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. Justitia et Pace. 

 Revue Belge de Droit Internationalمت  فرانسوي اي  قطعنتمه از مجلده 

استنستخ شمه و توسط آقدتي مممدود  4/4003ستل  12شمتره 

المللدي نده صوراسراف ل پژوهشگر دفتر خممت  حقدوقي ن  

 نرگردانمه شمه است.فترسي 

مت  فرانسوي قطعنتمه معتبدر اسدت و نده انگل سدي ن د  

 ترجمه شمه است.



 

  593 اممجلة حقوقي / شمارة سي 

 الملل،مؤسسه حقوق بين

ندددويق مقدددررا  پ ش ندددت يدددتدآوري

المللي راجع نه صدالح ت دادگتههدت در ن  

دعتوي عل ده دولتهدت، رهبدران و ريسدتي 

دولتهددتي خددترجي ماددو  اجددال  يددتزده  

هتي (، همچندد   قطعنتمدده3393)هددتمبور ، 

ماون ت در قبتل ممتك  و اجراي »راجع نه 

هتي متأخر جنبه»و « م دولتهتي خترجياحكت

كه ايد  « ماون ت قضتيي و اجرايي دولتهت

مؤسسه، نه ترت ب در چهل و ششددم   اجدال  

( و شات و پنجم   3932)اكق آن پرووانق، 

 ( تاويب نموده است؛3993اجال  )نتل 

 

نرطرف ستخت  انهتمتتي اسدت  خواستتر

كه در عملكرد كنوني مادون ت از تعدرو و 

ت قضتيي و اجرايي رئد ق دولدت يدت ماون 

گ رنم و آندتن را مجدتز حكومت را درنرمي

دارنم كه در قبتل مراجع دولتدي ديگدر مي

 نمانهت استنتد كننم؛

 

رفتتر ختصدي كده نتيدم  نت اذعتن نه

نسبت نه رئ ق دولت يدت حكومدت، در سدمت 

نمتينمگي اي  دولت، معمول گردد و نه نه 

ه چند   سبب شخص او، نلكه ندمان سدبب كد



 

  593 بخش اسناد 

رفتتري الزمة وظتيف و مسدؤول تهتيي اسدت 

اي مدؤرر، كه او نتيم آزادانه و نه گونه

ه  در جهت منتفع مسل  دولت خود و ه  در 

كددل،  المللددي درجهددت منددتفع جتمعدده ن  

 انجتم دهم؛

 

كه مادون تهتي مقدرر اي  نت يتدآوري

در حق رئ ق دولت يت حكومت نه هد   وجده 

تز نتشدم قواعدم موجب آن ن ست كه وي مجد

جتري در سرزم   مقدر دادگدته را رعتيدت 

 نكنم؛

كده ايد  مادون تهت اي  نت تأك م نر

نبتيددم نددراي او ايدد  امكددتن را فددراه  

آورنم كده داراي هدتي دولتدي را كده وي 

نمتينددمگي آن را دارد مكتراندده تاددتحب 

كه تمتمي دولتهت نتيدم ندراي كنم، و اي 

ي كده نتزگردانمن اي  داراي هت نه دولتد

صتحب آنهتست، نراست  اصول اعالم شدمه در 

( اسددلو 3911قطعنتمددة مؤسسدده در اجددال  )

درنترة دعتوي مقتم خترجي يدت ارگدتن  م 

عمومي خترجي، كه نر مقررا  حقوق عمدومي 

شم، تشدري   آن )دولت خترجي( اسدتوار نت

 مستعي كننم؛

 :كنمتاويب ميقطعنتمه ذيل را 
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 بخش يكم

 ديرئيس دولت در زمان تص

 

 1مادة 

شخص رئد ق دولددت در سدرزم   دولتدي 

توان خترجي ماون از تعرو است. او را نمي

نه ه   شكلي در اي  سدرزم   توق دف يدت 

نتزداشت كرد. مقتمت  ايد  دولدت ندت او 

رفتتري ممترمتنه كده شتيسدتة وي نتشدم، 

نمتينم كننم و تمان ري منتسب اتختذ ميمي

و من لت كه نه شخا ت، آزادي و شأن تت آن

 اي وارد نشود.وي لطمه

 

 2مادة 

در امور ك فري، رئ ق دولت در قبدتل 

هر جرمي كه مرتكب شمه نتشدم، و صدرفن ر 

از م  ان سنگ ني آن، در نرانددر دادگدته 

دولت ن گتنه از ماون ت قضتيي نرخدوردار 

 است.

 

 5مادة 

در امور ممني يت اداري، رئ ق دولدت 

هد   در نرانر دادگددته دولدت خدترجي از 



 

  599 بخش اسناد 

گونه ماون ت قضتيي نرخوردار ن ست، مگدر 

كه فراخواني او نه دادگدته نده علدت اي 

اعمتلي نوده كدده در حد   ايفددتي وظدتيف 

رسمي انجتم گرفته نتشم؛ در فددرو اخ در، 

در صورتي كه دعوي متقتنلي اقتمده شدود، 

رئ ق دولت از ماون ت نرخوردار ن ست. نت 

وجود اي ، تت زمتني كده رئد ق دولدت در 

جهت انجتم وظتيف رسدمي خدود در سدرزم   

نرد، ه   گونه اقمامي اي  دولت نه سر مي

كه مرتبط نت اقمامت  قضتيي نتشم نبتيدم 

 عل ه وي انجتم نگ رد.

