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حقوق دریاها
آبهای داخلی :

internal waters

 -1تعریف و رژیم حقوقی
مقصود از آبهای داخلی  ،آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدا ویا در پشت خط مبدا که از آن عرض دریای
سرزمینی محاسبه می شود ،می باشد.
بنابراین ،مقصود آبهای واقع در قلمرو خشکی مثل رودخانه یا دریاچه های یک کشور نمی باشد.
عناصر اصلی آبهای داخلی عبارتند از :خور یا خلیج های کوچک ،خلیج های تاریخی ،بنادر یا تاسیسات بندری ،اسکله
های واقع در مجاورت سواحل دولت ساحلی و آبهای واقع در پشت خط مبدا می باشد.
دولت ساحلی از حاکمیت مطلق در آبهای داخلی بر خوردار است در نتیجه حق عبور بی ضرر که در دریای سرزمینی
وجود دارد در آبهای داخلی موجود نیست فقط یک استثنا وجود دارد و آن زمانی است که  :خطوط مبدا مستقیم در
امتداد یک ساحل دندانه دار کشیده شود و بخشی ا ز آب که قبالً جزء آبهای داخلی نبوده را وارد در قلمرو آبهای داخلی
کند.
در این حالت حق عبور بی ضرر از این آبها وجود دارد.
اغلب دولتها بر اساس اختیار وتصمیم خود  ،به علت ضرورت روابط با دیگر دولتها  ،از اعمال صالحیت مطلق که یکی
از آنها می تواند جلوگیری از ورود کشتی های خارجی به آبهای داخلی شان باشد خوداری می کنند  .ورود کشتی ها
به آبهای داخلی تابع نظام حقوقی می باشد.
 -2نظام حقوقی حاکم بر پذیرش کشتی های خارجی در آبهای داخلی:
کشتی های خارجی به دو دسته تقسیم می شوند  :تجاری و جنگی
الف) نظام حقوقی حاکم بر کشتی های تجاری:
دسترسی کشتی های خارجی به بنادر دولت ساحلی  ،یک حق عرفی بین المللی نمی باشد ولی رویه دولتها اینگونه بوده
که بنادر خود را که برای تجارت بین المللی در نظر گرفته اند  ،باز می گذارند و در صورت احساس خطر یا بر هم
خوردن صلح و امنیت بین المللی  ،می توانند بنادر خود راببندند.
امروزه فرض بر آن است که بنادر مخصوص تجارت بر روی کشتی های خارجی تجاری باز می باشد و بسته بودن
آنها باید متکی به دالیل قابل قبولی باشد .البته این مساله جنبه حقوقی نداشته و مبتنی بر روابط دوستانه و نزاکت بین
المللی است  .در کنار ا ین قواعد  ،معاهدات دو جانبه دولتها در مورد تجارت و دریانوردی نیز وجود دارد که براساس
آنها هرگونه حق ورود اعطا ء می گردد  .همچنیین می توان از کنوانسیون  3291ژنو  ،در مورد نظام حقوقی بین المللی
بنادر دریایی نام برد که حق عمل متقابل را برای دسترسی و چگونگی عملکرد در بنادر دریایی را پیش بینی نموده است.
کشتی های تجاری واقع در بنادر  ،تابع قوانین و مقررات دولت صاحب بندر می باشند و به طور کلی تابع مقررات:
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انتظامی ،گمرکی ،بهداشتی وهمچنین قوانین مربوط به آئین دادرسی و احوال شخصیه دولت صاحب بندر می باشند
ولی عمالً د ولتها از اعمال این صالحیت خود داری می کنند مگر این که بر قراری نظم عمومی در بندر دولت ساحلی
اجرای آن مقررات را ایجاب نماید  .محاکم مدنی نیز از رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمه کشتی خوداری می کنند و
در مورد محاکم کیفری دولت ساحلی زمانی می تواند رسیدگی کند که ع مل ارتکابی موجب بر هم خوردن نظم عمومی
در بندر گردد و یا نماینده دیپلماتیک دولت صاحب پرچم یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضای دخالت از دولت ساحلی
نماید.
ب ) نظام حقوقی حاکم بر کشتی های جنگی  :از آنجا که کشتی های جنگی مظهر حاکمیت دولت صاحب پرچم آن است.
دولت ساحلی برای ورود این کشتی ها به آبهای داخلی خود شرایطی را قائل می شوند  .دولت ساحلی می تواند به آنها
اجازه ورود داده یا با اعالم قبلی از ورود آنها جلو گیری کند بدون آنکه مجبور به رعایت اصل رفتار برابر میان دولتها
باشد .در ایران طبق ماده( )6قانون « تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها » مصوب  ،3131دولت
می تواند عبور یا توقف کشتی های جنگی را بنابر مصالح مملکت یا علل مهم دیگر در بعضی از بنادر یا قسمتهایی از
آبهای ساحلی ممنوع کند  .که مناطق ممنوعه نامیده می شود.
در صورت اقامت کشتی های جنگی در آبهای داخلی  ،این کشتی ها ملزم به رعایت قوانین دولت ساحلی می باشند ولی
از آنجا که کشتی جنگی از مصونیت قضایی بر خوردار است دولت ساحلی حق هیچگونه مداخله و اعمال قدرتی را در
کشتی ها ندارد وتنها می تواند درخواست خروج این کشتی ها را بنماید.
الزم به توضیح است ،کشتی های دولتی که عمل تجاری یا بطور کلی عمل تصدی ( ونه حاکمیت ) انجام می دهند در
حکم کشتی های تجاری قلمداد می شوند.

دریای سرزمینیTERRITORAL SEA :
برای تعیین حدود داخلی دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی  ،نیاز به نقاطی است که بر اساس آن بتوان اندازه گیری
نمود .از اتصال این نقاط با یکدیگر خط مبدا بدست می آید  ،آبهای واقع بین خط مبدا و قلمرو خشکی را آبهای داخلی می
نامیم در این حالت خط مبدا  ،خط مرزی میان آبهای داخلی و دریای سرزمینی است.
دو نوع خط مبدا وجود دارد :خط مبدا عادی و خط مبدا مستقیم
 -1خط مبدا عادیNormal base line :
طبق ماده  1کنوانسیون  3291و ماده ( )9کنوانسیون  ، 3219خط مبدا عادی برای اندازه گیری عرض دریای سرزمینی:
« حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل می باشد »
ال جزر بهاره است ( نیروی جاذبه ماه سبب جزر و مد آب دریا می شود هنگامی که ماه و
حد پست ترین جزر معمو ً
خورشید در یک خط قرار می گیرند بزرگترین جزر بوجود می آید که در بهار است).
این خط مبدا برای سواحل که نسبتاً صاف و بدون دندانه است و یا دارای انحنای بزرگی است که صاف به نظر برسد
مناسب است.
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خط مبدا مستقیم:

