJ Rep, 1999: Para. 10« )فرماندار ایالت آریزونا تیلیم کهد
آنکه روز پس از  بت دادخوایت آل ران در دیروان یعهری ه ران روز صردور دیرتور        نظر به

(  والتر السراند نیز اعدام خد  آل ان در لوایح کتبی مواردی را به خوایتة 1999مارس  3موقت )

___________________________________________________________________ 
1. Reparation 
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 1ة خود افزود: نتیت آنکه دیوان احراز کهد ایاالت متحد  با عدم ایالع حقوی مقرر در بهد اولی
کهوانییون وین به کارل و والتر السراند و برا محرروم کرردن آل ران از ارائرة معاضردت        36مادة 

ال للی خود کهیولی به ایشان که در نهایت به اعدام این دو برادر مهجر خد  تعهدات حقوقی بین
 3ر قبال آل ان را نقق کرد  ایت  دوم آنکه ایاالت متحد  با قصور در اجرای قرار دیوان مور  د

مبهی بر عدم اجرای حکم اعدام والتر السراند تا زمان صردور حکرم نهرایی دیروان       1999مارس 
(. در مرحلره  ICJ Rep, 2001: Para.11ال للی خرود را نقرق کررد  ایرت)    تعهدات حقوقی بین

 های مزبور از جانب آل ان تکرار خد. اهی نیز خوایتهرییدسی خف
. نقرق تعهرد ایراالت    1ایاالت متحد  در مرحلة تبادل لوایح خطاب به دیروان ارهرار کررد:    

کهوانییون وین از این حیر  کره    36مادة  1بهد « ب»متحد  در قبال آل ان به موجب قی ت 
ریرانی مقررر در آن مراد  را    رانرد  ایرالع  مقامات صالح ایاالت متحد  نیبت به کارل و والتر الس

ع ل نیاوردند  مورد پذیرش ایت و ایاالت متحد  برای این نقق از آل ان عذرخواهی کررد  و  به
. یایر ادعاهای ۲کهد تا از هرسونه تکرار چهین رفتاری خودداری کهد  اقداماتی ماهوی اتتاذ می

(. در مرحلة رییدسی خفاهی نیز ICJ Rep, 2001: Para.11ج هوری فدرال آل ان مردود ایت )
 ه ین دو مورد از جانب ایاالت متحد  مطرن خد.

پس از صدور دیتور موقت دیوان  آل ان از دیوان عالی ایاالت متحد  تقاضای صدور قرراری  
را کرد تا مان  از اعدام والتر السراند خود. دیوان عالی ایاالت متحد  این درخوایرت آل ران را در   

بر این معاون دادیتان در دیوان عالی ایاالت متحد  ایتدالل کررد  خود ندانیت. افزونصالحیت 
(. آل ان Carter, 2003: 122-124آور نییت )ال للی دادسیتری الزامکه دیتور موقت دیوان بین

ریی نهایی خرود را صرادر کررد     ۲۰۰1ژوئن  ۲7دعوای خود را در دیوان دنبال کرد و دیوان در 
(Ferdinandusse, 2003: 69.)  ال لرل مردخلیت دارد:   در قضیة السراند چهد جهبه از حقوی برین

ال لرل در حقروی و مراجر  قضرایی     ال للی  جایگا  حقروی برین  تفییر و اجرای یک معاهدة بین
ال للری  برین –ویه  در یرک دولرت فردرال(  الرزام حقروقی دیرتورات موقرت دیروان         داخلی )به

هرا در خصرو  حرق    ال للری برر تعهردات دولرت    حقوی بشر برین دادسیتری و تأ یر معیارهای 
 رو صرفاً نارر بر بُعد اخیر ایت. معاضدت کهیولی. مقالة پیش

 

 المللی دادگستری در قضیة الگراندپیشینة اختالف، صالحیت و رأی دیوان بین. 1
رغم کرد  و علی ه را  مادر خود از آل ان به ایاالت متحد  مهاجرتالسراند در کودکی به برادران

سا  تابعیت آل انی خود را تغییر عهوان فرزندخواندة یک تبعة ایاالت متحد   هیچپذیرفته خدن به
به آل ان بازسشتهد   1974(. این دو برادر به مدت خش ما  در 93: 1397ندادند )محبی و بذار  

رو به زبان و لهجة دند. ازاینیر برد  بوخان را در ایاالت متحد  بهبا وجود این بیشتر مدت زندسی
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 ,ICJ Repرییدند )نظر میآمریکایی تیلط داختهد و حیب راهر خهروند بومی ایاالت متحد  به

2001: Para. 13 به ه ین دلیل بود که ایاالت متحد  در جریان دادریی دیوان  مدعی خد که .)
ن باور بودند که این دو بررادر از  مأموران ری ی این دولت در زمان بازداخت برادران السراند بر ای

السراند از  (. به این ترتیب  برادرانCummins & Stewart, 2001: 22اتباع ایاالت متحد  هیتهد )
کهیولی مقرر  حق خود مبهی بر برخورداری از تیهیالت و وکیل مهتتب در چارچوب معاضدت

 کهوانییون روابط کهیولی مطل  نشدند. 36در مادة 
بردنرد  یرک مقرام    یرر مری  که برادران السراند در حبس به 1999تا فوریة  199۲از دیامبر 

