ساماننامۀ (حقوقنامۀ ـــــ کنوانسیون) مصوب روز 81اپریل
سال  8698م وینا دربارۀ روابط دیپلوماتیک.
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ساماننامۀ ( حقوقنامۀ ــــ کنوانسیون) مصوب روز 81اپریل سال  8698م وینا دربارۀ روابط دیپلوماتیک.



( التحاق  -پیوستش حکومت کشور افغانستان در روز  9اکتوبرسال 8691م ) .
The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations
(استنباط ها – بیرون گرفت ها )
خواهندگی های طرفین !
کشورها بعنوان طرفین حقوقنامۀ ( کنوانسیون ) حاضر !
بایادآوری اینکه  ،مردمان وتمامی ملل  ،از زمان های باستان  ،جایگاه نمایندگان دیپلوماتیک را برسمیت
می شناسند ؛
بابذل توجه باهداف و اصول مندرج منشور سازمان ملل متحد درپیوند با برابری حاکمیت کشورها ،
پاسداری از صلح وامنیت بین المللی وهمیاری دررشد میانه های مؤدت میان کشورها ،
با باورمندی باینکه  ،عقد حقوقنامۀ ( کنوانسیون ) بین المللی دربارۀ روابط دیپلوماتیک  ،امتیازات ومصونیت
ها  (،افزونی ها وآرامندگی ها  ،رشد میانه های دوستانه میان کشورها ،صرف نظروگذشته از هستیمندی
تفاوت ها درنظام های دولتی و اجتماعی آنها را فراهم خواهد گردانید ؛
با داشتن آگاهی در این مورد که  ،دادن این چنین امتیازات ومصونیت هایی( افزونی ها وآرامندگی هایی) به
انگاشت بهرهمند شدن اشخاص جداگانۀ ویژۀ نیست  ،بلکه به انگاشت فراهم ساختن زمینه سازی های مؤثری
برای بسر رسانیدن کاربدوشی های نمایندگی های دیپلوماتیک بحیث نهادهای مربوط به کشورهای دارای
این نمایندگی ها میباشد ؛
با تأئید این مطلب که  ،موازین وقواعد عرف متداول بین المللی مانند دوران های پیشین بانتظام همان شمار
مسایلی که  ،بگونۀ سرراست درالبالی مقررات مندرج کنوانسیون حاضر پیشبینی نگردیده اند ؛
بگونۀ زیرین به همخواهی ( توافق ) پیروز گردیدند .

*کنوانسیون وینا دربارۀ روابط دیپلوماتیک که  ،پیشنویس آن از سوی کمیسیون حقوق بین الملل عمومی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد آماده گردیده بود  ،درکنفرانس بین المللی وینا از روز  2مارچ تا  81اپریل سال  8698م تصویب شد  .درکنفرانس  ،نمایندگان 18
کشور زیر پرچم سازمان ملل متحد  ،ازآن میان کشورهای سوسیالستی و د موکراتیک مانند :جمهوری آلمان دموکراتیک  ،جمهوری
مردم منگولیا  ،جمهوری دموکراتیک چین  ،جمهوری دموکراتیک ویتنام درکار کنفرانس هم اجازه نیافتند تا شرکت جویند  .این
حقوقنامه ( قانون اختصاصی حقوق دیپلوماتیک ) بشمارمی آید  .حقوقنامه در 81اپریل سال  8698م از سوی  04کشور شرکت کنندۀ
کنفرانس  ،از آن میان ا تحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق تصویب گردید ،اما کشورهای مانند ایاالت متحدۀ امریکا  ،فرانسه
وبریتانیای کبیر تنها سند نهایی کنفرانس را امضاء کردند  ،ولی تا روز یکم جنوری سال  8612م  831کشور این حقوقنامه را تصویب
و اسناد مصدقه های التحاق را به دبیر خانۀ س  .م .م سپردند .
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تعریف واژهگانه ها .
مایۀ ( مادۀ ) یکم  .درکنوانسیون ( حقوقنامۀ ) حاضر  ،واژهگانه های زیرین  ،دارای معانی (اندهای ) ذیل
اند :
الف ) « سرکردۀ نمایندگی » شخصی است که ،مکلفیت عمل کردن بدین سمت از سوی کشور فرستنده
برایش مح ّول گردیده است ؛
ب ) « اعضاء نمایندگی » عبارت از سرکردۀ نمایندگی و اعضاء کاکن نمایندگی ؛
پ) « اعضاء کارکن درنمایندگی » دربرگیرندۀ اعضاء کارکن دیپلوماتیک  ،کارکن اداری  ،فنورزی
وکارکن بحیث پیشکاران ( مستخدمان ) نمایندگی ؛
ت) « اعضاء کارمند دیپلوماتیک » دربرگیرندۀ اعضاء کارکن در نمایندگی  ،دارای بست ( رتبۀ )
دیپلوماتیک ؛
ث) یک « نمایندۀ دیپلوماتیک »  ،عبارت از سرکردۀ نمایندگی ویا یکی از اعضای کارکن نمایندگی بحیث
کارمند دیپلوماتیک ؛
ج ) « اعضاء کارکن دیپلوماتیک » شامل اعضاء کارکن نمایندگی که بحیث کارکنان اداری وفنورزی در
نمایندگی گماریده میشوند ؛
چ ) « اعضاء کارکن بحیث پیشکاران ( مستخدمان ) » دربرگیرندۀ شامل اعضاء کارکن در نمایندگی ،
مشغول پیشبرد کارهای مربوط بامورخانه ویا درخود نمایندگی ؛
ح) یک « پیشکار( مستخدم ) شخصی »  ،شخصی است که  ،مشغول پیشبرد خدمت ( وکار) درزیستخانۀ
یک عضو نمایندگی بوده وکسی که ،بحیث یک کارکن پیشکار از سوی کشورفرستنده گماریده نمی شود
(ازآن کشور تنخواه نمیگیرد) ؛
خ ) « اماکن دیپلوماتیک » شامل ساختمان ها ویا بخش هایی از ساختمان ها و زمین های پیوسته بآنها که
مالک آنها هرکی باشد  ،اما بهدف نمایندگی بشمول هدف محل زیست وزیستگاه همیشگی رئیس نمایندگی
،مورد بهرهگیری قرار میگیرند
بیناد گذاری نمایندگی دیپلوماتیک
مایۀ . 2
برپایی روابط ( میانه های ) دیپلوماتیک میان دوکشورو بنیاد گذاری نمایندگی های دایمی دیپلوماتیک بربنیاد
تراضی ( خوشی ) متقابل ( دوسویه ) صورت میگیرد .
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کاربدوشی های ( وظایف ) نمایندگی های دیپلوماتیک .
مایۀ . 3
بند  . 1وظایف ( کاربدوشی های ) یک نمایندگی دیپلوماتیک بگونۀ اخص ( ویژه ) دربر گیرندۀ این ها
میباشد :
زیر بند الف ) نمایندگی کردن از کشورفرستنده  ،درکشور پذیرنده ؛
زیر بند ب ) پاسداری از منافع کشور فرستنده و کشوروندان ( اتباع ) آن درکشور پذیرنده درداخل همان
محدودۀ که  ،حقوق بین الملل عمومی اجازه میدهد ؛
زیر بند پ) بسررسانیدن گفتگوها ( مذاکرات ) با حکومت کشورپذیرنده ؛
زیر بند ت ) آگاهی یافتن با تمامی شیوه های قانونی درمورد شرایط  ،رخدادها وانکشاف رویدادها درکشور
پذیرنده و گزارشدادن درمورد آنها ،به حکومت کشورفرستنده ؛
زیربند ث ) ترقی دادن ( بلند بردن ) روابط رفیقانه – دوستانه میان دولت فرستنده وکشور پذیرنده  ،پیشرفت
ورشد دادن روابط اقتصادی  ،فرهنگی ودانشی ؛
بند  ) 2هیچ یکی از مقررات این حقوقنامۀ حاضر نباید بگونۀ تفسیر گردد که  ،مانع انجام وظایف
(کاربدوشی های) قونسولی دریک نمایندگی دیپلوماتیک گردد .
نامزد ساختن سرکردۀ نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ .4
بند  . 1کشور فرستنده باید دراین باره باورمند گردد که  ،کشورپذیرنده به همان شخصی که  ،آن کشوروی
را نامزد میسازد  ،بحیث سرکردۀ نمایندگی در این کشور ،پذیرشنامه اعطاء مینماید .
بند  .2کشورپذیرنده مکلفیت (ناگزیرپذیری ) ندارد تا انگیزه های بازدارندگی از صدورپذیرشنامه ( اگریمان)
را به کشور فرستنده آگاهی ( اطالع ) دهد ؛
نمایندگی های دیپلوماتیک ناجایی ( غیر مقیم )
مایۀ . 5
بند  . 1کشورفرستنده می تواند بگونۀ شایسته با آگاهی دادن به کشورهای پذیرندۀ ذیربط ،سرکردۀ نمایندگی
های خویش را بگمارد ویا هرعضوی ازکارمندان دیپلوماتیک را بادرنظرداشت اوضاع دریک ویا چندین
کشوردیگر  ،آنهم درصورتی که  ،از سوی هریکی از کشورهای پذیرنده  ،کدام مخالفی اعالم نگردد  ،تعیین
نماید ؛
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بند  . 2هرگاه کشورفرستنده سرکردۀ نمایندگی را دریک ویا درکشورهای بیشتری تعیین نماید  ،دراین
صورت آن کشورمیتواند نمایندگی های دیپلوماتیکی را به سرکردگی باوری های پیشبرد امور
( شارژدآفرها)درهرهمان کشوری که ،درآنجا سرکردۀ نمایندگی دیپلوماتیک ،باششگاه همیشگی اش وجود
ندا رد  ،بنیادگذاری نماید .