straight base line

طبق ماده  4کنوانسیون  3291و ماده ( )7کنوانسیون  ، 3219زمانی که ساحل دارای فرو رفتگی های عمیق (دندانه دار
یا مضرس) باشد و یا تعدادی جزیره در طول یا نزدیکی سواحل باشد ( فاصله این جزایر نباید از عرض دریای سرزمینی
تجاوز کند ) از روش خطوط مبدا مستقیم برای ترسیم خط مبدا می توان استفاده کرد  .این خطوط نقاط مشخص سواحل
را به یکدیگر متصل می کند.
از مهمترین کشورهایی که دارای سواحل دندانه دار هستند می توان از نروژ نام برد که در پی اختالف با انگلستان در
مورد خطوطی که ترسیم کرده بود دیوان دادگستری بین المللی در  3293در رای خود پذیرفت که خطوط مبدا مستقیم
نروژ خالف حقوق بین الملل نمی باشد ولی دولت ساحلی دارای اختیارات کامل برای ترسیم آن نیست و چندین شرط
بر آن تعیین نمود که عبارتند از:
 -3خطوط مستقیم باید طوری ترسیم شوند که بطور فاحش از مسیر طبیعی ساحل فاصله نداشته باشد.
 -9خطوط مستقیم طوری ترسیم شوند که مناطق واقع در بین این خطوط به اندازه کافی متصل و نزدیک به قلمرو
خشکی باشند بطوری که مشمول نظام آبهای داخلی شوند.
 -1خطوط مبدا مستقیم را نمی توان از برآمدگی هایی که هنگام جزر نمایان می شود ترسیم نمود مگر این که تاسیساتی
نظیر چراغ های دریایی که همیشه از سطح آب باال هستند بر روی این برجستگی ها ساخته باشند یا این که کشیدن خط
مبدا از چنین بر جستگی هایی مورد قبول سازمانهای بین المللی قرار گرفته باشد.
 -4نمی توان خطوط مستقیم را طوری ترسیم کرد که دریای سرزمینی کشور دیگر را از دریای آزاد یا منطقه انحصاری
اقتصادی جدا نماید ( این مورد استثنایی است و بیشتر در دریای اژه ودر رابطه با ترکیه مطرح است اگر ترکیه خطوط
مبدا مستقیم ترسیم نماید دریای سرزمینی جزایر یونان از دریای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی جدا خواهد شد)
 -9نکته دیگر  ،وجود منافع اقتصادی است  ،در صورتی که دولتی ثابت کند که در ترسیم خطوط مبدا مستقیم دارای
منافع اقتصادی اساسی برای مردم ساحلی است (نه برای کل کشور) می تواند از این خطوط استفاده نماید.
همچنین دولتها می توانند از دوسیستم خط مبدا استفاده نمایند  ،مانند ایران که بر اساس تصویب نامه  ،3199خط مبدا
دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ،خطوط مستقیم است.
و در تنگه هرمز ،حد پست ترین جزر در امتداد ساحل است.
شرایط خاص خط مبدا:
در میان آبهای داخلی ( آبهای واقع میان خط مبدا و دریای سرزمینی ) دو منطقه دارای اهمیت است:
 -1خلیج های کوچک

 -2خلیج تاریخی
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خلیج های کوچک:
طبق قواعد عرفی قبل از کنوانسیون  ،3291خلیج های کوچک از آنجا که ارتباط نزدیکی با قلمرو خشکی دارند جزء
آبهای داخلی محسوب می شوند.
خلیج ( فرو رفتگی آب در خشکی است) طبق ماده ( )31کنوانسیون  ،3211خلیج کوچک به خلیجی اطالق می شود که
عرض دهانه آن از  94مایل تجاوز نکند( .مایل دریایی  3199متر است) در این حالت چگونه خط مبدا را ایجاد می کنیم:
ابتدا دو دهانه خلیج را با یک خط مستقیم به هم وصل می کنیم  ،بعد نیم دایره ای به قطر این دهانه ترسیم می کنیم .بعد
مساحت نیم دایره را محاسبه می کنیم ( مجذور شعاع ضربدرعدد  1/34ولی چون نصف دایره را می خواهیم بر عدد 9
تقسیم می کنیم).

نکته مهم:
بر اساس ماده ( )31کنوانسیون  3219این محاسبات زمانی ممکن است که خلیج کوچک فقط در ساحل یک کشور قرار
گرفته باشد اگر در بیش از یک کشور باشد از این ماده نمی توانیم استفاده کنیم و از طریق توافق بین طرفین نظام حقوقی
خلیج کوچک نعیین می گردد مانند خلیج گواتر در مرز ایران و پاکستان.
و اگر بین طرفین توافق صورت نگیرد از طریق ارجاع اختالف به مرجع بین المللی نظام حقوقی خلیج کوچک تعیین می
گردد مانند خلیج فون سکا(اختالف میان نیکاراگوا،هندوراس،السالوادور).
خلیج تاریخی:
در مواقعی دیده می شود که دولتها به تئوری خلیج تاریخی استناد می کنند که با توجه به عدم گسترش این پدیده  ،در
هیچیک از کنوانسیون های  3291و  ، 3219قاعده ای در این خصوص وجود ندارد  .لذا باید این مساله را در قلمرو حقوق
عرفی بررسی نمود.
علت این که دولتها بحث خلیج تاریخی را مطرح می کنند این است که نمی توانند از مفاد مندرج در ماده ( )31کنوانسیون
 3219که ذکر شد استفاده نمایند برای این که دولتی بتواند از تئوری خلیج تاریخی استفاده نماید وجود  9شرط الزم
است:
 -3برای مدت قابل توجهی حاکمیت مؤثر خود را بر آن خلیج به عنوان آبهای داخلی اعمال کنند.
 -9در مدت اعمال حاکمیت مؤثر خود بر آن خلیج  ،اعتراضی از سوی دولت ثالث وجود نداشته باشد.
در صورتی که این دو شرط تحقق یابد دولت ساحلی حق دارد با خط مستقیمی دو دهانه این فرو رفتگی را به یکدیگر
متصل کند و طول خط مبدا می تواند هر قدر که الزم باشد امتداد یابد.
اغلب خلیج های تاری خی بزرگتر از خلیج کوچک هستند زیرا اگر به اندازه یا کوچکتر از خلیج های کوچک بودند دولت
ساحلی می توانست با استفاده از قواعد مربوط به خلیج کوچک آن را جزء آبهای داخلی خود تلقی کند.
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خلیج تاریخ ی مانند خلیج هودسن در کانادا و خلیج پطر کبیر در روسیه که زمان طوالنی مورد ادعا بوده و مورد اعتراض
هیچ دولتی قرار نگرفته است.
ولی خلیج سیرت ( ) syrtدر شمال لیبی  ،مورد مناقشاتی قرار گرفته زیرا لیبی با خط مستقیمی بطول  111مایل بندر
تریپولی را به بندر بن غازی متصل کرده و این خط را « خط سرخ » نامیده و دولتها حق نداشتند از آن عبور نموده و
وارد قلمرو حاکمیت لیبی شوند .آمریکا به دلیل حضور نظامی در مدیترانه مانع ادعای لیبی شد و با انجام مانور نظامی
با لیبی درگیری نظامی ایجاد نمود  { .آمریکایی ها تریپولی را بمباران کردند و در این بمباران دختر قذافی کشته شد و
کاخ قذافی نیز بمباران شد } از آن به بعد لیبی دیگر ادعایی در خصوص خلیج سیرت نکرد.

