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 مقدمه
 حاکمیرت  مظراهر  از ییکر ، کشرور  یداخل امور به نسبت قضاوت در بیگانه محاکم صالحیت ینف

 و یخرار   دخالرت  هرگونه از مانع که است یحق، دولت تیحاکم(. 239: 1382 شایگان،) است
 و گرید یکشورها با تعامل به قادر که مسرقل نهاد منزلۀبه خیبا زین حق نیا اما ،دشومی مخاخله
 شرود  شرناخره  تیرسرم  بره  یالمللر برین  نظرا   در، اسرت  یالمللر برین  یهانامهموافقت در ورود

(Slaughter, 2004: 284 از سرو .)فرره اسرت  ریپذ یداخلر  ۀنر یفقر  در زم  تیر ، حاکمگرر ید ی 
 انیر الملرل. بره ب  مشروط، بلکه تابع حقوق بینریصورت مطلق و غه هم نه ب (، آنیمل تی)حاکم

امرور، در   یرۀ عمرل دولرت در کل   یو آزاد یریگمیحق تصم یعنیمفهو ،  نیا در تی، حاکمگرید
 تی)اسرقالل(. تنها محخود یو خار  یبه هر قخرت داخل نبودنهخود و وابسر یچارچوب مرزها

 (.137-8: 1371 ،یبیگخلیالملل است )ضیایمقررات حقوق بین یۀاز ناح یقخرت نیوارده به چن
 اصل که است یگیرشکل حال در یارویه تخریجهب، بشر حقوق هب مربوط تحوالت یپ در اما،

 تکلیرف  اصرل  بره  اسررناد  برا  یملر  محاکم واست  دهکر تعخیل راها تدول مطلق مصونیت یسنر
 افرراد  ۀمحاکمر  بره ، بشرریت  علیره   نایت و بشر حقوق فاحش نقض با مقابله در ی هان ۀ امع
 (.239 :1382 شایگان،) انخپرداخره مصونیت یدارا

 شیافرزا  براسراس  سررم یب قررن  یانیر پا ۀده در مطرح مسائل و شهیانخ نیا رهور با همزمان
، یرنظرام یغ یهرا تیر  مع قرراردادن  هرخ   و خیشخ خشونت، یداخل ۀمسلحان مخاصمات تعخاد

 شرخ و  تأسری   کانرادا  دولت از سویعضو  12با  دولت حاکمیت و مخاخله المللیبین کمیسیون
 ,Rep. of ICISSکررد )  منرشرر  «حمایرت مسرئولیت  » عنوان تحت گزارشی 2001 دسامبر در

Dec. 2001 .)یدولرت برر حقروق فررد     یتاز تقخ  حاکم یحل مسائل ناش یبرا یسیونکم ینا 
 از دولرت  تیر حاکم کره  ورزدمری  اصررار  نکرره  نیر ا بر 1تیحمامسئولیت  نیدکررشخ.  یلتشک

 توانرخ مری ن و ستین منفک، کننخیم یزنخگ آن قلمرو در که یمردم از تیحما یبرا شمسئولیر
 نیر ا نقرض  ایر  گرفرنخهیناد صورت در است مورف ی هان ۀ امع و باشخ کنررل از یشکل صرفاً

 اصرل ، دیگرر  عبرارت  به (.Guterres, 2008: 102-103) نخک اتخاذ را یمقرض اقخاماتمسئولیت، 
 انخکمک ای تیحما بالدن به که شودمی مرمرکز یکسان یبشر یازهاین بر، نیدکرر نیا نیادیبن
(ICISS, 2001: 15.) از و شرود مری  مرمرکرز  یبشرر  حقوق یهاضنق انیقربان ۀ نب بر، نیبنابرا 

 .  کنخ قطع را بشر حقوق و تیحاکم نیب تنش کور گره کنخمی یسع ی،مفهوم نظر
 حرق » اصرطالح  شرخیخ   نایرات  درخصرو   ترا  برآمرخ  درصرخد  کمیسیون، گزارش این در

                                                           
حقوق  یاز علما یادسره ی مع یخ، همان عقااینجدر ا یناست. منظور از دکرر یندکرر یکمفهو ،  ینا. 1

 رویۀ که است  معی دکررینی، حمایت مسئولیت مفهو . است -آنان فردی نظریات و عقایخ نه و- المللینب
 .است داده اعربار بخان المللیبین
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 ایرن  درواقع (.ICISS, 2001: paras. 2/28-2/33دهخ ) تغییر «حمایتمسئولیت » به را «مخاخله
 در اقرخامی  هرر  انجرا   در آن ناتوانی و کوزوو بحران در یالمللبین  امعۀ دخالت بازتاب دکررین
  است.  دارفور بحران
 مسررلز   حاکمیرت  کره  اسرت  ایرن  حمایرت مسرئولیت   اصلی مفهو ، کمیسیون این نظر از

 نخواهرخ  دولری اگر دارد، عهخه بر را شهرونخانش از حمایتمسئولیت  دولری هر. تاسمسئولیت 
 شررایطی  چنرین  در اسرت و  زده خود حاکمیت بر بطالن مهر، دهخ انجا  را وریفه این نروانخ یا

 :Hamilton, 2006گیرد )می قرار المللیبین  امعۀ عهخۀ بر وضعیت این اصالحمسئولیت  و حق

 علیره   نایرات  و قرومی  سرازی پرا   زدایی،نسل برابر در افراد از حمایتلیت مسئو نریجۀ (.290
 کره  کنرخ مری  تضمین واست   نگ از قبل حاکمیت مفهو  ایریشه نپذیرفرن منزلۀبه، بشریت

 .شونخ پنهان سرزمینی تمامیت سپر پشت تواننخمین این از بیشررها تدول
، شورش، سرکوب یاز  نگ داخل یاشن ی خ  یدر معرض آس یریکه  مع یی،  انیبنابرا

، اصل عخ  خنکدفع  ایرا مروقف  نروانخ آن ایشکست دولت قرار دارد و دولت موردنظر نخواهخ  ای
  (.Slaughter, 2004: 287) دهخمی تیحما یالمللخود را به مسئولیت بین یمخاخله  ا

انش پاسرخ نخهرخ و   شرهرونخ  یازهرا یبره ن  یکه دولری، زمانتیمسئولیت حما نیبنا بر دکرر
، بلکره  یابرخ نمری اش ادامره  یداخلر  تیر تنها حاکم، نهفرخیگسررده اتفاق ب اتیا ازه دهخ تا  نا

 یکره دولرر  یزمران  ،نیبنرابرا  (.Peters, 2009: 516) افرخبه مخاطره می زیاش نیخار  تیحاکم
 یهرا تیولئکنرخ و مسر   توانخ مخاخلهقانوناً می یالمللبین ۀتوانخ تعهخاتش را ا را کنخ،  امعنمی

 ییترا دوبراره توانرا    خنر کبه آن دولرت کمرک    اتی نا یری لوگبا رد و یآن دولت را بر عهخه بگ
  یر ترتنیکره برخ   یا، مخاخلهنی(. بنابراBakery, 2013دست آورد )ه از شهرونخانش را ب تیحما

 رد.دولت را نقض نخواهخ ک تید، حاکمشومی هیتو  تیمسئولیت حما نیدکرر ۀلیوسهب
، خرود  ابعاد و فیررا با، گذردیم آن اتیح از دهه کی اکنون که تیحما، مسئولیت درواقع

 و رخان  و اخرالق ، نیادیر بن حقروق  تحقق و یالمللبین و یمل ثبات و نظم حفظ در یمهم سهم
 .  داشت خواهخ نخهیآ در بشر ی مع

کره   تیر لیت حمامسرئو  ینوپرا  نیو رهرور دکررر   تیحاکم یمفهو  سنر رییاما، با و ود تغ
ول ئدولت را در مقابل شهرونخانش مس سوکیو از  خکنمی فیمسئولیت تعر منزلۀهرا ب تیحاکم
عهرخه   همسرئولیت را بر   نیر ا یالمللر بین ۀدر صورت قصور دولت،  امع گر،ید یدانخ و از سومی