  با آنها در زنردان آریزونرا مالقرات داخرت.     ۲آنجلسدر لس 1ری ی از کهیولگری ع ومی آل ان
حیب ادعای آل ان  این مقام کهیولی به وکالی برادران السراند ک رک کررد ترا موضروع عردم      

های فدرال مطرن کهد. به این های بعدی نزد دادسا ا در رییدسیر 3ریانی کهیولیرعایت ایالع
تویط خرود بررادران السرانرد از     199۲ترتیب  پیت کهیولی مربویه آل ان در آریزونا در ژوئن 

(. برادران السرانرد  ICJ Rep, 2001: Para.22موضوع مطل  خد  نه تویط مقامات ایالت آریزونا )
کهوانیریون ویرن  برا  برت      36هیولی خود و میتهد به مرادة  کمتعاقب ایالع از حق معاضدت 

(  خوایتار لغو مجازات اعدام خردند.  4های خود برای صدور قرار آزادی )هبیز کورپسدرخوایت
در نظرام حقروقی ایراالت متحرد  رد خرد. خطرای        5«خطای دادریی»این ادعا بر مبهای قاعدة 

موجب آن  پیش از آنکره خوانردة پرونردة     ای در یطح حقوی فدرال ایت که بهدادریی  قاعد 
کیفری در یک ایالت  بتواند در دادسا  فدرال درخوایت تجدیدنظر کهرد  دعروا بایرد در مراحرل     

تویط خعبة نهرم   1998ژانویة  16بدوی رییدسی در دادسا  ایالتی مطرن خود. حکم مزبور در 
ادعرای بررادران السرانرد در مرورد      دادسا  تجدیدنظر ایاالت متحد  تأیید خد  با این ایتدالل که

های ایالتی مطررن نشرد  ایرت.    یک از مراحل قبلی دادریی در دادسا کهوانییون وین  در هیچ
 :ICJ Rep, 2001  حکم مزبور را تأییرد کررد )  1998نوامبر  ۲دیوان عالی ایاالت متحد  نیز در 

Para.23  دلیرل یررن   ن ویرن  بره  کهیرولی مقررر در کهوانیریو   (. به این ترتیب  حق معاضردت
دیرههگام از جانب برادران السراند  با مانعی خکلی در حقوی ایاالت متحد  مواجه خرد  و هردف   

 خود.مقرر در کهوانییون در مورد این دو برادر محقق ن ی
یرور ریر ی حرق دیتریری       مقامرات ایراالت متحرد  بره    1998دیامبر  ۲1در نهایت در 

  1999ژانویرة   15ایالع دادند. برا وجرود ایرن چهرد روز بعرد در      کهیولی را به برادران السراند 
 3و والترر السرانرد در    1999فوریرة   ۲4دادسا  عالی آریزونا تص یم سرفت که کارل السرانرد در  

___________________________________________________________________ 
1. An Official of the Consulate-General of Germany 

2. Los Angeles 
3. Consular Advice 

4. Habeas Corpus 

5. Procedural Default 
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از این  1999ژانویة  19اعدام خوند. حیب ادعای آل ان  کهیولگری این دولت در  1999مارس 
  وزیرر امرور خارجره و    1999ژانویه  ۲7(. در ICJ Rep, 2001: Paras.24-25ها مطل  خد )تاریخ

ج هور آل ان وزیر دادسیتری آل ان با ه تایان خود در ایاالت متحد  مکاتبه کر  و حتی رئیس
(. با ICJ Rep, 2001: Para.26ج هور ایاالت متحد  مکاتبه کرد )با رئیس 1999فوریة  5نیز در 

توانیت مان  اعدام کارل السراند در تاریخ مقرر خود. پرس از  ها نیک از این تالشوجود این  هیچ
 ال للی دادسیتری خد.این بود که آل ان مص م به یرن دعوا در دیوان بین

وفصل پروتکل الحاقی در خصو  حل 1دیوان صالحیت خود را در این قضیه  برایاس مادة 
 ICJکهد )( احراز می1963لی )اجباری اختالفات ناخی از کهوانییون وین در مورد روابط کهیو

Rep, 2001: Para.1 کهرد کره دعروای    (. ایاالت متحد  در بح  از صالحیت  صرفاً ایتدالل مری
ای عرفی ایت  به موجب پروتکل عهوان قاعد آل ان تا جایی که مبتهی بر ح ایت دیپل اتیک به

ربوط به معاضدت کهیولی سیرد  زیرا کهوانییون وین مالحاقی اول در صالحیت دیوان قرار ن ی
(. ایراالت متحرد  در بحر  از    ICJ Rep, 2001: Paras.39-40ایت و نره ح ایرت دیپل اتیرک )   

دانرد و ادعرا   قابلیت پذیرش نیز مجدداً دعوای ح ایت دیپل اتیک آل ان را غیرقابل پذیرش مری 
. در مقابرل  متویل نشد  بودنرد  1های جبران خیارت داخلیکهد که برادران السراند به روشمی

دارد که روش جبران خیارتی باقی ن اند  بود که برادران السراند به آن متویرل  آل ان ارهار می
(. دیوان در برریی ایراد صالحیتی ایاالت متحرد    ICJ Rep, 2001: Paras.58-59نشد  باخهد )