دریای سرزمینیTERRITORRIAL SEA :
بر اساس تعریف سنتی  ،دریای سرزمینی قسمتی از دریاست که میان آبهای داخلی و دریای آزاد قراردارد (تعریف
کنوانسیون )3291
امروزه این تعریف با پیدایش منطقه انحصاری اقتصادی تغییر پیدا نموده و دریای سرزمینی  ،قسمتی از دریاست که
میان آبهای داخلی و منطقه انحصاری اقتصادی واقع شده است.
نظام حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی:
اصل حاکمیت دولتها بردریای سرزمینی هم در رویه و هم در حقوق قراردادی ( کنوانسیون 3291و )3219پذیرفته شده
است  .و ماده  9کنوانسیون  3219بیان می دارد:
حق حاکمیت دولت ساحلی بر ماوراء قلمرو خشکی  ،آبهای داخلی ( ودر مورد کشورهای مجمع الجزایری و در
ماوراءآبهای مجمع الجزایری ) تا منطقه ای از دریا که متصل به سواحل آن کشور است و دریای سرزمینی نامیده می
شود ،گسترش می یابد.
این حاکمیت بر فضای هوایی واقع در باالی دریای سرزمینی و همچنین در بستر و زیر بستر این منطقه تسری می یابد
 .دولت ساحلی دارای صالحیت قانونگذاری و صالحیت قضایی در دریای سرزمینی خود می باشد ( صالحیت قضایی
یعنی این که می تواند مقررات مدنی وجزایی خود را در مورد کشتی های واقع در دریای سرزمینی خود اعمال کند).
عرض دریای سرزمینی:
عرض دریای سرزمینی یکی از موارد اختالف مهم میان جهان سوم وکشورهای توسعه یافته است که در خالل دو
کنفرانس اول و دوم سازمان ملل نتوانست حل گردد و اگر در کنفرانس سوم حل شد به دلیل تضمیناتی بود که کشورهای
توسعه یافته از کشورهای ساحلی بخصوص در زمینه  ،عبور کشتی ها از تنگه ها به دست آوردند.
عرض دریای سرزمینی ابتدا توسط قاعده « تیررس توپ » تعیین می شد اما چون برد سالحها متغییر بود عرض دریای
سرزمینی نیز متغییر بود .سپس در قرن  31برد توپ توسط ایتالیایی ها  1مایل اعالم شد ولی فقط توسط تعدادی از
کشورهای آنگلوساکسون پذیرفته شد و به صورت قاعده عرف ی در نیامد در کنار قاعده  1مایل ،قاعده  6مایل توسط
کشورهای توسعه یافته حمایت می شد ولی برخی کشورهای در حال توسعه به خصوص در حوزه پاسفیک جنوبی در
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آمریکای التین ( پرو ،شیلی ،اکوادر ) خواهان منطقه ای به عرض  911مایل بودند در کنارآنها اکثریت کشورهای جهان
سوم خواهان عرض  39مایل برای دریای سرزمینی بودند که در کنفرانس اول و دوم رد شد .علت رد آن توسط
کشورهای توسعه یافته مساله تنگه ها بود و چون تنگه ها تابع نظام عبور بی ضرر می باشد با منافع اقتصادی و
اجتماعی آنها خصوصاً آمریکا در تعارض بود  .سرانجام در خالل کنفرانس سوم عرض  39مایل پذیرفته شد به این
شرط که حق عبور ترانزیتی در تنگه ها برای کشورها شناخته شود .این عرض نمی تواند بیش از  39مایل از خط مبدا
باشد
حق عبور بی ضرر دریای سرزمینی passage innocent
حق عبور بی ضرر یک محدودیت ( استثناء) بر اصل حاکمیت دولت ساحلی در دریای سرزمینی است .این حق تعادلی
میان منافع کشتی رانی و منافع دولت ساحلی ایجاد می کند .باید یاد آوری نمود که عبور بی ضرر فقط شامل کشتی
رانی است و نه هوانوردی  ،زیرا بر اساس کنوانسیون شیکاگو حاکمیت دولت بر فضای باالی سرزمین خشکی و دریای
سرزمینی  ،اعمال می گردد  .لذا  ،هواپیما و سفاین فضایی حق ندارند بدون اجازه دولت بر فراز قلمرو خشکی و دریای
سرزمینی آن پرواز کرده و یا فرود آیند.
تعریف عبور بی ضرر:
بر اساس کنوانسیون  ،3291عبور عبارت است:
 -3عمل دریانوردی به منظور گذشتن از دریای سرزمین بدون وارد شدن به آبهای داخلی
 -9یا عبور از دریای سرزمینی به منظور ورود به آبهای داخلی
 -1یا عبور از آبهای داخلی به منظور رفتن به آبهای آزاد می باشد
 -4همچنین حق توقف و حق لنگر انداختن تا حدودی که برای دریا نوردی عادی و یا به علت وجود قوه قهریه یا وضعیت
اضطراری برای کشتی الزم باشد
ماده  31کنوانسیون  3219دو عامل جدید را به تعریف کالسیک عبور اضافه می نماید:
 -3استفاده از بندرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آبهای داخلی ( شامل توقف و لنگر انداختن )
 -9عبور باید مستمر و سریع باشد.