بند  . 3یک سرکردۀ نمایندگی ویا هرعضوکارمند دیپلوماتیک نمایندگی میتواند بعنوان نمایندۀ کشورفرستنده
درهر آن سازمان بین المللئی تعیین و بدین جایگاه ( سمت ) کارکند .
یک کس بحیث سرکردۀ چندین نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 6
دوویا کشورهای بیشتری میتوانند همان یک شخص را بحیث سرکردۀ نمایندگی های خود درکشوردیگری
منصوب نمایند ،مشروط براینکه ازسوی کشورپذیرنده مخالفت با چنین کاری صورت نگیرد .
نامزد ساختن اعضای نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ .7
بدون ( باستثناء) احکام (دساتیر) پیشبینی شده درمایه های (ماده های )  ،9،8 ،5و، 11کشورفرستنده آزاد
میتواند اعضای کارمند نمایندگی را برگمارد اما آنچی که  ،به بخشماهران (اتشه های ) نظامی ،بحری ویا
بخشماهران آسمانپیمایی ملکی ارتباط میگیرد ،کشورپذیرنده میتواند پیشنهاد نماید تا نام های آنان پیش از
پیش  ،بمنظورتأئید از سوی آن کشور ،گسیل گردد .
کشوروندی کارمندان دیپلوماتیک .
مایۀ . 9
بند  . 1اعضای دستۀ کارمندان دیپلوماتیک نمایندگی ازنگاه اصول ( پایوی ) بایستی دارای کشوروندی
(تابعیت ) کشورفرستنده باشند .
بند  .2اعضای دستۀ کارمندان دیپلوماتیک نمایندگی را نمیتوان ازمیان اشخاص دارای کشوروندی
کشورپذیرنده ،بدون ابرازتوافق این کشوربرگماشت وهمراه با این ،این ابراز همخواهی ( توافق ) درهرآن
هنگامی میتواند واپس گرفته شود ؛
بند  . 3کشورپذیرنده میتواند این حق را برای خود درپیوند با کشوروندان کشورسومی که  ،درعین زمان
بحیث کشوروندان کشورفرستنده هم نیستند ،نگهداشته ومحفوظ بدارد .
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نادلخواه خواندن وناپذیرفتنی بودن دیپلومات ها .
مایۀ . 8
بند  .1کشورپذیرند میتواند درهرآن زمانی ،بدون آنکه الزامی (ناگزیری ) به ایضاح انگیزه های رویدست
گرفتن تصمیم خویش داشته باشد ،برای کشورفرستنده آگاهی بدهد که ،سرکردۀ نمایندیگ ویا تنی چندی از
کارمندان دیپلوماتیک نمایندگی ،اشخاص نادلخواه (اشخاص ناخواهان ویا اشخاص نامطلوب
))persona non grataاند ویا اینکه برخی از اعضای کارمندان دیپلوماتیک ناپذیرفتنی
( )Non Acceptableاند  .دراین چنین حالتی کشورفرستنده برحسب همان حالت ،آن شخص را فراخواهد
خواند ویا به ادامۀ کارآن درنمایندگی پایان خواهد داد .همچنان یک شخص را میتوان پیش ازرسیدن به قلمرو
کشورپذیرنده نادلخواه ()persona non grataویا ناپذیرفتنی (، )Non Acceptableاعالم (بخش) کرد.
بند  .2هرگاه کشورفرستنده مکلفیت (ناگزیرپذیری ) پیشبینی شدۀ خویش دربند  1این مایه (ماده ) را درروند
زمان خردمندانۀ بسرنرساند ویا ازانجام آن خود داری نماید ،کشورپذیرنده میتواند از شناختن شخص یادشده
زیر نام همکار نمایندگی ،خود داری ورزد .
ابالغ رفت وبرگشت اعضاء نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 11
بند  . 1فرزانخانۀ کارهای بیرونی ( وزارت امورخارجۀ ) کشورپذیرنده ویا آنچنان فرزانخانۀ دیگری که
درباره ،میتواند همخواهی ( توافق ) شده باشد ،درباره کار های زیرین آگهی خواهد داد :
زیر بند الف ) گمارش اعضای نمایندگی ،سر رسیدن آنان وبازگشت پایانی ویا به پایان رسیدن دوران
کاربدوشی های (وظایف) آنان درنمایندگی ؛
زیر بند ب ) سر رسیدن وبرگشت پایانی یک شخصی که  ،پیوند دارنده با خانوادۀ یک عضو نمایندگی است
،درجایی که واقعیت خواستارآن گردد تا یک شخص بگونۀ یک عضو خانوادۀ یک عضو نمایندگی درآید ویا
از آن برآید ؛
زیر بند پ ) سر رسیدن وبرگشت پایانی پیشکاران ( خدمتگاران ) شخصی که ،پیشبرندۀ کارپیشکاری برای
اشخاص گمارندۀ یادشده زیر بند الف بند  1همین مایه (ماده ) میباشند و همچنین هرگاه خدمتگاران ،ازپیشۀ
کارکردن برای اشخاص درباال نامبرده شده وقعا دست بکشند ؛
زیر بند د ) به کارگماشتن وپایان دادن بکار اشخاص جایی پایدار درکشورپذیرنده بعنوان اعضاء نمایندگی
ویا پیشکاران شخصی که ،از امتیازات ومصونیت ها( افزونی ها وآرامندگی ها ) برخمند میباشند .
بند  . 2سررسیدن وبرگشت پایانی اشخاص نیز باید درهرباری که ممکن باشد ،باید پیش از پیش آگاهی داده
شود ؛
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شمار اعضای نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 11
بند  . 1درصورت نبود موافقتنامۀ (همخواهینامۀ ) ویژۀ دربارۀ شماراشخاص نمایندگی ،کشورپذیرنده میتواند
خواستار آن گردد تا شمار این اشخاص با بذل توجه باوضاع وشرایط کشورپذیرنده وباتوجه کردن به نیازهای
نمایندگی مورد نظر  ،ازهمان حدودی که خود خردآمیز ومتعارف برداشت می کند ،تجاوز ننماید .
بند  . 2کشورپذیرنده همچنان میتواند درهمان حدود بدون تبعیض ( برتری دهی ) از پذیرش گروه معینی از
کارکنان ،خودداری نماید .
بنیاد گذاری دفتری نوی دربیرون از اماکن نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ .12
کشورفرستنده نبایستی پیش از بدست آوردن خوشی ( تراضی ) روشن کشورپذیرنده  ،دریک جایی بدون از
همان جای باششگاه نمایندگی ،دفتر دیگری را بحیث بخشی از نمایندگی ،بنیادگذاری نماید .
سرشدن روزکارسرکردۀ نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 13
بند  . 1روز بدوش گرفتن انجام وظایف سرکردۀ نمایندگی درکشورپذیرنده ،ازهمان هنگامی شمرده میشود
که ،وی باورنامه های خویش را پیشکرده ویا آمدن خویش را همراه با فرستادن رونوشت های آن به نشانی
وزارت امورخارجۀ کشورپذیرنده ویا هرآن وزارتخانۀ دیگری که ،زیر همخواهی ( توافق ) آن کشوراست،با
درنظرداشت روش عملی درکشورپذیرنده که  ،بایستی بگونۀ یکسانی بکارگرفته شود ،ابالغ مینماید .
بند  . 2شیوۀ پیشکردن باورنامه ها ویا رونوشت های آنها ،با بذل توجه به روزوساعت رسیدن سرکردۀ
نمایندگی ،مشخص و تعیین میگردد .
دسته های سرکردگان نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 14
بند  . 1سران نمایندگی ها به سه دسته  ،بگونۀ زیرین باین نام ها بخش وتقسیم میشوند :
زیر بند الف ) سفراء ویا نونس ها ودیگر سران نمایندگی برابر ( معادل ) بست های ( ُرتَب ) آنان که  ،نزد
سروران کشورها ،برگماشته میشوند ؛
زیر بند ب ) فرستادگان (، )Envoysوزرا ( مختا ر ) واینترنونس ها که ،نزد سران کشورها  ،برگماشته
میگردند ؛
زیر بند پ ) باوری کارها (شارژد آفر) که  ،نزد وزرا ی امورخارجه توظیف میگردند ؛
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بند  . 2بدون از دیدگاه پیشگام شدن درمراسم باریابی ( تشریفات ) ،هیچگونه فرقی میان سران نمایندگی ها
از دیدگۀ دسته ها ( طبقات ) وجود ندارد .
همخواهی (توافق) درمورد دسته های سرکردگان نمایندگی های دیپلوماتیک .
مایۀ . 15
کشورها دربارۀ دستۀ سران نمایندگی ها میان خود  ،همخواهی (توافق) خواهد کرد .
پیشگامی سرکردگان نمایندگی های دیپلوماتیک .