دولت یرف  دارد واقعیت عرفی ح ایت دیپل اتیک  یکادعای این دولت را نپذیرفته و ارهار می
ال للری از  معاهد  را از ح ایت از دعوای یکی از اتباع خود و آغاز فرایهد ریریدسی قضرایی برین   

 ICJویه  آنکه معاهدة مزبور موجد حقوی فردی برای آن اتباع باخرد ) کهد  بهجانب او مه  ن ی

Rep, 2001: Para.42صالحیت  (. دیوان در بح  از احراز صالحیت خود نیبت به اصل دعوا  به
کهرد  برا ایرن ایرتدالل کره وقتری       ارزیابی اجرا یا عدم اجرای دیتور موقت صادر  هم اخار  می

دیوان صالحیت رییدسی به یک دعوا را دارد  صرالحیت ریریدسی بره اجررای اقرداماتی را کره       
(. ترا  ICJ Rep, 2001: Para.45مهظور حفظ حقوی یرفین اختالف مقرر خد  ایت هم دارد )به

ها در مورد اجرای دیتورات موقت صادر  بره  قضیة السراند  دیوان به تعهد ری ی دولت پیش از
ال للری  ایایرهامة دیروان برین    41ایایهامه تصریح نکرد  بود. به موجب مرادة   41موجب مادة 
مهظرور حفرظ حقروی    . دیوان در صورت اقتضای اوضاع و احوال اختیرار دارد بره  1»دادسیتری  

. مادامی که حکم قطعی صادر نشرد   ۲ین  دیتورات موقتی را اتتاذ کهد  مربویه هریک از یرف
 Statute« )ایت  دیتورات موقت مربویه باید فوراً به یرفین دعوا و به خورای امهیت ابالغ خود

of the ICJ,1945, Art.41)۲    دیوان ض ن مرور مادة مذکور به دو زبان انگلییری و فرانیره  بره .

___________________________________________________________________ 
1. Local Remedies 

2. Article 41 of the Statute of the ICJ: “1. The Court shall have the power to indicate, if it considers that 
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آوری دیرتورات  پرداخته و با ت رکز بر قی ت دوم بهد نتیت ماد   الزام 41پردازی مادة عبارت
 (.ICJ Rep, 2001: Para.100کهد )احراز می 1«باید»موقت را از واژة 

آور تلقری کرردن دیرتور موقرت صرادر   برا       در نهایت دیوان پس از احراز صالحیت و الرزام 
متحد  در پی بازداخت برادران السرانرد   کهد که ایاالتچهارد  ریی در مقابل یک ریی احراز می

کهوانیریون و از ایرن    36مادة  1با عدم ایالع بدون تأخیر به ایشان در مورد حقوقشان وفق بهد 
رهگذر محرومیت ج هوری فدرال آل ان از امکان ارائة معاضدت مقرر در کهوانییون برای ایشان 

 1السرانرد را وفرق بهرد     ان و برادراندر زمان مقتضی  تعهدات خود در قبال ج هوری فدرال آل
یابرد کره ایراالت    مادة مزبور نقق کرد  ایت  ه یهین با چهارد  ریی در مقابل یک ریی درمری 

هرای بررادران السرانرد در    ها و مجرازات متحد  با عدم اجازة بازنگری و برریی مجدد محکومیت
کهوانیریون را در قبرال    36 مرادة  ۲پرتو حقوی مقرر در کهوانییون  تعهد خود به موجرب بهرد   
عالو  دیوان به اتفرای آرا بره تعهرد    ج هوری فدرال آل ان و برادران السراند نقق کرد  ایت  به

کهوانییون اخرار  و   36مادة  1ایاالت متحد  مبهی بر تض ین اجرای اقدامات مشتص وفق بهد 
 ان در مورد تض ین عرام  دارد که این تعهد باید با رعایت درخوایت ج هوری فدرال آلمقرر می

ه با این وجرود  یابد کعدم تکرار مدنظر قرار سیرد  مضافاً با چهارد  ریی در مقابل یک ریی درمی
کهوانییون  محکوم  36مادة  1اسر اتباع ج هوری فدرال آل ان بدون رعایت حقوقشان وفق بهد 

های خدید خوند  ایاالت متحد  باید بازنگری و برریی مجدد محکومیت و مجازات را به مجازات
 :ICJ Rep, 2001برا مردنظر قررار دادن نقرق حقروی مقررر در آن کهوانیریون اجراز  دهرد )         

Para.128    ایاالت متحد  پس از قضیة السراند و قضایای مشابه دیگر از ج لره اونرا  از پروتکرل .)
الحاقی به کهوانییون روابط کهیولی خارز خد تا از یرن دعراوی مشرابه علیره خرود در دیروان      

(. این واکهش مؤیرد آن ایرت   111: 1397ال للی دادسیتری پیشگیری کهد )محبی و بذّار  بین
ال للی دادسیرتری و نره   ای  نه رویة قضایی و محکومیت مکرر در دیوان بینعهد معاهد که نه ت

تعهد اولیه به حفظ و ارتقای حقوی بشر در مهشور ملرل متحرد نتوانیرته ایراالت متحرد  را بره       
 کهیولی وادارد.رعایت حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت 

 

 رأی دیوانکنسولی و مبانی آن در  حق معاضدت. 2
پس از مرور پیشیهة اختالف و احراز صالحیت دیوان در بترش قبرل  ادامرة نوخرتار حاضرر بره       
برریی محتوای ریی دیوان در خصو  نقق حرق برخرورداری از معاضردت کهیرولی در پرترو      

                                                                                                                                        
circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the 
respective rights of either party; 2. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall 

forthwith be given to the parties and to the Security Council”. 