ن، آ یبارز اسرقالل کشورها و اعمرال حاکمیرت در بعرخ خرار      یهااز  لوه یخواهخ گرفت؛ یک
 . است یخار  یها در قبال محاکم کشورهامصونیت دولت

 یخرار   هرای تدول بر یداخل یهاهدادگا ییقضا تیدولت عخ  امکان اعمال صالح تیمصون
 یتوانخ را ع بره عملر  نمی یعمل دولت، دادگاه مل نیبنا بر دکرر و( 22: 1386 ،یهل)عبخال است

دولرت   تیصادر کنرخ و مصرون   یحکم ،است خودش مرتک  شخه نیدر سرزم یکه دولت خار 
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در  گرر ید یهرا دولرت  ۀ، از مخاخلر یداخل یهاتاسیس ی، در ا رانیدکرر نیبر ا هیمسرقل با تک
خرود   یداخل یهاتاسیاسرقالل دارد تا س یدولر نیخ که چنکنمی نیمانخ و تضممی یامان باق
 ییقضرا  تیسررننا برر مصرون   آمره کره ا  ۀها از و ود قاعخدولت یۀ، رویطور کله . بخنک تیرا هخا

 .(Humes-Schulz, 2008: 109) کنخنمی تیها باشخ، حماآن
خارج از قلمرو دولت مربرو    دررا  نیادیبنحقوق بشر  کهرا  یکه خواهان دولت خار یزمان
 یدولرت مربرو  دادگراه بررا     اریدهخ و اخرقرار می یقانون  ی، تحت تعقاست کرده نقضدادگاه 

، ردیر گهرا در تعرارض قررار مری    دولرت  ی( با اصل برابرییقضا تی  )صالحدادن به اخرالصلهیف
 د.شومی مطرحدولت  تیمصون جیمسائل را

از  یناشر  شررر ی، بلکه بستیها ندولت یبراساس اصل برابر تیدولت از مصون یمنخاما، بهره
 خیمف ۀرواب  دو انب ۀ، با هخ  توسعشیخو ییقضا تیدولت مربو  دادگاه از صالح یپوشچشم

در  رییر درصرخد تغ  تیر مسئولیت حما نیفرض که دکرر نی، براساس انیهاست. بنابرادولت نیب
 ۀترر  امعر  گسرررده  فیهرا نسربت بره مردمشران و وررا     مسرئولیت دولرت   ت،یحاکم نیب ۀرابط
ها باشخ؟ پاسخ به دولت تیاصل مصون یبر ا را یتوانخ مانعمی نیدکرر نیا ایاست، آ یالمللبین

موضرو ، ابررخا در مبحرو اول     یبررسر  یمقاله بررا  نیحاضر است. در ا ۀموضو  مقالسؤال،  نیا
 نیدولت با دکررر  تیها و در مبحو دو  ارتباط مصوندولت تینقش حقوق بشر در تحول حاکم

دولرت   تیاصل مصون نخاشرنتعارض نیز به سو  مبحودر  کنخ.می یرا بررس تیمسئولیت حما
 .مکنیتو ه می یاز قواعخ ماهو یقواعخ شکل کیکو تف تیمسئولیت حما یبا ا را
 

 هادولت تیحاکم مفهوم در تحول و بشر حقوق شدنیالمللنیب
ها محرر  است. هرر دولرت در قلمررو خرود بره      دولت تی، حاکمیالملل عموماز نظر حقوق بین

: 1363، یاحمخواسرران )از تعرض مصرون باشرخ    خیدهخ که باانجا  می ی، اعمالرشیاعربار حاکم
خود، برخون دخالرت دولرت ثالرو      یحق دولت است که مسرقالً به مقامات داخل تی(. حاکم34

برابر  یها اعضااست که دولت نیشود، امی یه ناششیخنا نیا یکه از ا را یاجهیکنخ. نراعطا می
 (.Humes-Schulz, 2008: 108) نخایالمللبین یحقوق ۀ امع

 رونرخ  دسررخوش  یالمللر بین  یمح راتییتغ با موا هه درها تدول تیحاکم نهاد امروزه اما
 تیر حاکم، حرال  نیر ا برا . خکنمی محخودتر را آن اعمال و اقرخار ۀطیح که است شخه یشیفرسا
 عبرارت  بره . شودمی محسوبالملل بین رواب  در مو ود ینهادها نیتریقو از همچنانها تدول
توان شخه است، اما نمی خهیها به چالش کشلتدو تیشخن، حاکمی هان نخی، با آنکه در فراگرید

ها را همراه داشره اسرت. موافرق برا    مرگ کامل دولت ایداده  انیها پادولت تیگفت که به حاکم
اسرت و در تحروالت    نیآفرر همچنران نقرش   یمل تیتوان گفت که حاکمها، میتسینظر نئورئال

 (.172: 1390 ،نیایخواهخ داشت )فروغ ینقش مؤثر یالمللبین
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 نیر شرخه و در ا  خیها تشخدولت یدر نظا  داخل یالمللشخن اثر عوامل بینیبا گسررش  هان
و  یالمللر چنخ است و مررأثر از عوامرل برین    یها در گرو تعامل با عواملتی، اعمال حاکمخصو 

حقرروق  خیررخررود با تیرراعمررال حاکم یحقرروق، قررخرت حرراکم برررا ریررو فراگ نیادیرربن میمفرراه
سرر کره    کیتنها به  گرید تیسخن، حاکم گریدر نظر داشره باشخ. به د زیا نشونخگان رحکومت

شرونخگان  بره مردمران و حکومرت    ز،یر آن ن گریبلکه سر د ،ستیخ، بسره ننباش کننخگانکومتح
حفرظ حقروق    و حفرظ قرخرت فرمرانروا    یبررا  یابرزار  تیر رو، اعمرال حاکم  نیر بسره است. از ا

سازگار  یبرمبنا تیمفهو  تازه از حاکم رشیورت، پذص نید. در اشومحسوب مینیز شهرونخان 
 یکراف  گرر ید یبودن بر برداشرت سرنر  یمرک رایز ،دشومی ریناپذزیشخه، گرگفرهشیبا تحوالت پ

آن  یمرکرز  ۀمروازن است که حکومرت هنروز هسرر    یازهی، آمتیحاکم ۀنخواهخ بود. مفهو  تاز
 یعوامل درون نظرا  حقروق   نیو البره تما  ا مرقابل با آن دارنخ یکنش زین گریعوامل د امااست، 
 (.172 :1390 ،نیایشونخ )فروغیم فی( تعریالمللو بین یا، منطقهی)داخل

 یفراملر  یغیردولرر  یهرا سرازمان  یسرازمان ملرل مرحرخ و حرر     یارهارنظرها بر این، عالوه
کماکران   ین ها ۀاما  امع ،است ی هان افکار عمومی ۀدرخصو  موارد نقض حقوق بشر، سازنخ

ها هسرنخ یرا  نیز محصول توافق دولت یالمللبین یهاهاست و سازمانمرشکل از دولت یا امعه
آن  ۀدهنرخ تشکیل یهادولت ۀمسرقل از اراد یاکننخ. لذا، هنوز ارادهها فعالیت میدولت ۀبا ا از
نرخارد. در نظرر   نقض حقوق بشرر و رود    ۀها در زمینابراز نظر را ع به اعمال دولت برای امعه 

در حرال توسرعه، حقروق بشرر را برا       یهاخصو  دولتها بهدولت یداشره باشیخ که هنوز برخ
مسررحق   یو فررد را در صرورت   انرخ کررده تکالیف و ورایف افراد در قبال دولت و  امعه مررتب   