مایۀ . 16
بند  . 1پیشگامی ( تقدم ) دسته های سران نمایندگی ها به ترتیب تاریخ وزمانی که  ،بانجام وظایف خویش
برابر با مایۀ ، 13سر ( آغاز ) می کنند  ،زیر رعایت خواهد بود ؛
بند  . 2آوردن دگرگونی درنوبت پیشکردن باورنامه های یک سرکردۀ نمایندگی  ،هیچگونه دگرگونی درطبقه
( دستۀ ) آن  ،بدون اثر گذاری به تقدم ( پیشگامی ) اش ،بمیان نخواهد آورد ؛
بند  . 3این مایه هیچگونه لطمۀ ( سکتگی )به برخی روش های عملی احترام آمیزی که  ،مورد پذیرش
کشورپذیرنده درارتباط با پیشگامی نمایندۀ سریر مقدس ( کلیسای واتیکان ) است  ،نخواهد زد .
پیشگامی میان کارمندان نمایندگی های دیپلوماتیک .
مایۀ . 17
پیشگامی ( تقدم ) همان اعضای دستۀ کارمندان نمایندگی دیپلوماتیک  ،از سوی سرکردگی نمایندگی بوزارت
امورخارجه ویا بهر وزارتخانۀ دیگری که ،توافق شده است  ،ابالغ میگردد .
چگونگی پذیرش سرکردگان نمایندگی های دیپلوماتیک .
مایۀ .19
شیوۀ بجا آوردن پذیرش سران نمایندگی ها درهرکشوری بایستی درهردسته با برخورد احترام آمیز بگونۀ
یکسان باشد .
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نائب السفیر ویا باوری کوتاه هنگام .
مایۀ . 18
بند  . 1هرگاه کرسی سرکردگی نمایندگی بدون سرکرده برجای بماند ویا سرکردۀ نمایندگی زمینۀ انجام
وظایف ( کاربدوشی های ) خویش را نداشته باشد  ،یک باوری مؤقت اموربحیث نائب الرئیس بگونۀ کوتاه
هنگام کار ،خواهد کرد .
نام نائب الرئیس از سوی سرکردۀ نمایندگی وهرگاه وی امکان انجام این کار را نداشته باشد  ،این کار از
سوی وزارت امورخارجۀ کشورفرستنده به نشانی وزارت امورخارجۀ کشور پذیرنده ویا بهر وزارتخانۀ
دیگری که ،توافق شده است  ،ابالغ خواهد گردید ؛
بند  . 2درآن هنگامی که هیچ عضو کارمند دیپلوماتیک نمایندگی درکشور پذیرنده حضورنداشته باشد ،
کشور فرستنده با بدست آوردن تراضی کشور پذیرنده  ،یک عضو کارکن اداری وفنورزی را بحیث باوری
کوتاه هنگام برای پیشبرد کارهای اداری متعارف نمایندگی  ،نامزد خواهد گردانید .
حق افرایش پرچم ملی و نصب نشان رسمی .
مایۀ . 21
نمایندگی وسرکردۀ آن حق خواهند داشت تا پرچم ونشانۀ کشور فرستنده را در اماکن نمایندگی  ،بشمول
زیستجای سرکردۀ نمایندگی وبر وسایط نقلیۀ خویش  ،مورد بهرهگیری قراردهد .
فراهم سازی آسانی ها از سوی کشور پذیرنده درکار دریافت اماکن .
مایۀ . 21
بند  . 1کشور پذیرنده همچنان زمینۀ آسان ( تسهیل ) بدست آوردن اماکن مورد نیاز برای نمایندگی کشور
فرستنده درقلمرو خویش را برابر با قوانین خویش فراهم گردانیده ودرکارمیسر ساختن زمینۀ بدست آوردن
آن از راه های دیگری ،همیاری مبذول خواهد داشت ؛
بند . 2این کارنیز مورد نیاز خواهد بودتا برای نمایندگی درکارآماده ساختن زمینۀ بدست آوردن زیستجای
درخور  ،برای اعضاء اش  ،یاری خواهد رسانید .
همکاری دریافت اماکن برای نمایندگی های دیپلوماتیک .
مایۀ .22
بند  . 1اماکن نمایندگی نقض ناپذیر اند  .نمایندگان کشورپذیرنده بدون خوشی ( تراضی ) سرکردۀ نمایندگی
اجازۀ درآمدن باین اماکن را ندارند ؛
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بند  . 2کشورپذیرنده بگونۀ ویژه وظیفه دارد تا بدرجات شایسته  ،از اماکن نمایندگی پاسداری ( حمایت )
دربرابر دستیازیدن ( تجاوز ) وزیان رسانیدن بعمل آورده  ،از تعرض به کارصلح آمیز نمایندگی ویا ازآسیب
رسانیدن به شأن وگران جایگاه آن ،جلوگیری نماید ؛
بند  . 3اماکن ( جاهای ) نمایندگی  ،اثاثیه  ،دیگرملکیت های آن ووسایط برد وآورد (نقلیۀ ) نمایندگی دربرابر
پالیش وبازرسی  ،مصادره  ،توقیف وضبط مصون میباشند .
بخشودگی از اماکن نمایندگی دیپلوماتیک ازدرآمد پردازی ودیگر پرداخت ها .
مایۀ .23
بند  . 1کشور فرستنده وسرکردۀ نمایندگی دربرابر پرداختن تمامی گونه های پرداخت ها ودرآمد پردازی
(مالیات ) های ملی  ،منطقوی ( محلی ) ویا شارداری  ،همراه باقایل شدن احترام  ،از اماکن نمایندگی اعم
از اینکه امالک آن ویا بگونۀ کرائی باشد  ،البته جز با رعایت همان پرداخت هایی که دربرابر انجام خدمات
ویژۀ مانند کرایه صورت میگیرد  ،بخشوده ( معاف ) خواهد بود .
بند  . 2بخشودگی ( معافیت های ) مالیاتی (درآمد پردازی ) یاد شده دراین ماده ،دربرگیرندۀ همان پرداخت
ها و درآمد پردازی های قابل پرداخت برابر با قوانین کشور پذیرنده نخواهد شد که  ،از اشخاص طرف های
قرارداد با دولت فرستنده ویا سرکردۀ نمایندگی  ،گرفته میشود .
نقض ناپذیری نبشتارنگهبانی .
مایۀ . 24
نبشتار نگهبانی (آرشیف ) ودیگر نبشته های نمایندگی درهرزمان وهرجایی که باشند  ،نقض ناپذیراند .
بمیان آوردن آسانی ها درکار نمایندگی .
مایۀ . 25
کشور پذیرنده آسانی های پوره برای بکاربستن وظایف ( کاربدوشی های ) نمایندگی را فراهم خواهد گردانید.
آزادی رفت وآمد .
مایۀ . 26
جایی که برابر با قوانین ومقررهنامه ها  ،مربوط به حوزه های خاصی میشوند  ،شاید درآمدن درآنها بانگیزه
های امنیت ملی ،ممنوع شناخته شده ویا بگونه خاصی تنظیم گردند  .کشورپذیرند آزادی رفت وآمد ،
سیروسفر را برای تمامی اعضاء نمایندگی بگونۀ آرامش بخش درقلمرو خویش فراهم خواهد گردانید ؛
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آزادی برپایی ارتباطات .
مایۀ .27
بند  . 1کشور پذیرنده با اجازه دادن ،آزادی برپایی ارتباطات نمایندگی با تمامی بخش های آن را ،روی
تمامی اهداف رسمی پاسداری خواهد کرد  .از نگاه ارتباطات ،نمایندگی با حکومت  ،دیگر نمایندگی ها
وقونسولگری های کشورفرستنده درهر کجایی که جابجا باشند به یاری تمامی وسایل مناسب  ،آز آن میان
از راه فرستادن پیک دیپلوماتیک  ،گسیل پیام ها با راز ویا با رمز  ،آز آزادی استفاده می کند  .مع هذا
نمایندگی فقط با تراضی کشور پذیرنده میتواند از دستگاه بی سیم نصب شدۀ فرستنده – گیرنده درمورد
بهرهگیری بعمل آورد.
بند  . 2مکاتیبات رسمی نمایندگی نقص ناپذیر خواهد بود  .مکاتیبات رسمی از نگاه معانی  ،به تمامی
مکاتیباتی گفته میشود که  ،به نمایندگی وکاربدوشی های ( وظایف ) آن مربوط دانسته میشوند .
بند  . 3بستۀ دیپلوماتیک را نباید بازکرد ویا مورد بازداشت قرارداد .
بند  . 4بسته های سازندۀ صندوق دیپلوماتیک بایستی دارای نشانی های بیرونی برجسته برای دیدن وگویای
درونمایۀ آن بوده  ،تنها دربرگیرندۀ همان اسناد دیپلوماتیک ویا اشیاء مورد بهرهگیری رسمی باشد .
بند  . 5پیک دیپلوماتیک که  ،باید دارای سند رسمی گویای جایگاه وی وشماربسته های جزء صندوق
دیپلومایتک باشد ،درانجام وظایف خود  ،از پاسداری کشور پذیرنده برخوردار خواهد بود  .شخص پیک
بهرهمند از نقض ناپذیری بوده وبهیچ انگیزۀ مورد هیچ یکی از اشکال گوناگون بازداشت ویا زیر توقیف
قرار نخواهد گرفت ؛
بند  . 6کشور فرستنده ویا نمایندگی میتواند پیک دیپلوماتیک تکبار ( )ad hocبفرستد  .دراین صورت ،
برابر با احکام بند  5این مایه ( ماده )  ،مصونیت های پیشبینی شده در آن  ،تنها تا هنگامی که ،پیک ویژه
صندوق دیپلوماتیک بدوش داشتۀ خودرا بسر منزل مقصود میرساند  ،ذی اعتبار خواهد بود .