1. Ought to 
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پردازد تا با تطبیق حکم بر موضوع  ض انت اجرای این حرق مهردرز در   های یرفین میایتدالل
 نییون وین در رویة قضایی محک بتورد.کهوا 36مادة 

از نظر دیوان  در این زمیهه اختالفی وجود ندارد که در زمان محکومیت و مجرازات بررادران   
کهوانییون را بررای ایرن دو    36ریانی مقرر در مادة السراند  مقامات صالح ایاالت متحد   ایالع

به ایالع پیت کهیولی مربویه آل ران در   برادر فراهم نکرد  بودند و بازداخت این دو نفر را نیز
ایاالت متحد  نریاند  بودند. مقامات ع ومی ایاالت متحد  حتی پس از آنکه از تابعیرت آل رانی   

که مقامرات  مته ان آسا  خدند نیز از ایفای این تعهد قصور ورزیدند. با وجود این  در مورد زمانی
اند  میان یرفین اختالف وجرود  السراند مطل  خد صالح ایاالت متحد  از تابعیت آل انی برادران 

(  چه آنکه هرچه این حصول ایالع زودتر بود  باخد  نقق ICJ Rep, 2001: Paras.15-16دارد )
 تعهد بیشتر ایت رار یافته و برادران السراند به مدت بیشرتری از حرق برخرورداری از معاضردت    

 اند.  کهیولی محروم بود 
خد  از جانرب دادسرا    ند در جریان محاک ة خود از وکیل تیتیری تعیینالبته برادران السرا

برخوردار بودند  اما وکیل تیتیری مزبور در جریان محاک ه  موضوع عردم رعایرت کهوانیریون    
(. چهانیره بررادران السرانرد از حرق دیتریری و      ICJ Rep, 2001: Para.17وین را مطرن نکرد )

بیا از جانب دولت متبروع  وکیرل   خدند  چهبرخوردار می معاضدت کهیولی مقرر در کهوانییون
رو عدم رعایت حق دیتریی و معاضردت کهیرولی   خد. ازاینتری برای ایشان تعیین میمهایب

مقرر در کهوانییون وین در مورد برادران السراند  به عردم ایفرای مطلروب حرق برخرورداری از      
  ایرت. دولرت آل ران نیرز برا ایرتهاد بره        مثابة حقی بشری نیبت به ایشان مهجر خرد وکیل به

 36ال للی از ج له کهوانییون وین  تعیین وکیل تیتیری را وافی به مقصود مرادة  تعهدات بین
ریرانی  خد  مبهی بر ایرالع که حق ختص بازداختداند. از دیدسا  آل ان  زمانیکهوانییون ن ی

  وی از برقرراری ت راس برا    اش نقرق خرود  بدون تأخیر به او در مورد حرق معاضردت کهیرولی   
توانرد مرورد ح ایرت    خود و ن ری کهیولگری خود و مالقات با مقامات کهیولی خود محروم می

ریانی مهایب مقررر در کهوانیریون   وکیل مهایب قرار سیرد. آل ان بر این باور بود که اسر ایالع
دت بره اتبراعش   س ان وکیل کیفری صالحی از جانب آل ان برای میاعسرفت  بیوین صورت می

 36مرادة   1(. دیوان در مقام تفیریر بهرد   ICJ Rep, 2001: Paras.70-71خد )در نظر سرفته می
داند که با ی میکهیول تیح اخد  برای تیهیل اجرای کهوانییون  این مقرر  را نظامی یراحی

خرود  پرس از آن    اصل حاکم بر معاضدت کهیرولی یعهری حرق مکاتبره و دیتریری آغراز مری       
کهد و در نهایت اقداماتی را که مقامات کهیرولی  ریانی به کهیولگری را بیان مینگی ایالعچگو
دارد. دیروان نتیجره   توانهد برای ارائة معاضدت کهیولی به اتباعشان اتتاذ کههرد  مقررر مری   می
ریانی بردون ترأخیر دولرت پذیرنرد   از     یبب عدم ایالعسیرد که چهانیه دولت فریتهد  بهمی

ت اتباعش آسا  نباخد  از ت امی اهداف ع لی اجرای حقش به موجب ایرن مراد  محرروم    بازداخ
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 36تروان دریافرت کره نقرق مرادة      (. از ارهارات دیوان مری ICJ Rep, 2001: Para.74خود )می
خد  کهوانییون به معهای عدم رعایت حق دیتریی و معاضدت کهیولی در مورد اتباع بازداخت

ای خرکلی مانهرد خطرای دادریری     وی فردی آنهایت  حتی اسر قاعد دولت پذیرند  و نقق حق
 مان  ایفای این تعهد خد  باخد.