مشخصه عبور
عبور تازمانی بی ضرر است که:
مخل نظم وامنیت کشور ساحلی نباشد و طبق قواعد کنوانسیون وسایر قواعد حقوق بین الملل باشد.
عبور در موارد زیر صفت بی ضرر بودن خود را از دست داده و به کشور ساحلی این امکان را می دهد که از عبور
جلوگیری کند:
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 -3تهدید یا کار برد زور بر علیه دولت ساحلی
 -9تمرین یا مانور با هرگونه سالح
 -1جمع آوری اطالعات در جهت تخریب سیستم دفاعی و یا امنیت دولت ساحلی
 -4تبلیغات به منظور صدمه زدن به سیستم دفاعی و یا امنیت دولت ساحلی
 -9پرواز یا فرود یا بارگیری هواپیما ها
 -6نقل و انتقال یا بارگیری ادوات نظامی
 -7بارگیری یا تخلیه کاالها  ،پول یا افراد بر خالف قوانین ومقررات گمرکی،مالی ،بهداشتی یا مهاجرتی دولت ساحلی
 -1آلودگی عمدی وجدی با تخطی از قواعد کنوانسیون
 -2صید
 -31نقشه برداری
 -33ایجاد اختالل درسیستم های ارتباطی و یا هرگونه تسهیالت و تاسیسات دولت ساحلی
 -39هرگونه فعالیت دیگری که بدون رابطه مستقیم با عبور باشد.
به نظر می رسد این فعالیت ها به جز صید و آلودگی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با امنیت دولت ساحلی است.
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در عبور بی ضرر:
دولت ساحلی می تواند مقرراتی برای کشتی ها که از دریای سرزمینی آن عبور می کنند تنظیم نماید ولی این مقررات
نباید خالف مقرراتی باشد که عبور بی ضرر را اجازه می دهد.
حقوق دولت ساحلی:
طبق ماده  99کنوانسیون  ، 3219دولت ساحلی می تواند:
 -3در دریای سرزمینی خود اقدامات الزم برای جلوگیری از هر عبوری که بی ضرر نیست انجام دهد.
-9دولت ساحلی می تواند برای تامین امنیت خود ،عبور بی ضرر در منطقه مشخص از دریای سرزمینی را معلق کند،
این تعلیق باید بدون تبعیض باشد.
 -1دولت ساحلی نمی تواند مبلغی از کشتی های ساحلی در حال عبور تقاضا کند مگر آنکه خدمات خاصی را به این
کشتی ها ارائه کند.
 -4به منظور تامین امنیت کشتیرانی و پیشگیری از تصادفات  ،دولت ساحلی می تواند از کشتی ها ی در حال عبور
بخواهد از راههای تعیین شده عبور نمایند و قوانین ترافیکی دریایی را نیز رعایت نمایند.
 -9دولت ساحلی می تواند قواعد و مقرراتی در رابطه با عبور بی ضرر در دریای سرزمینی خود وضع کند.
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تکالیف دولت ساحلی
 -3عدم جلوگیری از عبور بی ضرر کشتی ها خارجی در دریای سرزمینی خود
 -9عدم تبعیض میان کشتی ها
 -1دولت ساحلی موظف است تمامی خطرات موجود برای کشتی رانی دردریای سرزمینی خود را دقیقاً اعالم نماید.
 -4قواعد ومقررات وضع شده توسط دولت ساحلی برای عبور بی ضرر نمی تواند در مورد طرح ساخت یا تجهیزات
کشتی های خارجی باشند مگر این که این قواعد ومقررات مطابق با قواعد پذیرفته شده بین المللی باشد.
 -9دولت ساحلی تبلیغات الزم برای آگاه نمودن کشورها از این قوانین  ،را انجام می دهد.
عبور بی ضرر شناورهای مختلف
اول  :عبور بی ضرر زیر دریایی ها:
زیر دریایی ها باید در سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را افراشته نگه دارند در غیر این صورت از عبور آنها
جلوگیری می شود  .در مورد زیر دریایی های نظامی که خود را منطبق با این قاعده ننمایند دولت ساحلی فقط می تواند
از آنها بخواهد دریای سرزمینی اش را ترک کنند.
دوم :عبور بی ضرر کشتی های با سوخت هسته ای یا حامل مواد خطرناک ( مثل رادیواکتیو مواد شیمیایی ):
چون این نوع کشتی ها در هنگام تصادم مشکالت خاصی را ایجاد می نمایند  ،هنگام عبور بی ضرر در دریای سرزمینی
می بایست دارای گواهی و مدارک خاصی بوده و اقدامات احتیاطی و خاصی که در موافقت نامه های بین المللی پیش
بینی شده را رعایت نمایند.

عبور بی ضرر کشتی های جنگی
عبور بی ضرر کشتی های جنگی از دریای سرزمینی  ،مورد مخالفت کشورهای در حال توسعه بود زیرا تردید در
خصوص فعالیت های جاسوسی آنها وجود داشت و وجود چنین عبوری را موکول به اجازه قبلی یا اطالع قبلی می
دانستند ولی سرانجام کنوانسیون  3219نظر کشورهای توسعه یافته را پذیرفت و نه تنها عبور بی ضرر کشتی های
جنگی را قبول نمود بلکه امتیازاتی نیز برای این کشتی ها قائل گردید.
کشتی های جنگی از دو دسته امتیاز برخوردار می باشند:
 -3مصونیت قضایی ( :)IMMUNITY OF JURISDICTIONکه طبق آن دولت ساحلی نمی تواند صالحیت قضایی خود
را در مورد کشتی های جنگی که قوانین و مقررات عبور بی ضرردر دریای سرزمینی را رعایت نمی کند ،اجرا نماید.
و فقط می تواند از این کشتی ها بخواهد دریای سرزمینی او را ترک کنند .ومسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم
برای هرگونه خسارت وارد به دولت ساحلی که ناشی از عدم رعایت مقررات آن دولت توسط کشتی جنگی یا دولتی
غیر تجارتی باشد را به رسمیت می شناسد.
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 -9عدم اجرای مقررات مربوط به محافظت محیط زیست دریایی نسبت به کشتی های جنگی از دیگر امتیازات آنها
محسوب می گردد.
ج