بند  . 7صندوق دیپلوماتیک را میتوان به فرماندۀ یک آسمانپیمای سوداگری – بازارگانی که برابر با زمان
بخشنامۀ ویژۀ دریکجای پایین آمدمجاز فرود می آید  ،سپرد  .فرماندۀ یادشده که پیک دیپلوماتیک بشمار
نخواهد آمد  ،باید دارای سند ( نبشتۀ ) رسمی ( سرکاری) گویای شماربسته های سازندۀ صندوق دیپلوماتیک
باشد  .نمایندگی هم میتواند یکی از اعضاء خود را برای دریافت سرراست وآزاد صندوق دیپلوماتیک از نزد
فرماندۀ آسمانپیما  ،بفرستد .
بخشودگی از تأدیه مالیات بردرآمد های نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 29
مزد کارها ودرآمد های دیگری که از نمایندگی بمنظور انجام وظایف رسمی بدست می آید  ،از پرداخت
تمامی عوارض (پرداخت ها ) ومالیات ( درآمد پردازی ) بخشوده( معاف ) میباشد .
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مصونیت کارکن دیپلوماتیک .
مایۀ . 28
شخص بحیث یک نمایندۀ دیپلوماتیک نقض ناپذیر (درآرامندگی ) خواهد بود  .وی را نمیتوان زیر بازداشت
وتوقیف (نگهداشت ) قرارداد  .کشورپذیرندۀ رفتارمحترمانۀ را که شایستۀ شأن اواست  ،خواهد کرد وتمامی
گام های مورد نیاز را بمنظور پیشگیری از رسیدن هرگونه سکتگی (لطمه ) وتجاوزی  ،به شخص  ،آزادی
وکرامت وی  ،خواهدبرداشت .
مصونیت جای بودوباش  ،اسناد – نبشت ها واموال (دارایی ) .
مایۀ . 31
 .1زیستگاه خصوصی کوتاه هنگام یک نمایندۀ دیپلوماتیک از نقض ناپذیری (آرامندگی )
( )inviolabilityبرخورداربوده ومانند اماکن نمایندگی مورد پاسداری خواهد بود .
 .2نبشته ها ،مکاتیبات وبدون پیشبینی های بند  3مایۀ  ، 31دارایی آن همینگونه از نقض ناپذیری
(مصونیت ) برخوردار خواهد بود .
آرامندگی (مصونیت ) از سزادهی .
مایۀ . 31
بند  . 1یک نمایندۀ دیپلوماتیک از مصونیت (آرامندگی ) دربرابر صالحیت دادرسی سزایی کشور
پذیرنده برخمند خواهد بود  .وی همچنان دربرابر صالحیت دادرسی مدنی واداری  ،از مصونیت
برخوردار خواهدبود  ،البته بدون از کارکردهای زیرین :
زیر بند الف ) دربرپا کردن دادخواهی واقعی مربوط به دارایی خصوصی نامنقول جابجا دردرون قلمرو
کشورپذیرنده  ،مگر آنکه آنرا روی احقاق اهداف نمایندگی به نیابت کشور فرستنده دردست بهرهگیری
خود ،داشته باشد .
زیر بند ب) دریک دادخواهی مربوط به ماترکی ( بخش کردن مال کس مرده ) که  ،نمایندۀ دیپلوماتیک
بحث عملی کننده وصیت  ،اداره کننده  (،قّیم ) ،وارث ( حقبر از مرده ) ویا موصی له (مال بخشش شده)
بعنوان یک شخص خصوصیئی ونه به نیابت کشور فرستنده؛
زیر بند پ) دریک دادخواهی ( دعوی ) مربوط به پیشبرد برخی کارهای حرفوی وسوداگری از سوی
نمایندۀ دیپلوماتیک در کشور پذیرنده دربیرون از وظایف رسمی اش ؛
بند  . 2یک نمایندۀ دیپلوماتیک مکلف ( ناگزیر ) به گواهی دهش بمانند یک گواهی  ،نمی باشد .
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بند . 3هیچگونۀ از پیمانه های عملی نمیتوانند درارتباط با نمایندۀ دیپلوماتیک  ،البته بدون از آن
شمارحاالتی که  ،درزیربندها ( اجزای ) « الف »  « ،ب» و «پ » بند  1مایۀ حاضر قرار میگیرند
اتخاذ ویا بگونۀ دیگری ودرآنچنان شرایطی که  ،پیمانه های متناسب میتوانند شکنندن ( نقض ) وخلل
ناپذیری ( مصونیت ) شخصی وی ویا زیستگاه کوتاه هنگام آن  ،رویدست گرفته شوند .
بند  . 4مصونیت نمایندۀ دیپلوماتیک دربرابر صالحیت دادرسی کشور پذیرنده  ،وی را از زیر صالحیت
دادرسی کشور فرستنده رهایش ( معاف) نمی سازد .
اختیار واپس گرفتن مصونیت ( آرامندگی ) دیپلوماتیک .
مایۀ . 32
بند  . 1آرامندگی ( مصونیت ) نمایندگان دیپلوماتیک دربرابر صالحیت دادرسی واشخاص برخمند شونده
از مصونیت پیشبینی شد ۀ شمارش مایۀ  ، 37میتواند از سوی کشور فرستنده واپس گرفته ( سلب ) شود؛
بند  . 2واپس گرفتن باید همیشه بگونۀ روشن ( صریح ) بسر رسانیده شود ؛
بند  . 3برپا کردن دادخواهی مالی از سوی نمایندۀ دیپلوماتیک ویا شخص برخمند شونده از مصونیت
(آرامندگی ) دربرابر صالحیت دادرسی موافق با شمارش مایۀ  ، 37وی را از کار استناد به مصونیت
دربرابر صالحیت دادرسی درارتباط با اقامۀ دادخواهی های متقابل که  ،سرراست بادادخواهی (دعوی)
اساسی دارای روابط است  ،بی بهره ( محروم ) میسازد .
بند  . 4گذشتن ( انصراف ) از مصونیت دربرابر صالحیت دادرسی با رعایت روند دادرسی مدنی
واداری بمعنی دربرگرفتن ضمنی گذشتن ( انصراف ) از مصونیت بگونۀ احترام گزاشتن  ،دردورۀ
بکاربستن فیصلۀ داددهی که  ،گذشتن ( انصراف ) جداگانه را نیاز مند خواهی بود  ،نمی باشد .
بخشودگی از پرداخت بیمۀ اجتماعی .
مایۀ . 33
بند  . 1برابر با موضوع احکام پیشبینی شدۀ بند  3این مایه  ،یک نمایندۀ دیپلوماتیک همراه باگزاشتن احترام
به همان خدماتی که برای کشور فرستنده بسر میرساند  ،از پرداخت آرامشپولی (بیمۀ ) اجتماعی که  ،ممکن
است در کشور پذیرنده بگونۀ اجباری آن پیشبینی شده باشد  ،بخشوده ( معاف ) خواهد بود .
بند  . 2بخشودگی پیشبینی شده دربند  1این مایه نیز همان پیشکاران خصوصی را که  ،تنها از سوی یک
نمایندۀ دیپلوماتیک گماشته میشوند  ،دربرخواهد گرفت  ،مشروط بر اینکه :
زیربند الف ) اینکه آنان کشوروندان ویا باشندۀ همیشگی دردرون کشور پذیرنده نباشد ؛
زیربند ب ) اینکه آنان زیر پوشش پیشبینی های دستورناموی (قانونی ) بیمۀ اجتماعی قرارنداشته باشند ،
آنهم چیزی که میتواند درکشور فرستنده ویا کشور سومئی الزامی ( ناگزیر آمیز ) باشد ؛
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بند  . 3یک نمایندۀ دیپلوماتیک  ،آن کی اشخاصی را که  ،بخشودگی آنان دربند  2این مایه پیشبینی نگردیده
است  ،مکلفیت هایی برخاسته ازمقررات پیشبینی شده مربوط به پرداخت آرامشپولی های اجتماعی را که ،
درکشور پذیرنده برکارفرما بکاربسته میشود  ،بجا (رعایت ) نماید .
بند  . 4بخشودگی پیشبینی شده دربندهای 1و 2این مایه  ،بحیث یک پیشبندش برای همراه ( سهیم ) شدن
خوشخواهانۀ (رضاکارانۀ ) نظام آرامش اجتماعی کشور پذیرنده آنچی که بگونه شریک شدن از سوی این
کشور اجازه داده شده باشد  ،نخواهد بود ؛
بند  . 5احکام پیشبینی شدۀ این شمارش مایه بر موافقتنامه های دوسویه وچندین سویۀ گهینۀ بسته شده و
مربوط به آرامش (تأمین ) اجتماعی تأثیری نداشته و از بستن این چنین موافقنامه هایی درآینده جلوگیری
نخواهد کرد .
بخشودگی مالیاتی ( درآمدپردازی ) .