زعم دیوان  قاعدة خطای دادریی وکیل برادران السراند را از به چالش کشیدن محکومیت به
نحو مؤ ری بازداخته ایت. در چهرین خررایطی  ا رر قاعردة خطرای دادریری        و مجازات آنها به

 :ICJ Rep, 2001و در نتیجره نقرق آن برود  ایرت )     36ز تحقق کامل اهداف مادة جلوسیری ا

Para.91        این یافتة دیوان مبتهی بر این مفروض ایرت کره ایراالت متحرد  متعهرد بره فرراهم .)
یاختن فرصت یرن دعوا برای برادران السراند در مورد نقق حق معاضدت کهیولی بود  ایرت  

(Tams, 2002: 1258با پذیرش .)     این مفروض  بح  از مبهای حق معاضدت کهیرولی از حیر
 خود.  تعلق آن به دولت فریتهد  یا تبعة آن دولت مطرن می

آل ان در دادخوایت خود به دیوان ارهار کرد که ترک فعل دولت ایاالت متحد  مبهی بر عردم  
آل ران بره موجرب     تهها حق دولرت ایالعِ بازداخت دو تبعة آل ان به مقامات کهیولی این دولت  نه

کهوانییون روابط کهیولی را نقق کرد   بلکه حقوی فردی دو تبعرة مزبرور را نیرز نادیرد  سرفتره      
ریانی و دیتریی به کهیرولگری در کهوانیریون ویرن را    ایت. در مقابل  ایاالت متحد  حق ایالع

 :ICJ Rep, 2001د )نف  کهر تواند افراد را ذیداند نه حق افراد  اسرچه این حق میها میحق دولت

Para.76 در صرورت متالفرت   »کهوانییون که  36مادة  1(. در این زمیهه  دیوان از این عبارت بهد
  «خد  با معاضدت کهیولی  چهین معاضدتی نباید در مورد وی اجررا خرود  صریح ختص بازداخت

 (. ICJ Rep, 2001: Para.77کهد )سیرد که مادة مزبور حقوی فردی ایجاد مینتیجه می
یور میتقیم افرراد را تحرت   اند که ریی السراند بهبرخی از این ایتدالل دیوان نتیجه سرفته

(. البته Schiffman, 2002: 1112نف  قرار دهد )ها را ذیدهد  نه ایهکه صرفاً دولتتأ یر قرار می
یرو  وفرق   ز یرک خود  زیرا اال للی مرتبط آغاز میاین فردسرایی از خود کهوانییون و ایهاد بین

« حقوی بشری افرادی که تبعة دولت محل اقامتشران نییرتهد  »اعالمیة مج   ع ومی در مورد 
های بیگانه در هر زمان جهت برقراری ارتباط برا هیرأت کهیرولی یرا       اتباع دولت1985مصوب 

( و ایرن  U.N. General Assembly Resolution, 1985: Art. 10دیپل اتیرک خرود آزادنرد )   
ی ارتباط حیب عهوان اعالمیه  حقی بشری تلقری خرد  ایرت و از یروی دیگرر  جرهس       برقرار

هایرت   حقوی کهیولی برخالف حقوی دیپل اتیک که نارر بر روابط ییایی دولت با یایر دولت
جهبة اداری دارد و موضوع آن حفظ و ادارة مهاف  اتباع دولت )از ج لره افرراد( در خرارز ایرت     

انرد کره حقروی    نیز دیدسا  دیوان در ریی السراند را مبیّن آن دانیرته (. برخی ۲3: 1374)صدر  
بشری از ج له حق متهم به برخورداری از وکیل و معاضدت کهیولی  لزومراً نبایرد از معاهردات    
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توانهد از هرر تعهردی در   هیتهد که می 1ای فراسیرحقوی بشری یهتی نشأت سیرند  بلکه پدید 
(. برر ایرن ایراس  ریی دیروان در     Tams, 2002: 1257-1258) ال لل ایتهباط خروند حقوی بین

هرای  خود و سامی در رایتای ارتقای نظامقضیة السراند از آرای حقوی بشری دیوان محیوب می
 رود.خ ار میملی عدالت کیفری به

جهبة فردی حق معاضردت کهیرولی در ریی دیروان  روش جبرران خیرارت را هرم مترأ ر        
عهوان یکی از مصادیق جلرب رضرایت   را به ۲دیوان در این قضیه عذرخواهییازد  تا آنجا که می

داند  زیرا عذرخواهی مان  از آن نتواهد خد که در یایر مرواردی کره   دید  کافی ن یدولت زیان
رو مجردداً ایرن   در مورد ایشان نقق نشرود. ازایرن   36اند  مفاد مادة اتباع خارجی بازداخت خد 

 هرای های بلهدمدت قرار سیرند و محکوم به مجازاتافراد موضوع بازداختاحت ال وجود دارد که 
(. این موض  و ایتدالل دیوان سویرای آن ایرت کره    ICJ Rep, 2001: Paras.123خدید خوند )