 داننخ که تکلیف خود را انجا  دهخ.از حق می یبرخوردار
 ییقضرا  تیالملرل درخصرو  مصرون   حقوق بین کردیو، ریطیشرا نیاست که در چن یهیبخ

از  گر،یکرخ یمحراکم   ییقضرا  تیهرا از صرالح  دولرت  انتیگراست و صتیحاکم یکردیدولت، رو
 منزلرۀ هتوان گفت بر می ،رو نی(. از ا15 :1386 ،یعبخاله) خیآیبه شمار م یشیگرا نیمظاهر چن

 تی، هر دولرت رضرا  نیمع  یشرا شود که درها، فرض میدولت یو برابر تیاز حاکم جهینر کی
 یاسرت، از ا ررا   یطرر  دعرو   تیبرخون رضرا   گرر یکه دولرت د  یحقوق یداده است در دادرس

  (.Caplan, 2003: 748) خنک یخوددار ای یپوشخود چشم یانحصار ینیسرزم تیصالح
 یهرر دولرت دارا  »: خیر گومری  1897هرنانرخز در سرال    هیر عل لیآنخره یۀفولر در قض یقاض
 هرت  نیاحرررا  بگرذارد و برخ    تیر حاکم یدول دارا گرر یورف است به اسررقالل د ، متیحاکم

خودشان مرتک   نیکه در داخل سرزم گریدول د یدولت، درخصو  اعمال حکومر کیمحاکم 
 (.139: 1386، ی)عبخاله «نخیبه صخور حکم اقخا  نما خیشونخ، نبامی

 یهرا ها و سازمانر دولتدست که ا یکنون یایدن یایقضا نیترحقوق بشر از مهم ۀاما، مسئل
بره   یاساسر  یهرا یاثر گذاشره است. حقوق بشر و آزاد یو ا رماع یاسیوابسره به آن از نظر س
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هرا  ه و دولتشختو ه به آن کشورها  یاساس نیو در قوان لیها تبخانسان یاصل یاز شعارها یکی
کررده اسرت    رییر دسررخوش تغ ها را دولت تیحاکم وموا ه  ییو بنخها خیها و قتیرا با محخود

 (.  112 :1387 )پروین،
 ی هران  یرۀ اعالم  یسرال از تصرو   68، پ  از گذشت یالمللاز حقوق بشر در نظا  بین یبانیپشر

شرود  که گفره می یاگونهاست، به افرهیالملل بین استیدر س ییباال یهاتیو اولو تیحقوق بشر، اهم
 (.21: 1378 ،ذاکریان)است  افرهیارتقا  2باال گاهی االملل به بین استیدر س 1نییپا گاهیاز  ا
و سررانجا    یالمللر قواعخ حقروق بشرر بره عرر  برین      لیوضع، تبخ نیا یاز عوامل اصل یکی
حقروق بشرر را در    یالمللر بین قواعخسازمان ملل مرحخ،  ن،یشخن آن قواعخ است. عالوه بر اآمره

کار را با منشرور   نیا یالمللبین ۀاست.  امع ثبت کرده مانیو پ ونیاز هفراد سنخ، کنوانس شیب
، یو مرخن  یاسیحقوق س یالمللاق بیننیحقوق بشر آغاز کرده و با م ی هان یۀملل مرحخ و اعالم

، ینرااد  ضیمنع هرگونه تبع ونیکنوانس، یو اقرصاد یا رماع ،یحقوق فرهنگ یالمللبین ناقیم
حقروق   ونیکنوانسر شرکنجه،   تیممنوع ونیکنوانسزنان،  هیعل ضیمنع هرگونه تبع ونیکنوانس

 یالمللر نظرا  برین   آور اسرت، کننخه الزا  یتصو یهادولت یها که برانویکنوانس گریکود  و د
 یتعهخات ی، حقوق بشر امروزنی(. بنابرا29: 1389 ،یاشلقیبرده است )عباس شیحقوق بشر را پ

تعهرخات   تیر و ماه عرت یکره طب ی اگونره کنخ، بهمی لیتحم یمل یهاتیعا  به حاکم ۀبا گسرر
 یالمللر برین  ۀها در  امعتعهخات آن گرید تیو ماه عتی، با طبنهیزم نیها در ادولت یالمللبین

و تبرادل اسرروار    یبرر اصرول برابرر    گریکرخ یها در قبال معنا که، تعهخات آننیمرفاوت است. بخ
افرراد   ۀها را در برابر همر ه آناست ک یاگونهاست، حال آنکه تعهخاتشان در قلمرو حقوق بشر به

 (.232: 1375 ،یکنخ )فلسفی( ملرز  مگانهیب ای)شهرونخ 
 تیر حما یالمللر نبری حقوق بشر که از طرر  مجرامع   که است  بر این باور نکیاسک نیکاتر

کرردن  یری و ا را ی، عملر ویکنرخ. بره نظرر    وارد مری  تیانرقادات را به حاکم نیتریشود، قومی
 رییتغملموس از  ییها، نمونهاین خصو  در یخار  یهاتاسیحقوق بشر و سمربوط به  نیقوان
 .(411: 1993، نکیاسک نیکاتر) رونخبه شمار می تیحاکم تیمربوط به اهم میمفاه

و  یدر سرومال  یمشرابه  تیدولرت و وضرع  از سروی   ییالنکایبعخ از قرل عا  شرهرونخان سرر  
و  تیر حاکم ۀنر یدر زم گرر یکشور د یم داخلدر محاک ییقضا  یاز تعق تیمصون یو ادعا یبوسن

کرل  ریعنران، دب  یها، کروف دولت نیا از سوی ی نگ می را ای یکشاعمال نسل یبرا یامور داخل
 چیهر  ایر سؤال را مطرح کرد کره آ  نیا 2000خود در سال  ۀسازمان ملل مرحخ، در گزارش هزار

را که از سرپر   یخ مسئولیت رالمانبا توسل به آن بروان ی هان ۀو ود نخارد که  امع یابزار قانون
 (. Bakery, 2013) خنککننخ ثابت دولت اسرفاده می تیمصون

                                                           
1. Low Politics. 
2. High Politics. 
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 ،وانیا  ی، گرایاسررال ۀسابق امور خار  ریوز استیچالش، دولت کانادا به ر نیدر پاسخ به ا
 نیرر، ا2001کررد. در دسررامبر    یدولرت را تأسرر  یررتمخاخلرره و حاکم یالمللر بررین یسریون کم
بره نرا     یگزارشر  ،تیر از حاکم یخیر منشور ملل مرحخ و در   خ یروزرسانبه یبرا ونیسیکم
 صادر کرد. «تیمسئولیت حما»

دولرت  »سرازمان ملرل مرحرخ از نمراد      تیعضرو  یمفهو  اصرل  ریی، درصخد تغونیسیکم نیا
 یالمللر بین ۀ امع از سوی «هاملت ۀول  امعئعضو مس» منزلۀبود، تا دولت به «مسرقل ۀحاکم

 خیر کننخ، با نیاما اگر چن ،منشور ملل مرحخ آزادنخ یها در امضاشناخره شود. دولت تیبه رسم
 ایر ، انرقرال  ونیسر ی. مطرابق گرزارش کم  رنرخ یرا از زمران امضرا بپذ   «تیعضرو  یهرا تیولئمس»

 ۀمنابر بره  تیر بره حاکم  مطلرق  تیر اما مفهرو  حاکم  ،دولت امکان نخارد تیحاکم یسازکمرنگ
 فیو هرم وررا   یداخلر  یگونه که مسرئولیت هرم در عملکردهرا   آن است؛ افرهی رییتغ مسئولیت

شرهرونخان   ی، دولت مسئولیت احررا  به شأن و حقروق اساسر  یو ود دارد. از نظر داخل یخار 
 , Slaughter) ها را بر عهخه دارددولت ریسا تیمسئولیت احررا  به حاکم یخود و از نظر خار 