مایۀ .34
یک نمایندۀ دیپلوماتیک از تمامی پرداخت های درآمد پردازی (مالیاتی شخصی ) ویا مالیاتی بسطح ملی ،
منطقوی و شهرداری درموارد مشخصی بخشودگی داشته  ،مگردرموارد زیرین :
زیر بند الف ) ازدادن درآمد پردازی (مالیات ) نا ّسرراست ( نامستقیمی ) که  ،بگونۀ معمول  ،بخشی از
بهای کاال ویا خدمات را میسازد ؛
زیر بند ب) از پرداخت ها ومالیات (درآمد پردازهای )دارایی نامنقول خصوصی که  ،در قلمرو کشور
پذیرنده قراردارند  ،جز از همان هایی که بنام کشور فرستنده که بانگاشت بکاربست خواهندگی های (اهداف)
نمایندگی در اختیار دارند ؛
زیر بند پ) از ماترک ( دارای بجاماندۀ مرده ) درآمد های حرفوی (پیشه کاری ) ویا از ارث که  ،از سوی
کشور پذیرنده با درنظرداشت همان موضوع احکام بند  4مایۀ  ، 38اخذ ( گرفته ) میشود ؛
زیر بند ت) از پرداخت ها ودرآمد پردازی های (مالیات ) گرفته شده از درآمد های خصوصی که سرچشمۀ
(منشأ) آنها دردرون قلمرو کشور پذیرنده قرارداشته واز مالیات همان سرمایه هایی سرمایه گذاری شده
دربناگاه های سوداگری واقع در کشور پذیرنده ؛
زیر بند ث ) از همان پرداخت ها (عوارضی ) که  ،در برابر انجام خدمات ویژۀ وصول میگرد د ؛
زیر بند ج ) از هزینه های ثبت ( نامنویسی ) دادرسی ویا رهن (گروی ) از پرداخت  ،نشان ومهر زدن ،با
قایل شدن احترام به ملکیت ناجایی ( نامنقول )  ،آنچی که با درنظرداشت احکام مایۀ (مادۀ ) . 23
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بخشودگی از کارهای شخصی وعمومی .
مایۀ . 35
کشور پذیرنده همچنان نمایندگان دیپلوماتیک را از انجام تمامی خدمات شخصی  ،تمامی خدمات عمومی
(دولتی ) واز این چنین گونه هایی ونیز از سپری کردن مکلفیت (ناگزیرپذیری ) دوران سربازی ومانند
اینگونه کارهای مربوط به مصادره  ،سهم گیری درفعالیت های نظامی و برخی شغل های مانند جابجا سازی
درجاهای نظامی  ،معافیت ( بخشودگی ) خواهد داشت .
بخشودگی از پرداخت های بندرگاه ها ( گمرکات ) .
مایۀ . 36
بند  . 1کشور پذیرنده برطبق قوانین ( دستورنامه ها ) ومقررهنامه ها ( آیینامه ها )  ،بدست آوردن  ،رواداد
و بدرون آوردن اشیاء را آماده گردانیده وازدادن تمامی پرداخت های بندرگاه ها  ،مالیات و عوارض
(پرداخت های) ذ یربط بخشوده داشته  ،البته بدون همان عوارضی ویژۀ نگهداری ،باربری وانجام خدماتی
،بخشودگی مانند اینهای زیرین :
زیر بند الف ) اشیای مورد بهرهگیری رسمی نمایندگی دیپلوماتیک ؛
زیر بند ب ) اشیای مورد کاربرد شخصی یک نمایندۀ دیپلوماتیک و اعضاء خانوادۀ وی که سازندۀ بخشی
از اعضای خانوادۀ وی اند  ،بشمول اشیایی که برای جابجایی ( استقرار ) آن میباشد ؛
بند  . 2بارشخصی همراه یک نمایندۀ دیپلوماتیک دربرابر بسر رسانیدن بازرسی ها بخشوده میباشد  ،التبه
بدون اشیایی که  ،دالیل جدی دال برموجودیت جدی آن شمارآشیایی که  ،شامل بخشودگی های
( معافیت هایی) پیشبینی شدۀ بند  1این ماده نیست دردست باشد  ،یا بدرون آورد (درون آورد ) و صدور
(بیرون آورد) چنین اشیایی توسط قانون ویا مقررهنامه ها ممنوع پیشبینی شده ویا اینکه مشمول مقررهنامه
های قرنطین (آزمونزیستگاه ) کشور پذیرنده قرار نداشته ودراین چنین حالتی  ،بازرسی تنها با حضور
داشت (بودن ) نمایندۀ دیپلوماتیک ویا نمایندۀ با صالحیت وی  ،صورت گرفته میتواند .
برخورداری دیگر کسان از امتیازات (افزونی های ) دیپلوماتیک .
مایۀ . 37
بند  . 1وابستگان خانوادگی یک نمایندۀ دیپلوماتیک که  ،بخشی های از خانوادۀ اورا میسازند  ،هرگاه آنان
از شمار کشوروندان کشور پذیرنده نباشند ،برابر با مایۀ های  ، 36- 28بگونۀ ویژه  ،از امتیازات ومصونیت
ها (افزونی ها و آرامندگی ها ) برخمند خواهند شد ؛
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بند  . 2کارکنان اداری وفنورزی نمایندگی وهمچنان وابستگان خانوادگی آنان که  ،بخشی های از خانواده ها
آنان را میس ازند  ،هرگاه از شمار کشوروندان ( اتباع) ویا زیست کنندۀ پایدار کشور پذیرنده نباشند  ،بگونۀ
ویژه از امتیازات و مصونیت های پیشبینی شده درمایه های  ، 25-28بهرهمند خواهند شد  ،البته بدون داشتن
مصونیت دربرابر صالحیت های مدنی واداری کشورپذیرنده بگونۀ ویژه پیشبینی شده در بند  1مایۀ (مادۀ )
 31که  ،دربرگیرندۀ کارهای بیرون از وظایف آنان  ،نخواهدشد  .کسان یاد شده همچنان از امتیازات پیشبینی
شدۀ بند  1مادۀ  36درموردهمان اشیایی که  ،برای جابجایی ( استقرار) نخستین بار وارد می کنند  ،برخوردار
خواهند گشت .
بند  . 3اعضای مربوط به دستۀ پیشکاران ( مستخدمان ) نمایندگی که  ،بحیث کشوروندان و زیست کنندۀ
پایدار کشور پذیرنده نباشند  ،از مصونیت با رعایت احترام به همان کارهایی که  ،در روال وظایف خویش
بانجام میرسانند واز بخشودگی ( معافیت ) پرداخت ها  ،مالیات از همان کارمزدی که میگیرند و از بخشودگی
پیشبینی شدۀ مادۀ  ، 33برخوردار خواهند گشت .
بند  . 4پیشکاران ( مستخدمان ) شخصی اعضای نمایندگی  ،هرگاه کشوروندان ویا زیست کنندۀ جایی وپایدار
در کشور پذیرنده نباشند  ،ازدادن پرداخت ها ،مالیات وکارمزدی که دربرابر انجام وظایف خویش مطابق با
گمارش خود بدست می آورند  ،معاف ( بخشوده ) خواهند بود  .بهرهمند شدن آنان از امتیازات ومصونیت
ها  ،تنها درهمان چوکاتی که  ،مورد پذیرش کشور پذیرنده باشد  ،خواهد بود  .اما کشور پذیرنده بایستی
صالحیت خودرا باالی این کسان بگونۀ بکاربه بندد که بگونۀ نامتناسبی بازدارندۀ انجام وظایف نمایندگی
نگردد .
امتیازات بیرون از اختیار کشور فرستنده .
مایۀ . 39
بند  . 1اگرچی کشور پذیرندۀ بگونۀ استثنائی میتواند امتیازات ومصونیت های فزون تری را اعطاء نماید ،
ولی هرگاه یک نمایندۀ دیپلوماتیک که  ،کشوروند ویا زیست کنندۀ همیشگی در کشور پذیرنده نباشد  ،تنها
ازمصونیت وحرمت در برابر صالحیت آن کشور با درنظرداشت همان کارکردهای رسمی که بمنظور بسر
رساندن وظایف خویش بانجام میرساند  ،برخوردار میگردد ؛
بند  . 2دیگر اعضای کارکنان نمایندگان و همان پیشکاران شخصی ای که  ،کشوروندان ویا زیست کنندگان
همیشگی در کشور پذیرنده باشند  ،تنها به همان اندازه از امتیازات ( افزونی ها ) و آرامندگی ها
(مصونیت ها ) برخوردار میگردند که  ،کشور پذیرنده آنها را پذیرا میشمارد  .اما کشور پذیرنده بایست
صالحیت خود را براین کسان به شیوۀ بکار به بندد که  ،بدون موجب  ،ابزاربندش انجام وظایف نمایندگی
ها نگرند.
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سرشدن وپایان یافتن امتیازات دیپلوماتیک .