عذرخواهی برای جلب رضایت  در روابط حقوقی میان دو دولت پذیرفتره ایرت  نره جرایی کره      
های جبرران خیرارت در ایرن    عهوان یکی از روشل ان بهح ایت از حقوی افراد در میان باخد. آ
کهرد. ایراالت متحرد  نیرز در دیرتور کرار قررار سررفتن         قضیه  تعهد به عدم تکرار را مطالبه می

دهد کره بره موجرب    اش به دیوان ایالع میای سیترد  و دقیق را در یطح حقوی داخلیبرنامه
خد  از جانب زعم دیوان  برنامة ارائهی خود. بهبه خاییتگی اجرای 36آن  تعهداتش در پرتو مادة 

یور قای  تض ین کهد که این دولت هرسز در مقام اجررای تعهرداتش   تواند بهایاالت متحد  ن ی
تواند چهین تض یهی ارائه دهد. برا    مرتکب نقق نتواهد خد  زیرا هیچ دولتی ن ی36وفق مادة 

ی این برنامه را متهارر درخوایت آل ان مبهری برر   وجود این  دیوان تعهد ایاالت متحد  به اجرا
(. بره ایرن ترتیرب  روش جبرران     ICJ Rep, 2001: Paras.124دانرد ) تض ین عام عدم تکرار می

ها در آیهرد   خد  در مقاییه با عذرخواهی  حقوی فردی اتباع آل ان و یایر دولتخیارت تعیین
 تری تض ین خواهد کرد.یور جدیرا به

داند که در موارد مشابه آتری  در صرورت صردور    وان ایاالت متحد  را متعهد میدر نهایت دی
حکم به محکومیت و مجازاتی چهین خدید  الزم ایت که این دولت با مدنظر قررار دادن نقرق   
حقوی مقرر در کهوانییون  بازنگری و برریی مجدد محکومیت و مجازات مربوط را اجراز  دهرد   

(ICJ Rep, 2001: Paras.125لزوم بازنگری در محکومیت .)های مشابه نیز تأکیردی  ها و مجازات
 ایت بر جهبة فردی و حقوی بشری تعهد به لزوم رعایت معاضدت کهیولی. با وجود این رویکرد

ایرن حرق    خهایرایی  از صررف    ترر قروی تضر یهی   میرتلزم کهیولی   تمعاضدحقوی بشری به 
دیتریری و    آیرد برن ری کهوانیریون ویرن    دفموضوع و ه. اسرچه از ایتحقی فردی  عهوانبه

کره  در نتیجره ضررورت دارد    دادریی عادالنه ایت. ایخکلی بر خرییپیش کهیولی معاضدت

___________________________________________________________________ 
1. Pervasive 
2. Apology 
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ه پای دیگر حقوی بشری ارتقرا یابرد ترا ترأمینِ حرداکثریِ      دیتریی و معاضدت کهیولی حق 
اسرچره دیروان     برد در خرارز از قل روخران تحقرق یا    هرا دولرت و حقوی و مهاف  اتبراع   هاآزادی

 اندیشی در پیش سرفتهمصلحت ودادسیتری بها به یهت مألوف خود  یریق احتیاط  ال للیبین
 ةالزامرات مراد   آنکره  حال  د  ایتکراکتفا زبور السراند صرفاً به فردی بودن حقوی م ةدر قضیو 

 حقروی  فرضپیشمقرراتی خهاور در زمان در نظر داخت و با  عهوانبه توانمیکهوانییون را  36
-179: 1395در نظرر سرفرت )خهیرواری     بشرری  حقروی  ی نیبت به آن رویکردانیان   یذات

یابقه نییرت و دیروان   ای بیال للی در یطح مهطقهچهین رویکردی در رویة قضایی بین .(177
حرق ایرالع از   »خرود برا عهروان     1999اکتبرر   1آمریکایی حقوی بشر در نظریة مشورتی مور  

ال للی مربوط بره    مقررات بین«ولی در چارچوب تض یهات فرایهد دادریی قانونیمعاضدت کهی
خرد   صراحت خامل حق به ری یت خرهاخته های آمریکایی را بهح ایت از حقوی بشر در دولت

 Interکهرد ) کهوانییون وین در مورد حقوی کهیولی تلقی مری  36مادة  1بهد « ب»در قی ت 

American Court of Human Rights, 1999: Para.141(8).) 

 

 گیرینتیجه

لحاظ مفهومی با حق برخورداری از وکیرل   حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کهیولی  به
ها باید به اتباع متهم از دولرت  هایی که کهیولگریارتبایی تام دارد. به بیان دیگر یکی از معاضدت

اخذ وکیل بررای آنران یرا ن ایهردسی حقروقی ایشران        فریتهد  در قل رو دولت پذیرند  ارائه کههد 
ایررت. حررق مررتهم بیگانرره برره برخررورداری از معاضرردت کهیررولی هررم از حیرر  نقررش و جایگررا  

ها و لزوم دیتریی به آنها در تض ین اجرای این حق و هم از جهبة لزوم مهتتب بودن کهیولگری
 ال للی قرار سرفته ایت.  اد بینوکیل از جانب متهم یا کهیولگری دولت متبوع او  موضوع ایه

لزوم رعایت حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کهیولی در مقاییه با حق برخورداری 
یابد. در این وضرعیت  حرق مرورد بحر  در مرورد مته ری ضررورت        از وکیل  ویهسی مضاعفی می

خرود روا دارد و از اتبراع   یابد که تبعة دولت دیگری ایت. اسر دولتی این حق را در مورد اتبراع  می
بیگانه یلب کهد  نتیتین تالی فاید آن  تویل به معیارهای دوسانه در قل رو حقروی بشرر ایرت.    