حق عبور در تنگه ها STRAIT:
سه دسته تنگه وجود دارد:
 -3آبراه طبیعی که دو قسمت دریای آزاد را به یکدیگر متصل می کند.
 -9آبراه طبیعی که یک قسمت از دریای سرزمینی یک دولت را به دریای آزاد متصل می کند مثل تنگه تیران که خلیج
عقبه را به بحر احمر وصل می کند.
 -1آبراه طبیعی که دو منطقه انحصاری اقتصادی را به هم وصل می کند یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد
وصل می کند.
حق عبور ترانزیت
عبور ترانزیت عبارت است از  ،آزادی کشتی رانی و پرواز به قصد عبور مستمر و سریع از تنگه هایی که دو دریای آزاد
یا دومنطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد متصل می کند (نکته مهم در عبور
ترانزیت ،عبور مستمر و سریع است)
در عبور ترانزیت  ،زیر دریایی ها به طور غوطه ور حرکت می کنند و هواپیما هم آزادانه به پرواز در می ایند ولی کلیه
مقررات راجع به ترافیک دریایی  ،محیط زیست دریایی  ،تحقیقات علمی و  ...باید رعایت گردد  .در تنگه هایی که دریای
سرزمینی را به دریای آزاد متصل می کند  ،حق ترانزیت وجود ندارد( .عبور بی ضرر وجود دارد)
دو استثنا در عبور ترانزیت در تنگه ها وجود دارد:
 -3در تنگه هایی که عبور ترانزیت در آنها انجام می شود اگر در خارج از تنگه و در پهنه دریا ،امکان دریانوردی از
لحاظ کشتی رانی و آب شناسی (هیدروگرافی) وجود داشته باشد و دریانوردی با همان سهولتی که در تنگه وجود
دارد ،باشد ،عبور ترانزیت انجام نمی گردد و مشمول عبور بی ضرر می گردد مانند تنگه فلوریدا.
 -9تنگه هایی که وا قع بین سرزمین اصلی یک کشور و یک جزیره متعلق به آن کشور واقع شده اند (مثل قشم ) که اگر
در این حالت در خارج از تنگه و در پهنه دریا امکان دریانوردی با همان سهولت که در تنگه وجود دارد  ،باشد  ،عبور
ترانزیت صورت نگرفته و مشمول عبور بی ضرر می شود.
عبور بی ضرر در تنگه ها:
چندین دسته از تنگه ها تابع عبور بی ضرر می باشند:
 -3مستثنیات عبور بی ضرر ( یعنی در خارج از تنگه امکان دریانوردی با همان سهولت وجود داشته باشد )
 -9تنگه هایی که دریای سرزمینی را به دریای آزاد متصل می کند (تنگه تیران )
 -1تنگه هایی که با ترسیم خطوط مبدا مستقیم  ،وارد آبهای داخلی دولت ساحلی شده اند مشمول عبور بی ضرر می
شوند(.بلت کوچک در دانمارک)
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تفاوت عبور بی ضرر در دریای سرزمینی با تنگه ها در این است که:
عبور بی ضرر در تنگه ها غیر قابل تعلیق است و همچنین نمی توانند این عبور را از بین ببرند  .بنابراین امکان تعلیق
عبور از تنگه های بین المللی وجود ندارد ( چه در عبور ترانزیت و چه در عبور بی ضرر)
در زمان صلح کلیه کشتی ها اعم از تجارتی و جنگی از حق عبور در تنگه ها استفاده می نمایند ولی در زمان جنگ
دوحالت وجود دارد:
 -3اگر دولت ساحلی در جنگ بی طرف باشد  :عبور بی ضرر بدون هیچگونه تغییری در مورد کلیه کشتی ها ( بی طرف
یا در حال مناقشه ) اجرا می گردد ولی دولت ساحلی می تواند محدودیت هایی را برای امنیت خود و کشتی های بی
طرف به اجرا در آورد.
 -9اگر دولت ساحلی خود یکی از طرفهای مناقشه باشد  :تمام کشتی های دشمن در هنگام عبور از تنگه ها ،تحت نظام
حاکم بر مناطق دریایی قرار می گیرند یعنی اگر تنگه  ،قسمتی از دریای سرزمینی باشد تابع مقررات دریای سرزمینی
است و اگر جزئی از دریای آزاد باشد تابع مقررات دریای آزاد خواهد بود.
در این حالت عبور کشتی های بی طرف نباید مختل شود ولی دولت ساحلی می تواند محدودیت هایی برای آنها بوجود
آورد و می تواند آنها را مورد با زجویی قراردهد تا اطمینان حاصل کند سالح برای دشمن حمل نمی گردد .الزم به ذکر
است که:
ایران هنگام امضاء کنوانسیون  ( 3219هنوز تصویب نکرده ) اعالمیه ای صادر نمود که به علت ماهیت قرار دادی و نه
عرفی  ،مقررات مربوط به تنگه ها فقط نسبت به دولتهای عضو کنوانسیون قابل اجرا می باشد .طبق مقررات این
کنوان سیون ،در زمان صلح کلیه کشتی ها ،اعم از جنگی ،دولتی و تجاری  ،به هنگام عبور از تنگه هرمز از حق ترانزیت
برخوردارند .که همواره مورد اعتر اض رسمی ایران و عمان بوده است ( تنگه هرمز اقیانوس هند و دریای عمان را به
منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند).