مایۀ . 38
بند . 1هرآن کسی که ،سزاوار برخمند شدن از امتیازات ومصونیت ها ( افزونی ها وآرامندگی ها ) از همان
هنگام رسیدن بدرون قلمرو کشور پذیرنده برای دردست گرفتن کرسی خویش  ،از این امتیازات ومصونیت
ها میگردد و هرگاه پیش از این دردرون قلمرو آن کشور باشد  ،برخورداری از همان دَمی شمرده میشود
که  ،برگزیدن وی بوزارت (فرزانخانۀ )امورخارجه ویا به هرآن وزارتخانۀ دیگری که  ،مورد توافق قرار
گرفته است  ،آگاهی داده شده است ؛
بند  . 2آن هنگامی که  ،وظایف یک شخص بهرهمند شونده از امتیازات ومصونیت ها پایان مییابد ،
برخوردارشدن بگونه معمول از همان هنگام بیرون شدن از قلمرو کشور پذیرنده ویا دردرازای یک زمان
خرد آمیز مناسبی که  ،برای بسر رسانیدن این مقصد ( خواسته ) نیاز است  ،برای وی داده شده وپس از
آن پایان مییابد  .بهرهمند شدن از این امتیازات و مصونیت ها  ،حتی در صورت بمیان آمدن منازعات
مسلحانه ( میان کشورهای فرستنده وپذیرندۀ شخص دیپلومات ) تا هنگام پایان یافتن این زمان خرد آمیز ،
ادامه خواهد داشت  .همچنان این مصونیت در ارتباط با همان اعمالی که  ،شخص گونه برخوردار شونده
بمنظور انجام وظایف محولۀ خود بحیث عضو نمایندگی بسر رسانیده است  ،پابرجا و پایدار آمیز خواهد
ماند .
بند  . 3هرگاه یک عضو نمایندگی بمیرد ( فوت نماید )  ،اعضای خانوادۀ وی الی به پایان رسیدن زمان
بایستۀ ( مناسبی ) که ،برای بیرون شدن از قلمرو کشور پذیرنده نیاز است  ،از امتیازات ومصونیت هایی
مانند زمان های پیشین  ،برخوردار خواهند بود .
بند  . 4هرگاه یک عضونمایندگی که  ،کشوروند کشورپذیرنده ویا جایی همیشگی این کشور نباشد بمیرد ویا
درصورت مردن یکی از بستگان وی که ،اعضای خانوادۀ وی هستند  ،کشور پذیرنده بیرون کردن امول
شخص مرده را  ،البته بدون همان دارایی هایی که  ،در این کشور بدست آمده ،ولی در هنگام مردن اش
ممنوع الصدور باشد  ،اجازه میدهد  .مالیات از همان اموال منقول ارثی که موجودیت آنها در کشور پذیرنده
تنها به دلیل حضور شخص مرده درآنجا بحیث عضو نمایندگی ویا یکی از اعضای خانوادۀ وی بوده  ،بدست
آمده وباشند  ،گرفته نمی شود ؛
مکلفیت های ( ناگزیر پذیری ) های کشور سومی .
مایۀ . 41
بند  . 1هرگاه یک نمایندۀ دیپلوماتیک انگاشت رفتن بجای انجام وظیفه اش ویا بازگشت از راه قلمرو کشور
سومی که ،درهنگام نیازاز آن کشور  ،راهنامۀ گذرگاه صادر میدارد  ،گذرنماید و یا درآن کشور حضوردارد
 ،کشور سومی وی را دربرابر تعرض نقض ناپذیر داشته و تمامی مصونیت هایی را که برای گذر ویا
بازگشت خود اش نیاز دارد  ،فراهم خواهد گردانید .
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مانند همین مقررات از سوی کشور سومی درمورد اعضای خانوادۀ وی که  ،از امتیازات ومصونیت های
مورد انگاشت برخوردار بوده وهمراه با نمایندۀ دیپلوماتیک ویا بگونۀ جداگانه برای یکجا شدن باوی ویا
برای بازگشت به کشور خود شان روانه می شوند  ،بکار گرفته خواهند شد .
بند  . 2کشور های سومی همانند با آنچی که در بند یکم این ماده پیشبینی گردیده است  ،نبایستی گذرکردن
کارکنان اداری  ،فنورزی  ،یا پیشکاران ( مستخدمان ) نمایندگی واعضای خانواده های آنان را از قلمروهای
خویش  ،رو به رو به بازدارندگی سازند .
بند  . 3کشور های سومی در ارتباط با مکاتیبات رسمی و دیگر وسایل ارتباط رسمی  ،از آن میان  ،پیام
های دارای راز (  )codeویا رمز (  )cipherرا که ،از قلمرو های آنها گذر داده میشوند  ،همانگونه آزادی
ونگهبانی را ارزانی ( مبذول ) خواهند داشت که  ،کشور پذیرنده به همین گونه  ،دراین باره رعایت میدارد.
همچنان آنها نسبت به پیک های دیپلوماتیک که  ،برای آنان تضمین دادن راهنامۀ های گذر ،مانند راهنامه
های مورد نیاز را  ،اعطاء خواهند کرد ونیز برای بسته های پستی دیپلوماتیک گذرگونه همان زمینۀ های
نقض ناپذیری و حمایتی را که  ،کشورپذیرنده مکلف برعایت آنها است  ،فراهم خواهند ساخت .
بند  . 4مکلفیت های کشور های سومی برابر با بند های  ، 2 ، 1و 3همین مایه ،در پیوند با آن شمار اشخاصی
که ،در این بند ها یاد آوری گردیده اند ونیز همان وسایل ارتباط رسمی و بسته های پستی دیپلوماتیکی که ،
بدلیل بمیان آمدن رخدادهای بیرون از توان سروساماندهی ( )force mafeuroدر قلمرو کشور سومی
قراردارند  ،با ببستۀ بکارگیری خواهد بود .
مکلفیت های اعضاء نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 41
بند  . 1تمامی کسان برخمند شونده از افزونی ها وآرامندگی ( امتیازات ومصونیت ) ها  ،بدون آنکه به
امتیازات و مصونیت های آنان زیانی برسد  ،وظیفه دارند تا قوانین ( دستورنامه ها ) و مقررهنامه های
کشور پذیرنده را رعایت بدارند  .آنان همچنان وظیفه دارند تا از کار مداخله ( دست اندازی ) درکارهای
درون کشوری آن  ،خودداری ورزند ؛
بند  . 2تمامی کارهای رسمی (سرکاری ) درداشتن میانه با کشور پذیرنده که ،از سوی کشور فرستنده بدوش
نمایندگی گذاشته شده است  ،بایستی از طریق ویا سرراست از سوی فرزانخانۀ کارهای بیرونی ( وزارت
امورخارجه ) ویا وزارتخانۀ دیگری که زیر همخواهی ( توافق ) قرار گرفته است  ،بسر رسانیده شود .
بند  . 3اماکن ( جاهای ) نمایندگی نباید بگونۀ مورد بهرهگیری قرار گیرند که  ،با وظایف نمایندگی پیشبینی
شده در کنوانسیون حاضر  ،یا با قواعد عام حقوق بین الملل عمومی ویا با موافقتنامه های ویژۀ نافذ میان
کشوهای پذیرنده و فرستنده  ،درناسازگاری قرارگیرند .
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دست نیازیدن به کارهای سود آور شخصی .
مایۀ . 42
یک نمایندۀ دیپلوماتیک در کشور پذیرنده به کارهای حرفوی ویا سوداگری بمقصد(برای) بدست آوردن سُود
شخصی دست نخواهد یازید .
پایان یافتن دوران کار نمایندۀ دیپلوماتیک .
مایۀ . 43
کاربدوشی های ( وظایف ) یک نمایندۀ دیپلوماتیک دراین موارد زیرین به پایان میرسند :
زیر بند الف ) هنگامی که ،کشور فرستنده برای کشور پذیرنده دربارۀ پایان یافتن وظایف (کاربدوشی های)
نمایندۀ دیپلوماتیک با فرستادن یادداشتی ،آگاهی دهد ؛
زیر بند ب) هنگامی که ،برابر با بند  2مایۀ  ، 8کشور پذیرنده برای کشور فرستنده آگاهی بدهد که  ،آن
کشور از کار برسمیت شناختن بیش از این نمایندۀ دیپلوماتیک  ،بحیث عضو ( یک اندام ) نمایندگی خودداری
می کند .
ایجاد آسانی دربازگشت دیپلومات ها وتمامی کارکنان .
مایۀ . 44
کشور پذیرنده حتی درهنگام بمیان آمدن برخوردهای مسلحانه باید آسانی های مورد نیاز را بگونه ای فراهم
آورد تا اینکه کسان بهرهمند شونده از امتیازات ومصونیت ها  ،البته بدون کشوروندان خود اش ونیز برای
افراد خانواده های آنان  ،بدون توجه کردن به تابعیت شان در نخستین هنگام ها  ،بتوانند از قلمرو این کشور
بیرون گردند .
کشور یاد شده بویژه درهنگام نیازمندی بایستی وسایط برد وآورد برای بردن خود آنان و داشته های ایشان
 ،دردسترس آنان بگذارد .
بریدن وایستادن کار در نمایندگی دیپلوماتیک .
مایۀ . 45
هرگاه روابط میان دوکشور بریده شود ویا یک نمایندگی کارکنان اش بگونۀ همیشگی و کوتاه هنگام فراخوانده
شوند :
زیر بند الف ) کشور پذیرنده می باید درصورت بمیان آمدن برخورد مسلحانه  ،اماکن ( جاهای ) نمایندگی
و همچنان دارایی ها ونبشتار نگهبانی ( آرشیف ) آنرا محترم شمرده و نیز نگهداری ( حمایت ) نماید ؛
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زیر بند ب) کشور فرستنده میتواند پاسداری از جاها ( اماکن ) نمایندگی را یکجا با دارایی ها و نگهبانی
نبشته های موجود در آنرا برای کشور سومی ای که ،مورد پذیرش کشور پذیرنده باشد  ،بسپارد .
زیر بند ج ) کشور فرستنده میتواند پاسداری از منافع خود و کشوروندان خویش را برای کشور سومی ای
که ،مورد پذیرش کشور پذیرنده باشد  ،بسپارد .