نشیهد. بره ایرن   کیفری  مهفعت و مصلحت را در برابر عدالت به نظار  می ایهجایت که نظام عدالت
د  بلکره حرداقل معیارهرای    خرو تهها حق بشری مربوط از ویهسی فرامکانی بودن تهی میترتیب  نه

خود. حیب معیارهای حداقلی مزبرور  هرر   ری یت خهاخته ن ی ال للی در رفتار با بیگانگان بهبین
جرا آورد  اسرچره ایرن    دولت باید در قبال اتباع بیگانه  حداقل رفتار خاییته یک ملت مت دن را به

آید. حفظ ت امیت جیر انی  را درمیموق  اجرفتار بیش از رفتاری باخد که در مورد اتباع خودی به
بیگانه  عدم تضیی  اموال او  عدم بازداخت یا حبس خودیرانه و عدم یوء رفتار قضایی  مرواردی از  
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ال للری حقروی بشرر از ج لره     این رفتار خاییته هیتهد. چهین رفتارهایی بره موجرب ایرهاد برین    
 سیرد.نیز در برمیاعالمیه و میثاقین  به اتباع اختصا  ندارد و بیگانگان را 

رو آن برود کره حرق مرتهم بیگانره بره برخرورداری از معاضردت         پریش ایایی مقالة پیش
( چگونره مرهعکس خرد     ۲۰۰1ال للی دادسیتری در قضیة السراند )کهیولی در ریی دیوان بین

داخت کره حرق مرتهم بیگانره بره برخرورداری از وکیرل در قضریة         ایت؟ فرضیة مقاله مقرر می
ر قالب حق معاضدت کهیرولی مقررر در کهوانیریون ویرن در مرورد روابرط کهیرولی        السراند  د

توان سفت که برا  ( به ری یت خهاخته خد  ایت. در مقام ارزیابی فرضیة مقاله حاضر می1963)
های این مقاله  این فرضیه را باید تأیید و تقویت کرد  زیرا مبهای احراز صالحیت عهایت به یافته

السراند پروتکل الحاقی به کهوانییون وین در مورد روابط کهیولی بود  و با ایرن  دیوان در قضیة 
وصح بدیهی ایت که دیوان  حقوی مورد اختالف میان یرفین را از مجرای معاضدت کهیرولی  

های خود از جهبة ها و آورد مقرر در آن کهوانییون برریی کهد. با وجود این دیوان در ایتدالل
خود. در ایرن زمیهره در دادخوایرت    کهیولی غافل ن ی در مفهوم معاضدتفردی حقوی میتتر 

آل ان بر جهبة فردی حق دیتریی و معاضدت کهیولی تأکید خد  بود و ایاالت متحد  بر تعلق 
این حق به دولت اصرار داخت. دیوان در مقام اتتاذ تص یم در مورد این اختالف  صرفاً به تأکید 

کهد. احتراز دیوان از تصریح بره جهبرة حقروی بشرری ایرن      یهد  میبر فردی بودن این حقوی ب
توان از آن رو دانیت که جهبة حقوی بشری حق دیتریری و معاضردت کهیرولی     حقوی را می

موضوع اختالف یرفین نبود  ایت. با وجود این  محرومیت برادران السراند از این حرق فرردی    
رداری از وکیرل مهتترب مرتهم یرا کهیرولگری      در نحوة اجرای حق بشری ایشان مبهی بر برخو

دولت متبوع او  تأ یرسذار بود  ایت  به این صورت که عدم رعایت حرق دیتریری و معاضردت    
کهیولی مقررر در کهوانیریون ویرن در مرورد بررادران السرانرد  بره عردم ایفرای مطلروب حرق            

 ان مهجر خد  ایت. مثابة حقی بشری نیبت به ایشبرخورداری از وکیل واجد خرایط مزبور به
در این زمیهه  دیوان حق معاضدت کهیولی و بالتب  حق متهم به برخورداری از وکیل مهتتب 

نف  اصلی در آن مرتهم ایرت    کهد که ذیخود یا کهیولگری دولت متبوع را حقی فردی تلقی می
رداری از نه دولت متبوع او. بر این ایاس  دیوان احراز حقوی بشرر از ج لره حرق مرتهم بره برخرو      

ای در حوزة حقوی کهیولی که کارکرد آن حفظ و ادارة مهاف  اتباع معاضدت کهیولی را از معاهد 
کهد. البته دیروان بره ایرن میرزان هرم کفایرت       پذیر میدولت )از ج له افراد( در خارز ایت  امکان

رد کره  سیر کرار مری  کهد و حتی در مقام تبیین روش جبرران خیرارت  مجردداً مهطقری را بره     ن ی
هرا مفهروم   ال لل که صررفاً در روابرط میران دولرت    های یهتی جبران خیارت در حقوی بینروش
بر آن  بره حرال مرتهمِ    کهد که عالو خیارتی را پیشههاد می یابد  پذیرفته نشد  و روش جبرانمی