2004: 287 .) 
را در گسرررش و   یالملرل، نقرش اصرل   تابعان حقوق برین  نیترمهممنزلۀ حاکم به یهادولت

برر عهرخه دارنرخ و     یالمللر بینریر و غ یالمللر بین گرید یقواعخ حقوق بشر در کنار نهادها یا را
و بره   یابرزار ریغ یاگونره کره بره  یصرورت از حقوق بشر در ینظارت -یریحما یهاسمیاعمال مکان

هرا نرخارد، بلکره بره     دولت تیبا حاکم یتنها تعارضنهاسرفاده شود،  یو انسان کیصورت دموکرات
 ،تیر مسئولیت حما نیبراساس دکرر ن،ی(. بنابرا183: 1390نیا،یکنخ )فروغیعمل م زینفع آن ن

 ۀشر یخن هرت ا  نیدهرخ، بره همر   دولت رخ مری  یریحاکم ۀطیاز آنجا که نقض حقوق بشر در ح
 تیر حاکم گرر، یعبرارت د  هب(. ICISS, 2001: 15) دشومطرح می «مسئولیت ۀمناببه تیحاکم»

اسرت   یهیدولت در  هت مصالح و منافع مرد  اسرت و برخ   یۀاعمال اقرخار عال قتیدرحق یواقع
 یهادولت یحال مصالح مل نیو در ع یاهخا  نظا  حقوق بشر ۀکننخنیتوانخ تأمامر می نیکه ا

 (.172: 1390 نیا،یشخن باشخ )فروغیحاکم در عصر  هان
 خیر با دارنخ؟ یبا هم همپوشان هانآ ای دارد و ودتعارض  یمل تیوق بشر و حاکمحق نیب ایآ

هرا تعرارض   نره یزم یهرا در برخر  دولرت  یمل تیحقوق بشر و حاکم یمبان انیارهار داشت که م
 یریحمرا  یابزارهرا ، الملرل مطابق با حقوق برین  ین داخلیقوان  یو ود دارد، ماننخ الزا  به تصو

درخصرو    ییقضرا  یریر گی( و پیریحمرا  یحقروق بشرر )سرازوکارها    یاو منطقره  یالمللر بین
 تیبرا صرالح   یو دادگراه داخلر   یالمللر برین  یفرر یدادگاه ک قیکننخگان حقوق بشر، از طرنقض
 یملر  تیر نقض حاکم سب توانخ بازدارنخه می یالمللبین یهامجازات یبرخ یحر ای ،... و ی هان

باشرخ،   تیر امن یشرورا  یاز سو اگرخصو  بهاشخ، ب یمل تینقض حاکم یبرا یاحخاقل بهانه ای
 تیر اصرول حاکم  رشیپرذ  ی، امرا حاتیو تسرل  یاقرصراد  یهرا میبشردوسرانه و تحر ۀمنل مخاخل
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کنرخ  بروز می ینخارنخ. تعارض وقر گریخیکبا  یاز حقوق بشر منافات یالمللبین تیها و حمادولت
 یهرا یحقوق و آزاد نی، که تأمتیاکمح فیورا یاصل ریمخرلف از مس یهاها به بهانهکه دولت

 (.164 :1383 ،ی)ابراهیم رنخیها فاصله بگانسان یعیاست، خارج شونخ و با حقوق طب یعموم
 

 تیحما تیمسئول یاجرا با دولت تیمصون اصل نداشتنتعارض
کرم گرفرت. محقرق    تروان دسرت  صلح و ثبات را نمری  یهادهه جادیدولت در ا تیحاکم تیاهم

کنخ که نظا  ادعا می یگریکه، دیحالدر ،نامخمی «المللحقوق بین نیادیارزش بن»را  تیحاکم
اسراس، ارنسرت بنکراس     نیر شرود. برر ا  بنرا مری   «تیر احررا  به حاکم» یۀامروز بر پا یالمللبین
توانرخ برر دولرت برابرر     دولت برابر مری  کی ایاست که آ نیشود، اکه مطرح می یسؤال»: خیگومی
اسرت، برر هرر     نیآن معر  یهرا دولت حاکم، که نشرانه  کیمطمئناً نه.  ،ه باشخسلطه داشر گرید

اش اتفراق  ینیسرزم یکه در مرزها یاعمال ۀکنخ و بر هممی یزنخگ رشیکه تحت حما یشخص
 (.Humes-Schulz, 2008: 108« )دارد تیافرخ، صالحمی

 ه، بر یر سرطح عملر  نرخ. د امصرون  گریحاکم د یهاحاکم از محاکم دولت یها، دولتنیبنابرا
و  خنر کا را  یدولت خار  هیعل ینخارد که حکم اریاخر یدولت، دادگاه مل تیمو   اصل مصون

 ی، دولرت مسررقل در ا ررا   یمو ر  فررض علمر    ه، بر نیاحکا  آن دادگاه باطل اسرت. همچنر  
 تیشود که مصرون مانخ. فرض میمصون می گرید یهادولت ۀخود، از مخاخل یداخل یهاتاسیس

اسررقالل   یدولر نید که چنشو نیها حفظ و تضمدولت یالمللتا نزاکت در رواب  بین الز  است
 گر،یبه عبارت د (.Humes-Schulz, 2008: 108) خنک تیخود را هخا یداخل یهاتاسیدارد تا س

آن، برخون   یفرعر  ایر  یاز ارکان اصل یکی ایشود که دولت مطرح می یدولت اصوالً زمان تیمصون
 ,Harris) ردیر قررار گ  ییقضا  یتحت تعق گرید یهادولت ایدر محاکم دولت  آن دولت، تیرضا

 تیدولت، عخ  امکران اعمرال صرالح    تیمصون فیروشن تعر ی، معنانیبنابرا (.306-307 :1998
 (. Brownlie, 1983: 333) است یخار  یهابر دولت یداخل یهادادگاه ییقضا

 ییهرا تیدولت را تنها را ع به فعال یتمصون الملل، حقوق بینیمنافع  مع یۀنظر بامطابق 
دولرت   یتمصرون  ی، هخ  اصرل ینبنابرا .ها باشخلتدو ۀنفع  امع هدانخ که مجرمعاً بمی یضرور

 یضرورت عمل»منرس  به  یریمصون نیو چنشود  یلها تسهدولت یاناست که نزاکت در م ینا
 ،(Giuttari, 1970: 6) «باشرخ یهرا مر  رواب  مرقابل دولرت  درو نزاکت  احررا  ۀبه توسع لیو تما
را  یالمللر برین  یصرلح و برابرر   خیبا یدارد که قواعخ حقوق هینظر نیدر ا شهیر تیمصون نیبنابرا

  (.Humes-Schulz, 2008: 108) توسعه دهنخ
اسرت   یمبرنر  1812در سرال   2نجیونر اکسچکاس یۀدر قض 1مارشال یهخ  بر نظر قاض نیا

                                                           
1. Marshal. 
2. The Schooner Exchange.  
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 یکنخ و بررا امر می تیکه انسان یتبادل خخمات خوب»ها و دولت نیب «داد و سرخ»: خیگوکه می
، 1بلرج  منتیپارل یۀ، در قضنیپرورانخ. همچنرا می «منافع دو انبه»، «او الز  است یهاخواسره
اشاره  «یاسرقالل مطلق هر مقا  دولر ۀجینر» منزلۀهدولت ب تی، دادگاه به مصون1880در سال 
کنخ تا به اسررقالل  دانست، که هر دولت حاکم را وادار می یالمللت بیننزاک ۀجینر»را  کرد و آن

ها مارشال، دولت ینظر قاض مطابق (.Caplan, 2003: 750« )احررا  بگذارد گریهر دولت حاکم د
 یکننرخ. درواقرع، قاضر   کسر  مری   شران یانحصار ینیسررزم  تیصالح ۀلیوسهرا ب یمنافع نیچن