پاسداری از منافع کشور سومی .
مایۀ . 46
یک کشور فرستنده با بدست آوردن پیش از پیش خوشی ( رضایت ) کشور پذیرنده وبنا بدرخواست کشور
سومی ای که  ،در کشور پسان یادشده نمایندگیئی ندارد  ،میتواند بگونۀ کوتاه هنگام پاسداری از سودمندی
های ( منافع ) کشور سومی و کشوروندان آنرا بدوش گیرد .
برتری ( تبعیض ) ندادن درکاربست حقوقنامه (ساماننامه ).
مایۀ . 47
بند  . 1برابر با احکام پیشبینی شدۀ حقوقنامۀ حاضر  ،کشور پذیرنده میان کشورها  ،برتری ( تبعیضی )
بمیان نخواهد آورد .
بند  . 2ولی دراین موارد زیرین  ،نگرش تبعیض(برتری) جایی نخواهد داشت :
زیر بند الف ) جایی که کشور پذیرنده یکی از احکام کنوانسیون حاضر را باین انگیزش که کشور فرستنده
در پیوند با نمایندگی آن  ،درکاربرد این احکام محدودیت بمیان آورده است  ،بگونۀ محدود آن عملی سازد ؛
زیر بند ب ) جایی که  ،بنا برعرف ویا موافقتنامۀ  ،کشورها دررفتارهای خویش زمینه های بیشینۀ بهتری
نسبت به آنچی که درخواست های احکام حقوقنامۀ حاضر پیشبینی گردیده اند  ،یکی برای دیگری فراهم
سازند .
نشاندست کردن حقوقنامه .
مایۀ . 49
حقوقنامۀ حاضر برای نشاندست کردن ( امضاء) تمامی کشورهای اعضاءسازمان ملل متحد ویا هرآنی برای
نمایندگی های اختصاصی ویا طرفین متعاهدین بنیادنامۀ دادگاه جهانی دادگری سازمان ملل متحد ویا هرآن
برای دولتی دیگری که  ،از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد (گردهمآیی همگانی سازمان کشورهای
همپیوند) به انگاشت قرارگرفتن بحیث طرف این حقوقنامه بگونۀ زیرین از راه التحاق ( پیوستن )
درخور،خوانده ( دعوت ) شده است  ،باز میباشد :
تا روز  31اکتوبر سال  1861م در وزارت امورخارجۀ فدرال کشور اطریش وپس از آن تا روز  31مارچ
سال  1862م درشهر نیویارک جایگاه دفاتر اصلی سازمان ملل متحد .
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به امانت سپاریدن مصدقنامه ها به سردبیر .
مایۀ . 48
حقوقنامۀ حاضر بحیث موضوع مورد تصویب بازگشاد گذاشته میشود  .مصدقنامه ها همراه سردبیر سازمان
ملل متحد بگونۀ امانت ( سپارش ) سپاریده میشود ؛
پیوستش به حقوقنامه .
مایۀ . 51
حقوقنامۀ حاضر برای التحاق ( پیوستن ) هرآن کشوری که ،به بخشی یکی از چهاردسته بندی مربوط یادشده
درمایۀ  49باشد  ،بازگذاشته خواهدشد .مصدقنامۀ التحاق بگونۀ امانت همراه سردبیر سازمان ملل متحد
خواهد بود .
روزسرشدن نیروی وادارش حقوقنامه .
مایۀ . 51
بند  .1کنوانسیون حاضر با گذشت سی روز  ،اعتبار پس از سپارش بیست ودومین مصدقنامۀ تصویب ویا
التحاق برای سردبیر سازمان ملل متحد  ،نیروی وادارکننده ( انفاذ واجرائی را ) پیداخواهد کرد
بند  . .2برای هرآن کشوری تصویب کننده ویا ملحق کننده باین کنوانسیون درسی مین روز پس از سپارش
بیست ودومین مصدقنامۀ تصویب ویا التحاق ( پیوستش ) ،از روز سپاریدن ساماننامه های درستدانی ویا
پیوستش برای هرکشوری نافذ ( دارای نیروی وادارش ) شمرده خواهد شد .
آگاهیدهی به طرفین متعاهدین
مایۀ . 52
سردبیر سازمان ملل متحد  ،تمامی کشورهای وابسته به هریکی از این چهاردسته بندی یادشده درمادۀ 49
را چنین آگاهی خواهد داد :
زیر بند الف ) دربارۀ نشاندست ساختن ( امضاء) این کنوانسیون وسپارش ساماننامه های تصویب (درستدانی)
ویا التحاق برای امانت برابر با مایۀ های  48 ،49و  51؛
زیر بند ب) دربارۀ همان تاریخی که ،حقوقنامۀ حاضر برابر بامایۀ (مادۀ )  51جاری (نافذ) میشود .

Azhar _ Diplomatic and Consular Law
20

Briefly Intentment of Diplomatic &consular Law

حقوق دیپلوماتیک و قونسولی

ارزش درونمایه های اصلی در پنج زبان جهان .
مایۀ . 53
درونمایه های پایوی (اصلی) این حقوقنامه به زبان های همچو اینگلیسی  ،ایسپانوی  ،چینایی  ،روسی و
فرانسوی آن دارای ارزش برابر میباشند که ،برای سردبیر سازمان ملل متحد به امانت ( سپارش ) سپرده
خواهد شد و وی رونوشت های باورآفرید برابر باروبرداشت پایوی آنرا برای تمامی کشور های وابسته به
هریکی از دسته بندی های چهارگانۀ نامبرده شده درمایۀ  ،49گسیل خواهد داشت.
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پیوستنامۀ اختیاری (خوشپسندانۀ ) کنوانسیون وینا دربارۀ روابط دیپلوماتیک درپیوند با بدست آوردن
کشوروندی .
Vienna Convention on Diplomatic Relations optional protocol Concerning
Acquisition of Nationality .
کشورهای طرفین متعاهدین پیوستنامۀ حاضر و کنوانسیون وینا دربارۀ روابط دیپلوماتیک با بذل توجه به
( حقوقنامۀ )مصوب کنفرانس وینا از 2مارچ تا  14اپریل سال  1861م از سوی سازمان ملل متحد ؛
با تصریح آرزو مندی های خویش درجهت بنیاد گذاری قواعدی میان شان درارتباط با بدست آوردن
کشوروندی توسط اعضای نمایندگی های دیپلوماتیک آنها مبنی برکسب تابعیت از سوی اعضای نمایندگی
های دیپلوماتیک آنها واعضای تشکیل دهندۀ خانواده های آنان بگونۀ زیرین به همنوایی (توافق ) رسیدند :
خواهندگی (هدف) .
مایۀ . 1
ازنگاه اهداف (خواهندگی های) این پیوستنامه  ،عبارت « اعضاء نمایندگی » به همان معنی ( اند) که درزیر
بند (ب) مایۀ  1کنوانسیون  ،بمعنی « سرکردۀ نمایندگی و اعضای کارمندان نمایندگی » خواهد بود.
بکارگرفته نشدن قانون کشوروندی  ،کشور پذیرنده .
مایۀ . 2
آن اعضای نمایندگی که بحیث کشوروندان کشور پذیرنده نیستند و آن اعضای خانواده های آنان که ،
ازشماروا بستگان خانواده های آنان هستند  ،تنها با بکار افتادن قوانین کشور پذیرنده  ،تابعیت این کشور را
بدست نخواهند آورد .
باز بودن برای نشاندست کردن .
مایۀ .3
پیوستامۀ حاضر بمنظور نشاندست کردن ( امضاء) برای تمامی کشورهایی که  ،خواهان شدن بحیث طرفین
متعاهدین کنوانسیون باشند  ،بگونۀ زیرین  :تاروز  31اکتوبر سال  1861م درفرزینخانۀ ( وزارتخانۀ )
کارهای خارجۀ فدرال کشور اتریش وسپس تا  31مارچ سال  1862م دردفاتر مرکزی سازمان ملل متحد
جابجا در نیویارک  ،باز خواهد بود .
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تصویب و امانتدار(سپا رشدار) پیوستنامه
مایۀ . 4
این پیوستنامه بایستی مورد تصویب قرارگیرد  .مصدقنامه های تصویب به همراه سردبیر سازمان ملل متحد
به امانت سپاریده ،خواهد شد .
باز بودن برای پیوستش .
مایۀ . 5
پیوستنامۀ حاضر برای پیوستش ( التحاق ) تمامی کشورهایی که ،میخواهند بحیث طرفین متعاهدین این
حقوقنامه باشند  ،بازخواهد بود  .مصدقنامه های پیوستش به همراه سردبیر سازمان ملل متحد بگونۀ امانت
سپاریده خواهد شد.
روز اجرائی شدن .
مایۀ . 6
بند  . 1پیوستنامۀ حاضر عینا درهمان روز بمانند کنوانسیون ویا در روز سی ودوم  ،درپی تاریخ به امانت
سپاریدن مصدقنامۀ تصویب وپیوستش ( التحاق ) به همراه سردبیر سازمان ملل متحد  ،آنهم هرکدام روزی
که ،اخیر تر باشد  ،جاری ( نافذ ) خواهدشد ؛
بند  . 2برای هر آن کشور تصویب کننده ویا پیوست شده باین پیوستنامه  ،پس از اجرائی شدن آن برابر با
بند  1این شماره مایه ( ماده )  ،پیوستنامه پس از سی روز بعد از سپاریدن مصدقنامۀ تصویب ویا پیوستش
از سوی چنین کشوری به امانت ،اجرائی خواهد شد .