دولتهای مجمع الجزایری ARCHIPELAGIC STATES:
مجموعه ای از جزایر یا بخش هایی از جزایر و آبهای اطراف آنها و سایر عوامل طبیعی آنچنان به یکدیگر مرتبط باشند
که یک واحد جغرافیایی  ،اقتصادی و سیاسی را تشکیل داده و از لحاظ تاریخی نیز چنین تلقی شوند(یک دولت مستقل
باشند).
کشورهای مجمع الجزایری می توانند از خطوط مبدا مستقیم ،دورترین نقاط پیشرفته ترین جزایر و صخره های مجمع
الجزایری را به هم متصل کنن د و خطوط مبدا محسوب شوند و عرض دریای سرزمینی با آن اندازه گیری شود.
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شروط خط مبدا مستقیم مجمع الجزایری:
 -3نسبت یک به یک یا نسبت یک به  2میان خشکی و آب وجود داشته باشد.
الف ) نسبت یک به یک یعنی اگر دولتی یک واحد خشکی دارد باید حداقل در داخل خطوط مبدا مجمع الجزایری یک واحد
آب هم داشته باشد وگر نه نمی تواند از این سیستم استفاده کند  .آثار عملی این مطلب این است که بسیاری از
کشورهای مجمع الجزایری نمی توانند از این سیستم خط مبدا استفاده کنند زیرا خشکی بیشتر از آب می شود
مثل استرالیا ،انگلیس ،ژاپن
ب ) نسبت یک به  2یعنی به میزان یک واحد خشکی حداکثر 2واحد آب داشته باشد و نه بیشتر  .نتیجه عملی این که
دولتهایی که از چندین مجمع الجزایری تشکیل شده اند نتوانند از این سیستم استفاده کنند مثل فی جی
 -9طول هریک از خطوط مبدا نمی تواند از  311مایل تجاوز کند تنها  1درصداز مجموع خطوط مبدا مجمع الجزایری می
تواند از  311مایل بیشتر باشد و حداکثر هم  399مایل باشد.
اندونزی  9خط مبدا دارد که بیش از  311مایل می شود ،اندونزی  326خط مبدادارد اگر 1درصد آن را در نظر بگیریم
تقریباً  9مایل می شود.
 -1نباید بطرز فاحشی از مسیر طبیعی مجمع الجزایری منحرف شود.
 -4جزایر اصلی در داخل خطوط مبدا قرار گیرد.
 -9در هنگام ترسیم طوری عمل شود که ارتباط دریای سرزمینی دولت ثالث را با دریای آزاد قطع نکند مثل اندونزی و
سنگاپور  ،شبه جزیره ماالیا در سنگاپور
 -6حقوق کشورهای ثالث در آبهای مجمع الجزایری در قالب انعقاد موافقتنامه ای حفظ گردد در عین حال آن دولت حق
ندارد حقوق خود را به کشور ثالث منتقل کند.
 -7برای ترسیم خطوط مجمع الجزایری نمی توانند از برآمدگی های جزری استفاده کنند مگر آنکه:
الف ) تاسیسات ثابتی (فانوس دریایی) بر روی بر آمدگی وجود داشته باشد که بطور دائم از آب بیرون باشد.
ب) فاصله بر آمدگی جزری تا نزدیکترین جزیره از عرض دریای سرزمینی دولت مجمع الجزایری تجاوز نکند.
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حقوق دیپلماتیک وکنسولی
برقراری روابط دیپلماتیک
برپایۀ عادت و رسم ساده ای استوار است اما الزام حقوقی برای کشورها در این مورد وجود ندارد .این امر ناشی از
اصل حاکمیّت و استقالل هر کشوری است .زیرا هیچ قاعدۀ حقوقی نمی تواند کشوری را به برقراری دیپلماتیک با
کشورهای دیگر مجبور نماید.
شروط الزم برقراری دیپلماتیک
شرط اول
فقط کشورها حق برقراری روابط دیپلماتیک را دارند .واتیکان یا سریر مقدّس هر چند به معنی دقیق کلمه کشور محسوب
نمی شود اما از حق برقراری روابط دیپلماتیک با کشورها برخوردار است .بر خالف نظریّات برخی از استادان حقوق
بین الملل از جمله پروفسور کوک دین ،روابط میان سازمان های بین الدول و کشورها و یا سازمان های بین الدول با
یکدیگر را نمی توان روابط دیپلماتیک دانست ،بلکه روابط میان آنها صرف ًا محدود به اعزام متقابل نمایندگان است.
شرط دوّم
شناسایی کشور و حکومت .یعنی دو طرف ر ابطه موجودیّت یکدیگر را به رسمیّت شناخته باشند.
شرط سوّم
رضایت متقابل کشورها .این شرط مهم ترین شرط در روابط دیپلماتیک است .اما این شرط به هیچ وجه الزام به تأسیس
نمایندگی دیپلماتیک دائمی را به دنبال ندارد بلکه منوط به فراهم شدن مقدّمات از سوی کشور فرستنده است که ممکن
است سال ها پس از برقراری روابط دیپلماتیک صورت بگیرد یا در دو کشور همزمان نباشد.

انواع مأموریّت دیپلماتیک
مأموریّت دیپلماتیک دائمی
در این نوع مأموریّت مأمورین در قالب هیئت دیپلماتیک در کشور خارجی سکنا گزیده و در محلّی به نام سفارت خانه
وظایف محوّله را به نمایندگی از طرف خودشان ،به صورت مستمر و دائم ،معموالً به مدّت چهار سال انجام می دهند.
رئیس چنین هیأتی ،سفیر نام دارد که عالی ترین مقام دیپلماتیک است.

 -1سفیران
باالترین مقام دیپلماتیک است و ادارۀ امور داخلی سفارت و تماس دائمی با کشور فرستنده و پذیرنده را بر عهده دارد.
مأموریّت مضاعف و سفیر آکردیته

به دلیل صرفه جویی یا کمبود بودجه ،کشور فرستنده پس از اعالم رسمی به کشورهای پذیرنده ،یک رئیس مأموریّت
را برای نمایندگی خود نزد چند کشور جهت انجام وظیفه بگمارد .مگر کشورها با این امر مخالفت کنند که این رئیس،
سفیر آکردیته نام دارد .سفیر آکردیته در واقع مأموریّت خود را در دو یا چند کشور ،انجام می دهد .تشریفات معرّفی
و تقدیم استوارنامۀ او مانند سفیر مقیم است .سفیر ایران در پاکستان سفیر آکردیته در کشور نپال نیز است.
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مأموریّت مشترک

اقدام کشورها به انتخاب شخصی به عنوان رئیس مأموریّت به صورت مشترک و در آن واحد .در حال حاضر دارای
نمونه و مصداقی نیست .اما این احتمال در مورد دول اروپایی امکان پذیر به نظر می رسد.
مأموریّت مقدم السفرا

سفیری که از جهت مدت مأموریّت در کشور پذیرنده ،دارای طوالنی ترین سابقه باشد .وظیفۀ مهم او نمایندگی هیأت
های مقیم در کشور پذیرنده در زمان مخاطرۀ منافع مشترک دیپلماتها است.

 -2وزیران مختار
در سطح پایین تر از سفرا قرار دارند .در گذشته نزد کشورهای نیمه قدرتمند یا کوچک و کم اهمّیّت اعزام می شدند اما
امروزه کاربردی ندارد.
کارداران موقّت

ریاست یکی از کارمندان دیپلماتیک مأموریّت به عنوان کاردار موقّت در زمانی که سفیر قادر به انجام وظیفه نباشد.
این شخص به وسیلۀ رئیس مأموریت یا وزارت امورخارجه معرفی می گردد.
کارداران دائمی

از میان وزیران مختار یا رایزنها به وسیلۀ وزیرامور خارجه،عهده دار ریاست مأموریت است .جز از جهت تشریفات و
تقدم در ردیف سفیران و وزیران مختار است.

کارمندان دیپلماتیک یا سیاسی مأموریّت
آن دسته از کارمندانی که دارای عنوان دیپلمات هستند.

درجۀ1

رایزن

درجۀ 2
درجۀ 3

دیپلمات ها
دبیر

پس از سفیر و وزیر مختار

دبیر اول

دبیر دوم
دبیر سوم

وابسته

اقتصادی

فرهنگی
نظامی
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رایزن ها و وابسته ها ممکن است امور فرهنگی ،نظامی و اقتصادی را انجام دهند ،بدون آنکه از کارمندان دیپلماتیک
وزارت امور خارجه باشند و از مصونیّت ها و مزایای دیپلماتیک برخوردار باشند.
کشور فرستنده در انتخاب کلّیۀ کارمندان مأموریّت آزاد است .مگر در مورد وابسته های نظامی ،دریایی یا هوایی که
کشور پذیرنده می تواند نام آن ها را برای تأیید بخواهد.
مأموری که در کشور پذیرنده به فعّالیّتهای نامشروع بپردازد.
در امور داخلی کشور پذیرنده مداخله کند.
هرگونه عمل خالفی به تشخیص کشور مذکور انجام دهد،
کشور پذیرنده می تواند به کشور فرستنده اطّالع دهد
که آن مأمور را «عنصر نامطلوب» تشخیص می دهد.