هرا در  دولرت  ۀهمر » خیگودولت دارد. او می ینیسرزم تیصالح بودنیمارشال اعرقاد به انحصار
به آنان  تیخود که حاکم یهانیکامل و مطلق در قلمرو سرزم تیاز صالح فیتخف کیعمل به 
ا رازه   یدولت مربو  دادگاه به دولت خرار  »دهخ: ادامه می ی. و«انخداده تیکنخ، رضااعطا می

از  یعنروان بخشر  هاغل  بر  یاا ازه نیکنخ. چن تیهخا دهخ تا در قلمرو آن دولت، امورش رامی
دولرت مربرو  دادگراه در     نخگانیکه نما یمو   آن، زمان هشود که باعطا می یاتوافق دو انبه

هرا انجرا    مرقابرل نسربت بره آن    یرفررار  یحضور دارنخ، دولرت خرار    یدولت خار  نیسرزم
دهخ، ا رازه  می حیمارشال توض یکه قاضگونه ، آنیریصالح اریاخر نیا «فیتخف». اثر «دهخمی

 ایر  فیر توق ،و امروالش اسرت ترا برخون تررس از بازداشرت       نخگانیبه همراه نما یبه دولت خار 
 وارد قلمرو دولت مربو  دادگاه شرونخ و امرور خرود را انجرا  دهنرخ      ر،یمغا یحقوق هاییدادرس

(Caplan, 2003: 750 .)یرن بازداشرت ا  حکرم  یۀقضر در  ترازگی بره  یدادگسرر المللیبین دیوان 
حکم داد  دیوانکرد.  ییخامور خار ه تأ یوزرا یتدولت در مفهو  مصون یتمصون یرا برا یهتو 

طور مؤثر انجرا  دهنرخ و   ه خود را ب یفانخ تا وزرا برواننخ وراطرح شخه ییهاتیمصون ینکه چن
. نرخ نک یرت شرود، حما آنان مری  یفکه مانع انجا  ورا یگرآنان را در مقابل اعمال قخرت دولت د

اسرت کره    یرن ا یالملرل عرفر  مو   حقروق برین   هدولت ب یتفرد مصونبهمنحصر یلدل ینبنابرا
 یبره روش منظمر   یالمللر طور مؤثر ا را کننخ و روابر  برین   هخود را ب یعموم یفها ورادولت

  (.Arrest Warrant of 11 April 2000: 2012یرد )صورت گ
 تیمصرون  خصرو  است که در بر این باورمارشال،  یننخ قاضهما ز،ین 2نگزیروبرت  ن یآقا

 .(Caplan, 2003: 750اصل حاکم است ) ینیسرزم تیدولت، صالح

 خنر کگونه رفرار دهخ تا با شهرونخان خود آنمی ا ازهبه دولت  تیمصون اصل نیادیاساس بن
 یهرا ارزش ین هرا  ییحاکم و شناسرا  یهادولت نیب یبحران ،باره نیخواهخ. در اکه خودش می
دارد که برا شرهرونخان    یبه دولر ازین یحقوق بشر یها. و ود ارزشخیآو ود میه حقوق بشر ب

به سرازمان ملرل مرحرخ     تیدرواقع، مفهو  مسئولیت حما .خنکرفرار  یخود مطابق با شأن انسان
 تیر . مسرئولیت حما خنر کو حقوق بشر  سررجو   تیسازش حاکم یبرا ییهاشخ تا راه هادنشیپ

                                                           
1. The Parlement Belge. 
2. Robert Jennings. 
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 یدر ورا ی، با امکان پرداخرن به الزامات اخالقر یالملل سنرحقوق بین یهنجارها رییکاس تغانع
 ،دهرخ می حیتوض نیهنک زیلوئ یگونه که آقاهمان .الملل استدر حقوق بین یالمللبین یمرزها

 یی،ایر برا نظرا   غراف  و  نخدارتعلق  یانسان ۀها به هر انسان در هر  امعنخ: آنایحقوق بشر  هان
نخارنرخ.   یاخرالفر  یا رماع ۀتوسع ۀمرحل ای یاقرصاد ی،اسیس ی،کیخئولوژیا ای یفرهنگ ی،خیتار

خ کره چطرور   نر دهدولت، به آن دولت نشان می یدر مرزها یحقوق بشر نیها و قواننویکنوانس
 ۀزبان مخاخل»حقوق بشر را  فیگناتیا شلیم ی، آقانیهمچن. خنکبا شهرونخان خود برخورد  خیبا

  (.Humes–Schulz: 2008: 110) خوانخمی «یاخالق
 جره ینر نیر بره ا  کرا یامر ۀمرحخ االتیا محاکم، یخار  یهادولت هیشخه علمطرح یدر دعاو

 یعرال  وانیر و رود دارد. د  تیمورد ادعا مصون ۀقواعخ آمر یهانقض یبرا یانخ که حرافرهیدست 
 یاسرننا ی، در بررس(Nelson v. Saudi Arabiaی )عربسران سعود هینلسون عل یۀدر قض کایامر
 از سروی : سوءاسرفاده و شرکنجه  خیگومی یخار  یهادولت تیقانون مصون یتجار یهاتیفعال
حقروق   ۀلیوسر هحکرم بر   نی، انیهسرنخ. همچن «یریحاکم تیماه» یاراطور خا  ده ب  یپل

 یدولت، حر یالمللبین تی، حقوق مصونیطور کله . بدشومی تیدولت حما یالمللبین تیمصون
 شرود کنخ، ا را میعمل می تیفراتر از صالح ای یقانونریطور غه دولت ب یکه مقا  رسمهنگامی

(Bradly & Goldsmith, 2009: 21) .که خواهان بره   رانیا هیعل یبوذر ۀنحو، در پرونخ نیبه هم
برود، دادگراه    رانیا دولتغرامت از  افتیدر یخه بود، در پش یربوده و زنخان رانینکه در ایا لیدل

در  یارتکراب  ۀشکنج ی بران خسارت برا یمخن یها دعوادولت»حکم داد که  ویآنرار خنظریتجخ
 شرامل آمرره منرع شرکنجه     ۀداننرخ. قاعرخ  نمری  رشیرا قابل پذ یدولت خار  کیخارج، توس  

 :Novogrodsky, 2008) شودخواه است، نمیخنظریکه مورد مخالفت تجخ ی بران خسارت مخن

 مقررر  را قاعرخه  نیر ا المللری برین ، عرر  و معاهرخات   خنظریدادگاه تجخ نیاطابق با نظر م(. 946
، مرا عره بره   تیقواعرخ مصرون   نکردناعمال ای یخار  ۀاعمال شکنج یها برادولت که انخنکرده

کره از   یتای، پ  از طرح شکانیهمچن (.Roberts, 2010: 6) ننخک زیتجوصالح را  یمرا ع داخل
و حفرظ  ران    تیر حما یمطرح و قصرور آن دولرت بررا    کایمرا محاکمدر  نکاالیدولت سرسوی 

به اثبرات   تیمسئولیت حما نیخ، نقض دکررشبودنخ، آشکار  ینظامریا که غالنکیسر یهایلیتام
 (.Bakery, 2013) امرنا  کرد تیمصون لیدل هب یاما دادگاه از صخور رأ رسیخ،

 عیفجرا  انروا   از یری لروگ  در ییبسرزا  ریأثتر  توانرخ می یالمللبین ۀ امع تیحمامسئولیت 
دهنرخ کره   به دولت مربرو  دادگراه ا رازه نمری     تی، اما قواعخ را ع به مصونباشخ داشره ی مع
 ی، تالقر نی. بنرابرا نرخ نکهرا ا ررا   آن یو مقامرات رسرم   یخرار   یهاخود را بر دولت تیصالح
قواعرخ آمرره(،    ریسرا  ایر ) یقابل تصور است که نقض قواعخ حقوق بشر یصورت تنها در یهنجار