 برخوردار از حقوی بشری نیز مفید باخد و آن تعهد به عدم تکرار نقق در آیهد  ایت.
ال للی دادسیتری در قضیة السراند که از معدود آرای دارای صبغة ایت  ریی دیوان بیندر نه
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تواند مؤید آن باخد که مرج  قضرایی اصرلی ملرل متحرد  در     حقوی بشری این دیوان ایت  می
ای در روابط میان دو دولت  درصدد تعیرین  ای معاهد بر تض ین اجرای قاعد   عالو ۲۰۰1یال 

د  از حی  تعلق آن به تبعه یا به دولت متبوع ایت  امری که برآمد آن در اجررا  ماهیت این قاع
و تض ین اجرای حقوی بهیادین بشری بیگانگان از ج له حرق مرتهم بیگانره بره برخرورداری از      

 ها تأ یرسذار خواهد بود.معاضدت کهیولی  در رویة دولت
ریی دیروان در قضریة   رویة قضایی موجود در خصرو  حرق معاضردت کهیرولی  از ج لره      

السراند  برای ج هوری ایالمی ایران و اتباع این دولت در یرایر کشرورها نیرز راهگشرا و قابرل      
ایتهاد ایت  چراکه امروز  بتشی از اتباع ایران در خارز از کشور به جرائ ی چون ح رل مرواد   

تهد. حیرب  متدر  قاچای یا اقدامات ترورییتی متهم خد  یا در حال یپری کردن مجازات هیر 
هریک از اتباع ایران در خرارز از کشرور مرتکرب    »  139۲قانون مجازات ایالمی مصوب  7مادة 

جرمی خود  در صورتی که در ایران یافت و یا بره ایرران اعراد  سرردد  یبرق قروانین ج هروری        
این ماد  به یرک واقعیرت اخرار  دارد و آن ایهکره     ...«. خود ایالمی ایران محاک ه و مجازات می

م کن ایت مجرم ایرانی به ایران اعاد  نشد  و در کشور خارجی محاک ره و مجرازات خرود. در    
کهوانیریون ویرن    36مرادة   1کههد  ملزم به رعایت مفاد بهد این صورت ایت که دولت محاک ه
  کهوانییون وین در مورد روابرط  1975رو دولت ایران نیز از در مورد چهین مته ی ایت. ازاین

یرو  متعهرد بره رعایرت مفراد حرق       ( را تصویب کرد  ایرت. در نتیجره از یرک   1963کهیولی )
های متعاهد در ایران ایرت و از یروی   کهیولی نیبت به اتباع یایر دولتدیتریی و معاضدت 

های یرف معاهد  مطالبه تواند اع ال این حق را در مورد اتباع خود در هریک از دولتدیگر  می
سرری در مرورد   اند  مطالبهدولت این کهوانییون را تصویب کرد  18۰ون کهد. نظر به ایهکه تاکه

 این حق یهولت و سیتردسی بیشتری خواهد داخت.
عهروان  های دولت ایران در کشورهای متتلح  بهدر چهین مواردی الزم ایت که کهیولگری

افزایری  آسراهی متولی اصلی ح ایت از حقوی اتباع و ارائة معاضدت کهیولی به ایشان  اقدام بره  
هرای آموزخری    ترتیرب کره برا تهیرة کتابیره      اتباع ایرانی در کشور محل مأموریت کههد. به این

های کهیولی را به اتباع آموزش دههد ترا آنهرا   ریانی در یایت و ...  حقوی تبعه و ح ایتایالع
. ه یهین بدانهد که در صورت متهم خدن باید پیش از هر چیز کهیولگری را در جریان بگذارند

الزم ایت مجاری ارتبایی مهایبی از خط تلفن سرفته تا ارتباط آنالین را ت هید و ایالعرات آن  
ویره  برا   بر ایهکه الزم ایت وزارت دادسیتری ایران بره را از پیش در اختیار اتباع بگذارند. افزون

هرای  نامره ت  موافقرت هایی که تعداد اتباع ایران یا تعداد مته ان ایرانی در آنها بیشتر ایر دولت
ایترداد مجرمان  انتقال محکومان و معاضدت حقوقی در امور کیفرری مهعقرد کررد  و در ایرن     

هایی بیش از کهوانییون وین  برای اتبراع ایرانری در نظرر سرفتره     ها حقوی و ح ایتنامهموافقت
ت کهیرولی  نامه  مجالی برای نادید  سرفتن حق معاضدهای خارجی یرف موافقتخود تا دولت



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   20

 

نیبت به اتباع ایرانی نداخته باخهد. نحوة دیتریی و معاضدت کهیولی و ترتیبات و تیرهیالتی  
خد  در نظر سرفته خود  در کهار ض انت اجرای تتلح از که باید از این حی  برای فرد بازداخت

البته بدیهی  بیهی خود.ها پیشنامهترین مفادی ایت که باید در این موافقتآن ترتیبات  از مهم
هایی  دولت ایران نیز ناسزیر از پرذیرش  نامهایت که نظر به متقابل بودن تعهدات چهین موافقت

 نامه خواهد بود. های یرف موافقتو اجرای چهین معیارهایی در مورد اتباع دولت
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