 

 4مادة 

. اموال شخاي رئ ق دولتي را كه در 3

نه ميسرزم   دولت ديگر واقع تدوان انم، 

توق ف كرد نه مشمول هد   ندوا اقدمامت  

ري قدرار داد، مگددر نده قادم اجرايي قهد

ترت ب ارر دادن نده حكمدي كده عل ده او 

صتدر شمه و اعتبتر قض ه امدر مختدوم را 

كسب كرده نتشم. نت اي  حتل، تدت زمدتني 

كه رئ ق دولت در سرزم   مقر دادگدته در 

جهت انجتم وظتيف رسمي حضدور دارد، ايد  

تددوان موعددوا توق ددف يددت امددوال را نمي

 داد.اقمامت  اجرايي قرار 
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كه قدتنوني ندودن تملد  . در صورتي4

متل يت هر دارايي ديگري كه رئد ق دولدت 

در اخت تر دارد يت از طرف او در اخت تر 

گرفته شمه است نه طور جمي انكدتر شدود، 

مقررا  فوق مدتنع آن ن سدت كدده مقتمدت  

هدت در دولتي كه ايد  امدوال يدت دارايي

اندم و تدت آن زمدتن كده سرزم نشتن واقع

ني نودن تمل  آن اموال هنوز از ن ر قتنو

قددتنوني در حددم الزم احددراز نشددمه اسددت، 

اقمامت  تأم ني موقت در جهت ن دتر  ندر 

 آن اموال اتختذ كننم.

. ننتنر مقتضتي تكل ف دولتهددت نده 1

همكتري ]نت يكميگر[، هري  از آنهت نتيم 

هت و خاوصددتب نددت شنتسددتيي منشددأ سدد رده

هت و سددرمتيهجتيي و نقل و انتقدتال  جتنه

ته ه اطالعدتتي درندتره آنهدت، تدمان ري 

مؤرر در جهت مبترزه ندر عدم عملكردهدتي 

 غ رقتنوني اتختذ نمتيم.

 

 3مادة 

اعضتي ختنواده يت مالزمتن رئ ق دولت 

از ه   ماون تي در مراجع دولتدي خدترجي 

نرخوردار ن ستنم، مگر نه اقتضتي ن اكت، 



 

  441 بخش اسناد 

، امت نه نه اي  معنت كه نه دل دل ديگدر

ماون تهتيي در حق آنتن معمول نگردد، نه 

خاوص نه دل ل عضويت در ه دأتي ويدژه، و 

در آن زمتن كه اينتن رئ ق دولتدي را در 

 كننم.مستفر  نه خترج از كشور همراهي مي

 

 3مادة 

مقتمت  دولت نتيم نه ممض آگدتهي از 

سمت رئ ق دولت خترجي مادون ت از تعدرو، 

ماون ت قضتيي، ماون ت اجرايي را كه حدق 

 او است، نه وي اعطتء كننم.

 

 3مادة 

. چنتنچه دولت متبوا رئ ق دولت از 3

ماون ت عدمم تعدرو، مادون ت قضدتيي يدت 

ماددون ت اجرايددي كدده ندده موجددب حقددوق 

ت شدمه اسددت، اعدراو الملل نه وي اعطن  

كنم، او ديگر از اي  ماون تهت نرخوردار 

نخواهم نود. امكتن دارد كه اي  انادراف 

صريح نتشم يت عمني كه در اي  صور  نتيم 

 نسبت نه آن قطع و يق   حتصل آيم.

توانم نفع ميفقط حقوق داخلي دولت ذي

مرجع صتلح اخذ تام   نسبت نه اي  اعراو 

 را تع    كنم.



 

  442 اممجلة حقوقي / شمارة سي 

 

گته رئ ق دولت در م تن ارتكت  . هر4

جرائ  نه خاوص سدنگ ني واقدع شدود، يدت 

هرگته انجتم وظتيف وي نر ارر تادم متتي 

ستي اتخدتذ  كه مراجدع ممدل رسد مگي نتي

افتدم، نتيدم كننم، ظتهراب نه مختطره نمي

درنتره اعراو از ماون ت تادم مي اتخدتذ 

 گردد.

 

 3مادة 

تواننددم نددت تراعددي . دولتهددت مي3

تغ  راتي را كه مقتضي نماننم نر  يكميگر

ماون ت از تعرو، ماون ت قضتيي، مادون ت 

 اجرايي ريستيشتن وارد كننم.