 برران   یراهرا بر  آن یو مقامرات رسرم   یخرار   یهرا بر دولرت  تیصالح جادیا ۀفیمرضمن ور
(. خنر کول را آغاز ئدولت مس یمقامات رسم هیعل یفریک یهایدادرس ایباشخ ) انیخسارت قربان
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 واسرت   یفریک ای یمخن تیاد صالحجیا یکل ۀفیدار ورالملل عهخهکه امروزه حقوق بین ااز آنج
 ییمرا عه به مقامرات صرالح قضرا    یبرا وآمره  ۀقاعخ منزلۀبه ینقض حقوق بشر اساس یبرا خیبا

و  خیر آو ود مری ه ب ییاسرننا  یامر تنها در شرا نی، اخنک اعطاآور الزا  ی هان تی، صالحیداخل
 .نخنکدر صا یحکم یدولت خار  هیعل تیتواننخ با اسرناد بر مسئولیت حمانمی یمل یهادادگاه

 یآورالرزا   ی هران  تیصرالح  ۀقاعرخ  چیهر  یالملرل عرفر  مو ر  حقروق برین    ه، بنیهمچن
 بررای منرال،  و رود نرخارد.    المللری برین  یفرر یک وانیر د ۀناماساسدر  منخرج می را خصو در
دهرخ  را مری  یفرر یک  یتعق ۀفق  ا از یالملل عرف، حقوق بینتیبشر هیعل اتی نا خصو در

 نیر اگرر ا  (.Rensmann, 2009: 12) کنرخ نمری  یرا ا بار هنخه(، اما آندا ازه ی هان تی)صالح
 یالمللبین یفریک وانیکنخ. د یری لوگ ی مع عیتوانخ از فجاشود، می تیحما یریپذمسئولیت

کراهش   نرخه یآ عیشرود، احرمرال فجرا   محاکمه مری  تیکنخ هر بار که مجر  با موفقاسرخالل می
 .ابخیمی

 1 بنرخ باشخ که در  یتوانخ مطابق تعهخات منبرنمی یآورالزا  ین ها تیصالح نیالبره، چن
 خصو الملل، درحقوق بین ونیسیمواد را ع به مسئولیت دولت کم  ینوشیطرح پ 41 ۀماد

 نیاگر فرض شود کره چنر   یشود. حرالملل در نظر گرفره میحقوق بین ۀقواعخ آمر ینقض  خ
هرا  در نظرر گرفرت، فقر  الز  اسرت کره دولرت       1موضروعه  حقوق  زورا بروان  یریحما ۀفیور
و رود داشرره    تیصرالح  جادیا یبرا  انبهکی ۀفیتوان تصور کرد که ورکننخ. نمی «یهمکار»

 باشخ.  
 2اسرررداد مجرر    ایر   یآور نسبت به تعقالزا  ی هان تیصالح ۀکه دربردارنخ زین یمعاهخات

طر  قررارداد نسربت    یهاصخ دولتشونخ. قنمی تیمصون یقواعخ سنر نی، ضرورتاً  انشهسرنخ
معاهرخه معلرو     ریتفس یابزار عاد ۀلیوسهب خیفرض کرد، بلکه با یسادگهتوان باثر را نمی نیبه ا
 (. Rensmann, 2009: 12) شود

 ایر  یمرخن  تیصرالح  یتعهخ به ا ررا  نیمع یکه معاهخات حقوق بشر میاگر فرض کن یحر
 خیر با ،نیقواعخ آمره را نخارد. بنابرا تیفیضرورتاً ک یختعه نیانخ، چنرا مقرر کرده ی هان یفریک

 تیصرالح  یا ررا  ۀتقاضراکننخ  یاهنجرار معاهرخه   نیتعارض ب ،المللمطابق با قواعخ حقوق بین
قرانون   برای منرال، ) رفع شود تیصالح نیاکننخه منع تیمصون ۀو قاعخ ی هان یفریک ای یمخن

 ...( کنخ، قانون خا  ناسرخ قرانون عرا  اسرت و    مؤخر قانون مقخ  را در صورت تعارض نسخ می
(Rensmann, 2009: 12.) 

  یانگلر  خنظریر ، دادگراه تجخ (Al–Adsani v. United Kingdom, 2001ی )ادثران  یۀدر قضر 
 نامرأمور  از سروی کره   ییایرانیاعمال شکنجه بر شهرونخ بر خصو را در تیدولت کو تیمصون

                                                           
1. lex lata. 
2. aut dedere aut iudicare/prosequi. 
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 نیا ،زیحقوق بشر ن ییاروپا وانید .کرد خییو تأ تیبود، حما افرهیارتکاب  تیت در کویدولت کو
را  دانسرت و آن  یالملرل عرفر  حقوق بشر و حقروق برین   ییاروپا ونیحکم را هماهنگ با کنوانس

 1978دولرت   تیمو   قرانون مصرون   هحکم داد که ب وانید نیا. (Sena, 2005: 95) کرد خییتأ
مرعهرخ   ایر رانیادامره داد: بر  وانیر د .است یدولت خار  تیمسرحق مصون تیدولت کو ، یانگل

از  ،کنرخ می تیشکا تیدولت کو هیعمل شکنجه عل  یتعق یبرا یریکه شهرونخ کویزمان ستین
 وانیر د .شودحقوق بشر لغو نمی خیشخ نقض موارد یهرگز برا تیمصون .نظر کنخصر  تیمصون

ارج از قلمرو دولت خ افرهیارتکاب ۀخسارات منرس  به شکنج یبرا»که  دهخمینحق  یقربان به
(. Al-Adsani v. United Kingdom, 2001) خکنرر مطرررحرا  یمررخن یدعرراو «مربررو  دادگرراه

را در  ایر رالیا تیر ، موقعایر رالیا هیر آلمران عل  یۀدر قضر  زین یالملل دادگسرربین وانید ،نیهمچن
 ۀقاعرخ آمره برر   ۀقاعخ یبرتر یعنیبا مفهو  خا ،  خی خ یالملل عرفحقوق بین ۀقاعخ ییشناسا

سازمان ملل مرحخ را ع  یمجمع عموم ونینکرد و با درنظرگرفرن کنوانس خییتأ تیمصون یعرف
هرا، همچنران برر موضرع     دولت تیمصون ییاروپا ونیها و کنوانسها و اموال آندولت تیبه مصون

دولت  تینفع مصون همانخ و ب یها باقها و اموال آندولت تیاز مصون تیبر حما یسابق خود مبن
 (.Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.101) داد یآلمان رأ

ه یر عل اتیر و  نا ی نگر  اتیر  نا یدادگاه کانادا برا زین 1994در سال  نرایف مریا یۀدر قض
 (. R. v. Finta, 1994: 701دولت داد ) تیحکم به مصون تیبشر

مجمرع   ۀو قطعنامر  1هرا موال آنها و ادولت تیملل مرحخ را ع به مصون 2004 ونیکنوانس
 تینسربت بره مصرون    ییاسررننا  چی، ه(The UN General Assembly (2004), No.49ی )عموم
حقوق  ونیسیکم یدربر نخارنخ. گروه کار یحقوق بشر یهااز نقض یناش یهاپرونخه خصو در
ا  عمرل  انجر  یکره موضرو  بررا    خیرس جهینر نیده است، به اکرالملل که موضو  را مطالعه بین
 The Working Group on Juridictional Immunities) سرت ی اافرراده ن  یکاف ۀبه انخاز نیتخو

of States and their Property (1999), Vol. II (part 2).) 
 