وظیفۀ کشور فرستنده در قبال تشخیص عنصر نامطلوب از طرف کشور پذیرنده
کشور فرستنده دو راه دارد:
 )3آن شخص را فراخواند.
 )9به مأموریّت وی پایان دهد.

در صورت خودداری کشور فرستنده از انجام تعهّدات خود و عدم انجام آنها در ظرف مهلت مناسب ،کشور پذیرنده
می تواند از شناختن شخص مورد نظر به عنوان عضو مأموریّت خودداری کرده و حتّی او را اخراج نماید.

وظایف مأموران دیپلماتیک
 -1نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده؛
 -2حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن در دولت پذيرنده تا حدودي كه در حقوق بينالملل مورد قبول است؛
 -3مذاكره با حكومت و دولت پذيرنده؛
 -4اطّالع از اوضاع و سير وقايع در دولت پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حكومت فرستنده؛
 -5بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادي و فرهنگي و علمي بين دولت فرستنده و پذيرنده؛
 -6احترام به قوانين و مقرّرات و شعاير ملّي و مذهبي كشور پذيرنده؛
 -7عدم مداخله در امور داخلي كشور پذيرنده،
 -8عدم انجام فعّاليّتهاي حرفه اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي در كشور پذيرنده؛
 -9مأموران ديپلماتيک مي توانند وظايف كنسولي را نيز انجام دهند و اين دو با يكديگر منافاتي ندارند.
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مصونیّت دیپلماتیک
مصونیّت دیپلماتیک
یعنی دارندۀ آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری آن نمی توانند شخص
دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارد .هدف از
آن هم تأمین اجرای موثّر وظایف هیأتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان کشورهاست.

در مبناي مزايا و مصونيت ها چهار نظريه وجود دارد:

 -1نظریۀ برون مرزی
بنا به اين نظريه ديپلمات به موجب يک فرضيه خارج از قلمرو و قدرت قانوني كشو ر محل ماموريت خود است و مثل اين
است كه هرگز از كشور خود خارج نشده باشد .بعد از اين فرضيه در مورد شخص سفير يک نظريه كلي ساخته اند كه بنا بر آن
منزل و محل كار سفير هم قطعه اي از خاک كشور او تلقي مي شود و خارج از قدرت قانوني كشور محل ماموريت او است.
مبتكر اين نظريه هوگو گروسيوس حقوقدان معروف هلندي در قرن هفدهم است .كه در كتاب خود مي نويسد به موجب حقوق
بين المللي تجلي شخص رئيس كشور در شخص سفير يک فرضيه است  .و با فرضيه مشابه مثل اين است كه سفير خارج از
خاک دولتي است كه نزد آن انجام وظيفه مي كند .و نتيجه آن اين است كه سفير مكلف نيست قوانين كشوري را كه در آنجا
ماموراست اطاعت كند.

 -2رفتار متقابل
دو دولت به طور متقابل مي پذيرند كه به اعضاي يكديگر مزايا و مصونيت بدهند .اين نظريه امروز قابل قبول نيست.

 -3نظریۀ نمایندگی
بر اساس اين نظريه از آنجايي كه سفير به عنوان نماينده رئيس دولت و مردم خويش در نزد دولت پذيرنده به ايفاي ماموريت
مي پردازد و رئيس كشور مصونيت دارد ،پس نماينده ي او هم مصونيت دارد .اين نظريه تا حدودي در كنوانسيون  61پذيرفته
شده است زيرا در مقدمه گفته شده است كه ماموران سياسي ،نمايندگان دولت هاي خود هستند.

 -4نظریۀ مصلحت خدمت یا ضرورت شغلی
اعطاي مصونيت ها و مزايا براي دادن امتياز به اشخاص نيست بلكه به منظور انجام وظايف ماموريت هاي ديپلماتيک بطور موثّر
به است .منظور از مصونيّتها و مزاياي ديپلماتيک ،بهره مند ساختن افراد نيست ،بلكه هدف تأمين اجراي موثّر وظايف هيأتهاي
ديپلماتيک به عنوان نمايندگان كشورهاست .اين نظريه توسط كنوانسيون هاي  63 ،61و  69پذيرفته شده است.
از اين نظر مي توان گفت كه چون هر دو دولت طرف رابطه ديپلماتيک عالقه مند به حفظ و توسعه روابط دوستانه خود هستند
مصونيت سفراي آنها به نفع هر دو طرف رابطه است .نظريه مصلحت با واقعيت تطبيق دارد و مصونيت شخص ديپلمات را در
خارج از خانه و محل كار كه با اصل برون مرزي مغايرت پيدا مي كرد توجيه مي كند و با منطق درست خانواده سفير را هم
شامل مي شود.
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انواع مصونیّت ها
مصونيت ها به دو دسته تقسيم مي شوند:

 مصونیّت از تعرّض
در حقوق بين الملل اين مصونيت به معناي غير قابل نقض بودن حرمت و حقوق يک محل يا يک شخص است.
 حرمت محل به معناي عدم دخول بي اجازه در آن است. حرمت شخص به معناي عدم نقض آزادي و حقوق اوست.اما اين حرمت ها منحصر به محل سفارت يا شخص ديپلمات نيست بلكه در هر رژيم دمكراتيک هركس و مسكن او اصوال از اين
حرمت به موجب قوانين اساسي برخوردار است .تفاوتي كه حرمت عمومي مسكن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و
ديپلمات از هم متمايز مي كند اين است كه حرمت خصوصي مساكن و اشخاص مي تواند در موارد خاص قانونا سلب شود در
حاليكه حرمت محل سفارت و شخص ديپلمات و خانه او غير قابل نقض است و هيچ قانون داخلي نمي تواند خالف آن مقرر كند.