 

. در صورتي كه تخطي يت تغ  ر صريح 4

نبتشم، فرو نر اي  است كه از ماون ت از 

تعرو و ماون تهتي مقرر در ننم مذكور در 

فوق تخطي نشمه است؛ وجدود و حدمود ايد  

نهتم و از راههددتي حقدوقي اتخطي نتيم ني

 ممرز گردد.
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 9مادة 

در اي  قطعنتمه، ه   چ د  مدتنع از 

آن ن ست كه دولتي يكجتنبه و ندت رعتيدت 

الملددل، دولتددي خددترجي را از حقددوق ن  

 تري نرخوردار كنم.ماون تهتي گسترده

 

 14مادة 

لت ندر  در اي  قطعنتمه، ه   چ   دال

حق يت تكل دف دولدت در پدذيرا يدت عدمم 

يرا ورود يت اقتمت رئ ق دولدت خدترجي پذ

 در سرزم   آن دولت نمارد.

 

 11مادة 

 . مقررا  اي  قطعنتمه3

الف( نسبت نه تعهما  نتشي از منشور 

 ملل متمم؛

 ( نسدددبت نددده تعهدددما  نتشدددي از 

هتي دادگتههددددتي ك فددددري استسددددنتمه

المللددي، همچندد   تعهددما  نتشددي از ن  

در المللدي، استسنتمه ديدوان ك فدري ن  

روانددط دولتهددتيي كدده ندده آن استسددنتمه 

 آورد.انم، متنعي نه وجود نميگرويمه
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. مقررا  اي  قطعنتمه متضم  مستئل 4

 ذيل ن ست:

الف( قواعم تع    صالح ت دادگتهي كه 

 ]دعواي[ ماون ت در آن اقتمه شمه است؛

 ( قواعم مرنوط نده تع د   جنتيدت  

 الملل؛مقرر در حقوق ن  

تري كدده در ايدد  ج( تعهددما  همكدد

موعددوعت  دولتهددت را ندده ق ددم الدد ام 

 آورد.درمي

 

. در اي  قطعنتمده، هد   چ   نده 1

كننمة اي  است كه  داللت دارد، و نه القت

المللدي رئ ق دولت در نرانر دادگتهي ن  

اي از مادون ت نت صالح ت جهتني يت منطقده

 نرخوردار است.

 

 12مادة 

يت  قطعنتمه حتعر متضم  ارر شنتستيي

عمم شنتستيي دولت يت حكومتي خدترجي ندر 

 كترنرد مقرراتش ن ست.

 

 بخش دوم

 رئيس سابق دولت



 

  443 بخش اسناد 

 

 15مادة 

دار . رئ ق دولتدي كده ديگدر عهددمه3

مسددؤول تي ن سددت، از هدد   ماددون تي در 

 سرزم   دولتي خترجي نرخوردار ن ست.

 

. او در سددرزم   خددترجي از هدد   4

ر ماون ت قضتيي چه در امور ك فددري چده د

امور ممني يت اداري نرخوردار ن ست مگدر 

كه نه سبب اعمتلي احضتر يت تمت تعق ب آن

قرار گرفته كه در ح   ايفتي وظتيف آنهت 

را انجددتم داده و در اجددراي آن اعمددتل 

مشتركت كرده نتشم. نت ايد  حددتل، رئد ق 

توان تمدت تعق دب قدرار ستنق دولت را مي

نه كرد، چنتنچه اعمتلي كه  داد و ممتكمه

شود، نه موجب حقدوق شخص وي نسبت داده مي

الملل مقدومم جنتيدت نتشدم، و يدت آن ن  

اعمتل اصوالب در جهت تأم   منفعت شخاي او 

يت مقدوم تادتحب مكتراندة  انجتم گرفته 

 اموال و داراي هتي دولت نوده نتشم.

 

. در سرزم   دولتدي خدترجي، رئد ق 1

سددتنق دولددت از هدد   ماددون تي اجرايددي 

 ر ن ست.نرخوردا
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 14مادة 

تت  3، و مواد 1و  4، ننمهتي 2متده 

نسبت نه  قطعنتمه، پق از تطب ق وعع، 34

ه  در  شود، آنريستي ستنق دولت، اجرا مي

 .31حم مقرر در متده 

 

 بخش سوم

 رئيس حكومت

 

 13مادة 

. رئدد ق حكومددت دولددت خددترجي از 3

ماون ت از تعرو و ماون ت قضدتيي كده در 

حق رئ ق دولت مقرر شمه، اي  قطعنتمه در 

نرخوردار است. اي  مقرره متضم  ماون تي 

اجرايي ن ست كه ممك  اسدت نسددبت نده او 

 مقرر گردد.

 

. ننم يك  متضم  ماون تهتيي ن سدت 4

كه ممك  است ديگر اعضدتي حكومدت را نده 

مندم علت وظدتيف رسددمي آنهدت از آن نهره

 ستخت.

                                                                        

. Mutatis mutandis. 
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 13مادة 

 ق نسبت نده رئد 32 و 31مقررا  مواد 

 است. ستنق حكومت قتنل اجرا

 

 4003او   42ون كوور، 
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