 یماهو قواعد از یشکل قواعد کیتفک
 یمدر مفهرو  «یسر یتأس» تیفیک یها، داراآن یها و مقامات رسمدولت تیقواعخ را ع به مصون

 اول ۀشرونخ. آنچره در وهلر   اال را در نظر گرفره میالز  یالمللبین ینظم حقوق یهسرنخ که برا
حقروق   یهرا نقرض  تیر مسرئولیت حما  نیمو   دکررر  هاست که ب نی، اردیمخنظر قرار گ خیبا

شونخ، بلکره برا    بران نمی یطور انحصاره ، بابنخیگسررده ارتکاب  اسیاگر در مق اهیوه، بیبشر
فصرل اخرالفرات و   وحرل  یهرا وهیش ریو سا کیپلماتید یگفرگو قیها از طردولت نیب یهمکار

                                                           
1. The UN Convention on States Immunity and their Properties (2004). 
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و بشردوسررانه و   یحقروق بشرر   یهرا همچرون اعرزا  کمرک    یاقخامات قیاز مرد  از طر تیحما
-Secretary) ابنرخ یمری  انیر هرا پا نقرض حقروق   نیر ، ا یحرافظ صرلح و پلر    یروهاین تیمأمور

General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 2004: 65-6, paras. 

201-203.) 
، بلکه حقوق بشرر در دو  میسریموا ه ن تیحقوق بشر و مصون انیمفهو ، ما با نزا  م نیدر ا
در  تیمصرون  خصرو  درواقرع، در  (.Rensmann, 2009: 13) ردیر گمعادلره قررار مری    نیطر  ا

کره   شرود مری ن سرب   یحقروق بشرر   ۀآمر ۀقاعخ ی، منع ماهوینقض قواعخ حقوق بشر یایقضا
 تید کره مصرون  شرو حق اعطرا   نیدولت نقض شود و به دولت مقر دادگاه ا تیمصون ۀآمر ۀقاعخ

 (.Potsta, 2010: 584) خنکدولت خوانخه را انکار 

توان مشاهخه کرد ، می2یاز قواعخ ماهو 1یقواعخ شکل کی، با تفکیکیرد تکنکی، با رونیبنابرا
 یدعرو  تیر نرارر برر ماه   ی، با قواعخ مراهو تیو مصون تی، ماننخ صالحیدادرس یلکه قواعخ شک

حقروق   یکره قواعرخ رفررار    یحقروق بشرر   ۀ، نقرض قواعرخ آمرر   گرر ید انیر نخارنخ. به ب یتعارض
قلمخاد شرود.   یدادرس نییو آ یخگیگرفرن اصول رسخهیناد یبرا یتوانخ مجوزنخ، نمیاالمللبین
و حرال آنکره    سرت دعوا تیر در حکم قضاوت در ماه یحقوق بشر ۀنقض قواعخ آمر رشیپذ رایز

، جره ی. درنرخنر کو قضراوت احرراز    یخگیرس یخود را برا تیصالح ستیبااز آن می شیدادگاه پ
مرنظم خواهرخ برود     یخگیرسر  نییباطل و خال  آ یدور یدعو تیماه یبرمبنا تیاحراز صالح

(Armed Activities on the Territory of the Congo, 2002: 29-30, para.64.) 

 ,Armed Activities on the Territory of the Congoخرود )  قبلری  بر رویۀ تأکیخ با دیوان

2002: 29-30, para.64)  شاخۀ این است. شکلی ماهیت نظر از مصونیت حقوق که کنخمی اعال 
 ت هر  ایرن  از و شرود مری  شرامل  را خرا   رفررار  به نسبت صالحیت اعمال درحقیقت حقوقی
اسرت   عمرل  آن برودن غیرقرانونی  یرا  بودنقانونی کننخۀتعیین که است ماهوی حقوق از مرفاوت

(Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.58به .) مسرئلۀ  هماننرخ  دیگرر،  عبارت 
 بره  عمرل  یرک  برودن قانونی مقولۀ از مرفاوتی موضو  هادولت مصونیت دولری، مقامات مصونیت

 (.132: 1394میخانی، سادات) یخآمی شمار
 ونیکنوانس 9 ۀماد یامر تیکنگو با اسرناد به ماه کیدموکرات یروانخا،  مهور-کنگو  یۀدر قض
 وانیر د تیاسرت، برر و رود صرالح     یاقاعرخه  نیچنر  یالشرمول آن که عرا   امخیو پ یکشمنع نسل

قواعرخ   کیر برا تفک  وانیر شخ. درو هروب وانید یاصرار داشت، اما با پاسخ منف یدادگسرر یالمللبین
 یکره برمبنرا   کررد نامه اسرروار  خود را صرفاً براساس اساس تیها، صالحو آثار آن یو شکل یماهو
 (.Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.58) است تیبودن صالحییرضا

                                                           
1. Procedural. 
2. Substantive. 
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د. تنراقض  شرو الملل نمیدر نظا  حقوق بین یتناقض چی، سب  هتیمصون خگاهیاز د تیحما
ه آمرره را بر   ۀبره عرخالت، ارزش قاعرخ    یحق دسررس میکه فرض کن خیآو ود میه ب یتنها زمان
باشرخ.   یآمره، ضرورتاً مرضمن حق  بران خسارت مرخن  یهانقض ارزش نکهیا ایآورد و ود می

  (.Potsta, 2010: 584) ردیگقرار نمی یالمللبین یۀرو تیفرض مورد حما نیرسخ انظر می هب

کره   یاست حقوق یاقاعخه تی: مصونخیگومی نهیزم نی( در ا523 :2008) انم هزل فوک خ
 یمجرال  چیالملل، هر حقوق بین یکنون یشخه است. در ساخرار سنر خییها تأدولت از سویاصوالً 

الملرل و رود   اعمال ناقض حقوق برین  ۀنیزم دردولت  تیشخن نسبت به مصوناسرننا قائل یبرا
دولت مرخلف در معررض قضراوت محراکم حقروق      تیالملل فق  با رضاق بیننخارد و نقض حقو

 تیطور که صالح، همانینظر و ه. بردیگمیقرار  یمل یهادادگاه ای یامنطقه ی،المللبین یبشر
شرود، بره   او طرح مری  هیاست که دعوا عل یکشور تیمنوط به رضا یدادگسرر یالمللبین وانید

، یدولت خار  هیعل ی، نسبت به دعویمحاکم مل یدنظر از سومور تینحو، اعمال صالح نیهم
 یی نیست. و ا رااست نشخه  ییشناسا یآن دولت، از لحاظ حقوق تیبخون ارهار رضا

 ینبر  یرخ با»دارد: مری  یانب یدادگسرر یالمللبین یوان، دیکبلا یهعلیرودیا  یۀدر قض ینهمچن
قائرل   یکتفک هادولت ییقضا یتربوط به مصونو قواعخ م یمل یهادادگاه یتقواعخ مربوط به صالح

 یتبرا صرالح   یتو نبرود مصرون   یسرت ن یتمسرلز  عخ  مصون یتداشرن صالح یخگاهد یناز ا .شخ
 یو سررکوب برخر   یشگیریپ ینۀدر زم یالمللاگر معاهخات بین یلدل ینبه هم .دادگاه مالزمه نخارد

را برر دوش   یفرری ک یتسرررش صرالح  گ یجره و اسررداد مرهمان و درنر یگردپ یفم مهم، تکلی را
 یالملرل عرفر  مقرر حقوق بین یهاتیبر مصون یاخخشه یتگسررش صالح ینگذارد، اها میدولت

 یرن کنرخ ا مری  یتها اعمال صرالح نیواس همان کنوانسسکه دادگاه برا یموقع یحر .کنخوارد نمی
 .دارد یشرکل  ۀ نبر  یتصرون م یروان از نظرر د  است.ها قابل اسرناد دولت یگرها در مقابل دتیمصون

 یتصرالح  یدادگسررر  یالمللر برین  یواند یتوانخ براکنخ که نقض قواعخ آمره نمیاضافه می یواند
 (.Arrest Warrant of 11 April 2000, 2012: para. 58-59خ )نک یجادا