 مصونیّت قضایی
نوع ديگر مصونيّت قضايي است و مقصود از آن اين است كه مأموران ديپلماتيک ،برخالف مردم و اتباع خارجي ديگر از حيطۀ قدرت اجراي
قانون كشور پذيرنده خارج هستند .به عبارت ديگر ،مراجع قضايي دولت پذيرنده حق اعمال صالحيت هاي خود را نسبت به ماموران سياسي
ندارند .اما حق دارند از كشور فرستنده بخواهند خود رسيدگي كند يا ماموريت را سلب كند تا دولت پذيرنده رسيدگي كند .اين مصونيت ها
شامل موارد زير است:

مصونیّت کیفری
مصونیّت قضایی

مصونیّت از ادای شهادت
مصونیّت مدنی و اداری
مصونیّت از اقدامات اجرایی

 مصونيت قضايي كه به ديپلمات داده مي شود شامل اعمال خصوصي او نمي شود مثال دعاوي مربوط به اموال خصوصي ،ارث و فعاليت
هاي آزاد .پس مصونيت مدني اين استثناء را دارد (ماده  .)31اما مصونيت كيفري آنها مطلق است.
 اگر مامور سياسي مرتكب جرايم رانندگي شود باز هم قابل تعقيب نيست ولي دولت ها به منظور جلوگيري از وقوع درگيري ،خسارت
هاي وارده را مي پردازند.
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اشخاص بهره مند از مصونیّتها و مزایای دیپلماتیک
 پادشاهان و روسای جمهور کشورها و همراهان آنان

 قضات و کارمندان دیوان بین المللی دادگستری ( حتّی در کشور متبوعشان )
 کارمندان سازمان های بین الدول ( حتّی در کشور متبوعشان )
 نمایندگان کشورها نزد سازمان های بین الدول
 مأموران دیپلماتیک

 پیک های دیپلماتیک

 کارمندان اداری و فنّی مأموریّت و خانوادۀ آنان
 خانوادۀ مأموران دیپلماتیک
 خدمۀ مأموریّت

 خدمتکاران شخصی اعضای مأموریّت که تبعۀ کشور پذیرنده یا مقیم دائمی آن نباشند.
 سایر اشخاصی که دارای گذرنامۀ سیاسی و ویزای سیاسی باشند.

مصونیّتها و مزایای دیپلماتیک در کشور ثالث
در موارد استثنایی مأمور دیپلماتیک در کشور ثالث از مصونیتها و مزایای دیپلماتیک برخوردارند.

استثنای اوّل
مأموری که قصد عزیمت یا بازگشت به کشور خودش را دارد ،احتمال دارد که از کشور ثالثی عبور کند و در این عبور
احتمال اقامت موقّت داشته باشد ،کشور ثالث باید وی و اعضای خانوا ده اش را از تعرّض مصون نگه دارد حتی اگر
خانوادۀ آن مأمور جدا از او مسافرت نمایند.
استثنای دوّم
کشور ثالث نب اید عبور کارمندان اداری و فنّی یا خدمۀ مأموریّت و افراد خانوادۀ آنان را از قلمرو خود دچار اشکال
بسازند.
استثنای سوّم
کشور ثالث درمورد مکاتبات و سایر وسایل ارتباطی رسمی ،مثل پیامهای کد و رمز که از قلمرو آن می گردد ،همان
آزادی و حمایتی را که کشور پذیرنده در این باره مرعی می دارد ،اعطا می کند.
در مورد پیک ها و کیسه ها یا محموله های دیپلماتیک عبوری ،همان مصونیّت از تعرّض و حمایتی را که کشور پذیرنده
ملزم به رعایت آن است ،اعطا می کند.
استثنای چهارم
اشخاص بهره مند از مصونیّتها و مزایای دیپلماتیک ،نمی ت وانند به منظور گذراندن تعطیالت یا مرخصی و یا انجام امور
شخصی و یا به شکل دیگر ،که به کشور ثالث عبور یا مسافرت میکنند ،از مصونیّتها و مزایای دیپلماتیک استفاده کنند.
ال و بدون ایجاد تعهّد حقوقی و صرفاً بر اساس نزاکت بین المللی ،تسهیالتی را برای آنان فراهم می
امّا کشور ثالث معمو ً
آورد.
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مزایای سیاسی
 معافیّتهای مالیاتی
 معافیّت از خدمات شخصی ،عمومی و نظامی
 معافیّت از بیمه های اجتماعی

به غیر از مالیات های غیر مستقیم و مالیات بر ارث و عوارض اموال غیر مننقول خصوصی و درآمدهای شخصی و هزینه
های حق ثبت و دادرسی و تمبر اموال غیر منقول ،ماموران سیاسی از پرداخت مالیات معاف هستند.
مزایای گمرکی متکی بر نزاکت بین المللی هستند (ماده .)63
 oمصونیت قضایی دیپلمات و سفیر وسیع تر از کنسولی است.
 oماده  13کنوانسیون  ،3693اصل را بر مصونیت گذاشته است در حالی که ماده  31کنوانسیون کنسولی  ،3691اصل را بر عدم
مصونیت مامور کنسولی قرار داده است .مگر در انجام اعمال وظایف کنسولی.
 oماده  33کنوانسیون 3691
«ماموران كنسولي را نمي توان به جز در صورت ارتكاب جنايتي وخيم و متعاقب تصميم قضايي صالحيت دار توقيف و يا
در انتظار محاكمه بازداشت نمود».
 پس اصل بر مصونيت كنسولي است مگر در موارد جنايات وخيم .اما در مورد مامور سياسي اين مساله مطلق است و حتي درجنايات وخيم هم مصونيت دارد.
 طبق كنوانسيون  ،1961اعمالي كه در زمان ماموريت انجام داده است حتي پس از اتمام ماموريت نيز قابل پيگيري نيست.تفاوت روابط کنسولی و روابط دیپلماتیک
 oروابط کنسولی دارای قدمت بیشتری نسبت به روابط دیپلماتیک دایمی است.
 oدر روابط دیپلماتیک قواعد عرفی بر حقوق نوشته مقدّم است.
 oبرقراری روابط کنسولی به هیچ وجه متضمّن برقراری روابط دیپلماتیک نیست ،بلکه خالف آن صادق است.
 oقطع روابط دیپلماتیک به خودی خود موجب قطع روابط کنسولی نمی شود.

چگونگی انتصاب مأموران کنسولی
این مأموران معموالً از میان کارمندان دیپلماتیک یا اداری وزارت امورخارجه انتخاب و توسط وزیر امورخارجه منصوب و
به کشور پذیرنده معرّفی می شوند.

انتصاب رئیس پست کنسولی
ابتدا کشور فرستنده با رعایت قوانین و مقررات داخلی و عادات و رسوم کشور پذیرنده ،رئیس پست کنسولی را منصوب
می کند و طی سندی به نام « معرفی نامه » (نه استوار نامه) ،وی را به مقام صالحیتدار کشوری معرفی می کند که قرار
است نامبرده در آنجا انجام وظیفه کند.
چنانچه آن مقام با مأموریت رئیس پست کنسولی موافقت نماید ،مراتب را طی اجازه نامه ای مه به آن « روانامه » می
گویند ،به کشور متبوع رئیس پست کنسولی اعالم می دارد.
شروع انجام وظایف رئیس پست کنسولی از تاریخ دریافت روانامه است.
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