آگاهیدهی از سوی سردبیر .
مایۀ . 7
سردبیر سازمان ملل متحد تمامی همان کشورهایی را که ممکن است تا بحیث طرفین متعاهدین حقوقنامه
عرض وجود نمایند  ،دربارۀ موارد زیرین آگاهی خواهد داد:
زیر بند الف ) دربارۀ امضاء های ( نشاندست های) شدۀ این پیوستنامه ودربارۀ مصدقنامه های تصویب ویا
التحاق برابر با مایه های  4 ،3و 5به امانت ؛
زیر بند ب ) دربارۀ روزی که پیوستنامۀ حاضر  ،برابر با مایۀ  ، 5اجرائی خواهد شد .
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ارزش پیوستنامه به پنج زبان.
مایۀ . 9
درونمایه های پایوی ( اصلی ) پیوستنامۀ موجود بزبان های همچون ایسپانوی  ،اینگلیسی  ،چینایی ،
روسی و فرانسوی آن  ،دارای نیروی برابر بوده و به همراه سردبیر سازمان ملل که  ،وی نیز
رونوشت های باور آفرید درپیوند با آنها را برای تمامی کشورها  ،بادرنظرداشت مایۀ  3خواهد
فرستاد  ،به سپارش ( امانت ) ،سپرده خواهد شد ؛
بگونۀ گواهی ها  ،هریکی از نشاندست کنندگان درپایان بحیث جایگاهداران ذی اختار حکومات مربوط
خود داشتند  ،پیوستنامۀ حاضر را نشاندست ( امضاء) کردند .
این کاردروینا روز هجدهم اپریل یکهزار ونه صد شصت ویکم سال  ،بسر رسانیده شد .
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پیوستنامۀ اختیاری (خوشپسندانه )درپیوند با فرونشاندن ناگزیر آمیز استیزه های
( اختالفات برخاسته ) از کنوانسیون وینا دربارۀ روابط دیپلوماتیک .
Vienna Convention on Diplomatic Reletions optional protocol
!Concerning the Compulsory settlement of Disputes
کشورهای طرفین م تعاهدین پیوستنامۀ حاضر و حقوقنامۀ وینا دربارۀ روابط دیپلوماتیک  ،پس از این بابذل
توجه باین «کنوانسیون »مصوب در روزهای  2مارچ تا  14اپریل سال  1861م درکنفرانس سازمان ملل
متحد دروینا ؛
با بیان آرزوی شان درجهت دستیازیدن به تمامی ابزارهای مربوط به آنها با احترام گزاشتن باینکه هیچگونه
اختالفی برخاسته از تفسیر ویا بکاربست کنوانسیون بیرون از صالحیت اجباری دادگاه بین المللی دادرسی
بوده نمیتواند  ،مگر اینکه برخی از گونه نماهای حل وفصل مورد توافق پیشتر از پیش ،از سوی طرفین
متعاهدین دریک چهارچوب دوران معقول قرار گرفته باشند  ،داشتند درموارد زیرین به توافق رسیدند:
خاستگاه اختالف .
مایۀ . 1
ستیزه های « اختالفات » برخاسته ازتفسیر (گفتخواهی) ویا بکاربست این کنوانسیون داخلی درمحدودۀ
صالحیت دادرسی اجباری دادگاه بین المللی دادرسی قرار داشته و هرطرف اختالف که  ،بحیث طرف
متعاهد پیوستنامۀ حاضراست  ،میتواند مطابقا ،دادخواست خویش را به پیشگاه دادگاه پیش نماید .
مایۀ . 2
طرفین میتوانند توافق نمایندکه درمحدودۀ یک دوران دوماهه  ،پس از آنکه یک طرف دیدگاه های خود را
به طرف دیگر دربارۀ موجودیت یک اختالف ابالغ کرد  ،آن اختالف را دردادگاه بین المللی دادرسی نه ،
بلکه دریک دادرسانگاه (تریبونال ) داوری برپا دارند .
مایۀ . 3
بند  . 1درچهار چوب همان دوران زمانی دوماه  ،طرفین میتوانند دربارۀ پذیرش یک روند آشتی ( مصالحه)،
پیش از دستیازیدن به دادگاه بین المللی دادرسی ،همنوا ( توافق )کنند.
بند  . 2کمیسیون مصالحه درمحدودۀ  5ماه پس از تعیین خویش  ،دیدگاه های مشورتی را پیشکرد مینماید .
هرگاه دیدگاه مشورتی آن کمیسیون از سوی طرفین درارتباط با اختالف درمحدودۀ دوماه  ،پس از آگاه شدن
آنها  ،مورد پذیرش قرارنگرفت  ،هرطرف میتواند اختالف را به کمک پیشکرد یک دادخواست به پیشگاه
دادگاه  ،برپا دارد .
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مایۀ . 4
کشورهای طرفین کنوانسیون وپیوستنامۀ اختیاری مربوط به کسب تابعیت وپیوستنامۀ حاضر درهرزمانی
میتوانند اعالم بدارند که ،آنها کاربرد احکام پیوستنامۀ حاضر در ارتباط با اختالف برخاسته از تفسیر ویا
بکاربست پیوستنامۀ اختیاری (خوشخواست) مربوط به کسب کشوروندی را نیز قابل گسترش کاربردی
دانسته ومانند انتشاریک اعالمیه  ،این مطلب به آگاهی سردبیر سازمان ملل متحد  ،رسانیده خواهدشد .
مایۀ . 5
پیوستنامۀ موجود برای تمامی کشورهای طرفین متعاهدین کنوانسیون  ،برای نشاندست کردن بگونۀ زیرین:
تاتاریخ  31اکتوبر سال  1861م درفرزینخانۀ ( وزارتخانۀ ) امورخارجۀ فدرال اطریش وسپس تا تاریخ
(روز)  31مارچ سال  1862م دردفتر مرکزی سازمان ملل متحد ،جابجا در نیویارک باز میباشد .
مایۀ . 6
پیوستنامۀ موجود خواستار تصویب – تصدیق است  .مصدقنامه های تصویب – تصدیق به همراه سردبیر
سازمان ملل متحد برای نگاهداری به سپارش ( امانت ) گذاشته خواهد شد .
مایۀ . 7
پیوستنامۀ حاضر برای پیوستش ( التحاق) تمامی کشورهایی که  ،بحیث طرفین کنوانسیون هستند  ،بازگشاد
خواهد بود  .مصدقنامۀ های پیوستش نزد سردبیر سازمان ملل متحد برای نگهداری سپاریده ( امانت ) گذاشته
میشود .
مایۀ . 9
بند  . 1پیوستنامۀ موجود به همان روزی که حقوقنامه ویا پس از گذشت سی روز  ،آنهم پس از سپارش همان
پایانترین دومین مصدقنامۀ تصویب – تصدیق ویا پیوستش به پیوستنامه به همراه سردبیر سازمان ملل متحد
( سازمان کشورها همپیوند ) سپرده میشود  ،اجرائی نافذ (دارای نیروی وادارکننده ) خواهد شد .
بند  . 2برای هرآن کشوری که  ،پیوستنامۀ حاضر را پس از انفاذ ( اجرائی شدن ) آن  ،تصدیق ویا پیوستش
برابربا بند  1همین مایه مینماید  ،پیوستنامه با گذشت روز  31ام پس از سپردن مصدقنامۀ تصویب – تصدیق
ویا پیوستش به نگهدار سپاریده ( به امانتدار) از سوی هرکشوری  ،دارای نیروی وادارش (نافذ –
اجرائی)خواهد شد .
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مایۀ . 8
سردبیر سازمان کشورهای همپیوند ( سازمان ملل متحد )  ،برای تمامی کشورهایی که ،میتوانند بحیث
طرفین متعاهدین حقوقنامه شوند  ،درباره چنین آگاهی خواهد داد :
زیر بند الف ) دربارۀ شمار نشاندست های ( امضاءهای ) انجام شدۀ پیوستنامۀ حاضر و مصدقنامه های
تصدیق ویا التحاق سپرده شده به نگهداری سپاریده ( به امانتداری ) برابر با مایه های ،5،6و 7؛
زیر بند ب ) دربارۀ روزی که ،پیوستنامۀ حاضر،برابر با مایۀ  9اجرائی (نافذ) خواهدشد .
مایۀ . 11
درونمایه های پایوی (اصلی) پیوستنامۀ دمدست ( حاضر) که  ،بزبان های ایسپانوی  ،اینگلیسی ،چینایی ،
روسی وفرانسوی دارای ارزش برابربوده و به همراه سردبیر سازمان مردمان همسوی ( سازمان ملل متحد)
که،وی روبرداشت های تصدیق شدۀ مربوط را برای تمامی کشورها با بنیاد دانستن مادۀ  ، 5بحیث نگهدار
سپاریده ( به امانت ) سپرده خواهدشد ؛
بگونۀ گواهی ها  ،هریکی از نشاندست کنندگان درپایان بحیث جایگاهداران با اختیارحکومات مربوط خود
داشتند  ،پیوستنامۀ حاضر را نشاندست ( امضاء) کردند .
این کار دروینا در روز هجدهم اپریل یکهزازونه صدو شصت یکم سال  ،بسر رسانیده شد .
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