 یبره معنرا   ییقضرا  یهرا تیکنرخ کره مصرون   می خیتأک یدادگسرر یالمللبین وانیاگرچه، د
، یطرور کلر  ه . بستیکه باشخ، ن ی، با هر در ه و شختاتیدر قبال ارتکاب  نا اشرننخمسئولیت

 رایر ز ،نرخ انی، دو مفهرو  منفرک و مربرا   یفررد  یفرر یو مسرئولیت ک  یفریک  یاز تعق تیمصون
 یمراهو  یمسرئله و موضروع   یفرر یدارد، حال آنکه مسئولیت ک یشکل یریماه ییقضا تیمصون

 یخاصر  اتی نا یبرا ای یخاص یزمان ۀدر دور  یاز تعق ممکن است مانع ییقضا تیاست. مصون
 Armed Activities on the) خکنر مبررا   یفرر یاز مسرئولیت ک  یتوانخ فرد را به کلنمی اماباشخ، 

Territory of the Congo, 2002: para.60.) 
 مفهرو   بره  عرفری  الملرل بین حقوق مطابق دولت مصونیت شناخرنرسمیتبه دیوان، نظر از
 بره  وضرعیت  آن حفرظ  به کمک یا آمره قاعخۀ نقض از ناشی ایجادشخۀ وضعیت قانونی ییشناسا
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نیسرت   هرا دولرت  المللری برین  مسرئولیت  طررح  41 مرادۀ  نراقض   هرت  این از و آیخنمی شمار
(Germany v. Italy: Greece Intervening, 2012: para.93در .) کره  داردمی اعال  دیوان ادامه 

 رسرمیت  به همگان سوی از آلمان دولت علیه افراد هایپرونخه موضو  هایرفرار بودنغیرقانونی
 Germany v. Italy: Greeceکنخ )نمی ایجاد تعارضی هیچ مصونیت قاعخۀ است و شخه شناخره

Intervening, 2012: para.93.) 
 

 یریگجهیتن
میرت هنروز هرم    ویاه پ  از تأسی  سازمان ملل مرحخ، حاکالملل بهحقوق بین ۀتوسع با و ود

تررین عنصرر   یتررین و اصرل  یاساسر  منزلرۀ الملل اسرت و همچنران بره   مورد حمایت حقوق بین
و مخاخلره،   تیر در  بهرر حاکم یبرا بنابراین،شود. محسوب می یالمللنظا  بین ۀدهنختشکیل

، یداخلر  تیر . حاکمیخرار   تیو حاکم یداخل تیه است: حاکمشخ ییشناسا تیدو نو  حاکم
شود، امرا از آنجرا کره آن قرخرت از     اش در نظر گرفره می امعه خصو رت دولت درقخ منزلۀهب

 یول براق ئپاسخگو و مس رشی، دولت نسبت به  معاست شهرونخان به آن دولت داده شخه یسو
کنخ و انرظارات ن تیاز شهرونخانش حما ی، چنانچه دولریسریهمز ۀرابط نیمانخ. با تو ه به امی

قرادر بره    و خوردمی دولت اساساً در کار خود شکست نیشمارد، انمحرر   آنان را یهاو خواسره
دهرخ. پر    از دسرت مری   زیر را ن رشیاز حراکم یر امر خواهخ بود و درنهایرت تعهخاتش ن تیریمخ
 تیر و حما خیآمی رونیب تیکفایاز دسران دولت ب تیحما ۀفی، ورتیمسئولیت حما خصو در

 (.Kazickas, 2014) شودمی لیتبخ یالمللبین ۀبه مسئولیت  امع
الملل، که رعایت حقروق بشرر را داخرل کشرورها     در حقوق بین یتحول تخریج نیا با و ود

 یترا حرخ زیراد    یالمللر ر رواب  بیند یبیشرر از پیش فراهم کرده است، همچنان این تأثیرگذار
 یالمللر برین  وانیر د تیطور کره صرالح  است. همان یحاکمیت مل یتابع مالحظات قخرت و حر

نحو، اعمرال   نیشود، به هماو طرح می هیاست که دعوا عل یکشور تیمنوط به رضا یدادگسرر
 تی، بخون ارهار رضایدولت خار  هیعل ینسبت به دعو یمحاکم مل یموردنظر از سو تیصالح

 .یی نیستو ا رااست نشخه  ییشناسا یآن دولت، از لحاظ حقوق
نخ و االملل مطرححقوق بین یو تابعان اصل نانیرآفنقش منزلۀها به، دولتتیمصون ۀدر مقول

 ریسرا  یداخل یهاها را در دادگاهکه نروان دولت خنکمی جابیها او اسرقالل آن تیحاکم یبرابر
 نخ. اتیمنخ از مصونبهره یتبع آن مقامات حکومرد و بهکرها محاکمه دولت

 افرت یدر یحقروق بشرر   ۀآمر ۀعخقض قاارفرار ن یبرا یریمصون تیحما یالبره، چنانچه دولر
 ایر دولرت مقرر دادگراه     یداخلر  یهرا تاسر یس ۀلیوسهب تیاست که حما لیدلنیبخ نیکنخ، امی
صورت  هاتدول تیمصون ییاروپا ونی، مطابق کنوانسییاروپا یهااز دولت یتعخاد کم خصو در
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 تیمصون یهاارزش شود،مربوط می یحقوق بشر یهاکه به نقض یاتا انخازه ،نی. بنابراردیگمی
، نیبنرابرا  (.Caplan, 2003: 771) اصالً با هرم برخرورد نخارنرخ    یآمره حقوق بشر ۀدولت و قاعخ

 یهرا تیر از  مع تیر ، بره حما تیر مسئولیت حما نیبنا بر دکرر زین یالمللبین ۀاگر  امع یحر
و  نرخ کدولرت را نقرض    نیر ا تیاسراس مصرون   نیتوانخ بر اپردازد، نمیبدولت ناقض حقوق بشر 

 نخ.کن همحاکمرا خود آن دولت  یداخل یهاها در دادگاهاز دولت کیهر
 یهرا دولرت  یشود که دولت مقر دادگاه بررا سب  می یدولت خار  تی، مصونیاز نظر سنر

 یمخالف فراهم کنخ کره بررا   یحقوق یهایدادرس ای فیبازداشت، توق هیعل ییهاضمانت یخار 
دولت مقر  تیبه داخل کشور و اقخا  در قلمرو صالح هانآ نخگانیو نما یخار  یها ل  دولت
دولت تنهرا   تی. مصونستیحخ و حصر نیحوزه ب نیدر ا تیکنخ. اگرچه، مصونمی تیدادگاه کفا

حکرم   یۀقضر  ترازگی بره و ود دارد.  هانآ انیم رواب  یبرقرارها و دولت نیمنافع مرقابل ب یبرا
دولرت در   تیمصرون  یرا بررا  هیتو  نیا( Arrest Warrant of 11 April 2000-2002) بازداشت

، محراکم  گرر ید ی(. از سرو Caplan, 2003: 777) کررد  خییامور خار ه تأ یوزرا تیمفهو  مصون
 از سروی مرورد ادعرا    یحقوق بشرر  یهانقض یبرا یانخ که حرافرهیدست  جهینر نیبه ا یداخل

 و ود دارد. تیدولت، مصون

شرخه اسرت و در    خییر ها تأدولت از سویکه اصوالً  یت حقوقاس یاقاعخه تی، مصوننیبنابرا
 تیشرخن نسربت بره مصرون    اسرننا قائل یبرا یمجال چیالملل هحقوق بین یکنون یساخرار سنر

 تیالملل فقر  برا رضرا   الملل و ود نخارد و نقض حقوق بیناعمال ناقض حقوق بین یدولت برا
 یبررا  یمرانع  زیر ن تیر مسرئولیت حما  نیو دکررر  ردیگمیدولت مرخلف در معرض قضاوت قرار 

 آن نخواهخ بود.  یا را
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