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   معاھدات حقوق مورد در وين کنوانسيون
  متحد ملل سازمان الملل بين حقوق کميسيون از

 غير قانونی و محکوم است عدم امنيت ديپلمات ھا
 روابط در دول نمايندگی به راجع وين کنوانسيون به ايران اس-می جمھوری دولت الحاق قانون 

  ١٣۶٧ ماه تير ٢٨ مصوب - جھانی المللی بين سازمانھای با خود

       
 مصونيت اماکن - ٢٣ه ماد
 خواھنداين اماکن را اماکن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين دولت پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت حق ورود ب -  ١

 .داشت
اماکن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار  اينکهليه تدابير -زم را به منظور دولت پذيرنده وظيفه خاص دارد که ک) الف -  - ٢

  .متزلزل نگردد، اتخاذ نمايد فته و آرامش و شؤون آننگر
اماکن مأموريت مورد حمله قرار گيرد، دولت پذيرنده کليه تدابير -زم را برای تعقيب و مجازات افرادی که  صورتيکهدر ) ب -

  .عمل خواھد آورد اند، به مرتکب حمله شده
يا  توقيف مصادره و ،ر آن و وسائل نقليه مأموريت مصون از تفتيشو ساير اموال موجود د يهاثاث ،اماکن مأموريت و اسباب - ٣

  .خواھد بود اقدامات اجرايی
  مصونيت بايگانی و اسناد ماموريت از تعرض - ٢۵ماده 

   . بايگانی و اسناد مأموريت در ھر زمان و در ھر مکان از تعرض مصون خواھد بود 
  مصونيت از تعرض - ٢٨ماده 

توان آنھا را توقيف يا  رؤسای مأموريت و کارمندان ديپلماتيک مأموريت از تعرض مصون خواھند بود و به ھيچ عنوان نمی 
ای که در شأن آنھاست، خواھد داشت و کليه اقدامات -زم را برای  افراد مذکور رفتار محترمانه با  پذيرندهدولت . بازداشت نمود

به عمل خواھد آورد و اشخاص معترض را تحت تعقيب قرار داده و  آنھا  حيثيتو آزادی يا  ممانعت از ھر گونه تعرض به شخص
  .مجازات خواھد نمود

  مصونيت محل اقامت و اموال - ٢٩ماده 
  .مصون و مورد حمايت خواھد بود ،مأموريتمانند اماکن محل اقامت خصوصی رئيس مأموريت و کارمندان ديپلماتيک  - ١
مصون نيز  اموال آنھا  ، ٣٠ماده  ٢رئيس مأموريت و کارمندان ديپلماتيک مأموريت و ھمچنين با رعايت بند  اتباتامکو  اسناد - ٢

  . خواھد بود
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 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 


