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 چکیده
پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود 

رو حضزور آنزان بنزابر    ازایزن  .های عراق و سوریه به این کشورها اعزاا  کزرد  را بنابر دعوت دولت
الملل بوده است. مسئلۀ اساسزی در  ت و دعوت دولت میابان بوده و در تطابق با حقوق بینرضای

های میابان اسزت. بزا توجزه بزه     این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران ناد محاکم دولت
نزویس  المللزی پییرتتزه شز ه، پزی     عنوان عرف بینهای ویژه که امروزه بهکنوانسیون مأموریت

هزای  الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتزی نزاد دادگزاه   حقوق بین طرح کمیسیون
ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متع دی، کزه در آن بزه مصزونیت نیروهزای     سایر دولت

تزوان دریاتزت مستشزاران    شز ه اسزت، مزی    ن ( اشارهامستشاری )که بخشی از نیروهای نظامی
 و سوریه از مصونیت برخوردارن .های عراق نظامی ایران ناد دادگاه
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 مقدمه
کن سزاختن  های تروریستی و ریشههای اصلی جامعۀ بشری مبارزه با گروهامروزه ی ی از دغ غه

تن،زا جزان یز     ها نزه ده  که این گروهبی نشان میخوهای اخیر بهآن،است، چراکه تجربۀ سال
هزای  دهن  و اساسزا  زیرسزاخت  ملت، بل ه تاریخ، تم ن و ترهنگ ی  ملت را نیا ه ف قرار می

المللزی بزه   تن،ا صلح و امنیت را در جامعۀ بزین سازن . بنابراین وجود آن،ا نهی  ملت را نابود می
المللزی،  روریستی مف،و  صلح و امنیزت در جامعزۀ بزین   های تان ازد، بل ه با وجود گروهخطر می

مانز . در پزی گسزترش    ای از آن باقی مزی و صرتا  پوسته ده اساسا  محتوای خود را از دست می
اعتراضات مردمزی در سزوریه آغزاز شز .      8311در ژانویۀ  ،تحوالت سیاسی در منطقۀ خاورمیانه

ای از سزربازان و اتسزران ارتز     عز ه  ع   پاسخگویی مناسب به خواستۀ معترضان موجب شز  
نزااع   را تش یل دادن . تش یل گروه اخیر سرآغازی بزر « ارت  آزاد سوریه»سوریه نیرویی به نا  

(. بزا گسزترش   101: 1031مسلحانه در دولت سوریه بوده اسزت )تزوکلی طبسزی و منصزوری،     
ای مناسزب  بزه منطقزه   ثباتی در سوریه، ایزن کشزور  ومرج و بیهای نظامی و ایجاد هرجدرگیری

ها تب یل ش . گروه تروریستی داع  در سزال  های تروریستی و جوالنگاه تروریستبرای تعالیت
ای را به سوریه و متعاقب آن به عزراق در  با اعال  ج ایی از گروه القاع ه حمالت گسترده 8311

و عزراق قزرار دارد،   دلیل شرایط جغراتیایی، که در قرابت بزا سزوریه   پی  گرتت. دولت ایران به
در  المللی و جلوگیری از گسترش آن به داخل مرزهای دولت ایزران، برای مقابله با تروریسم بین

 حوزۀ نظامی به هم اری مستشاری به کشورهای عراق و سوریه پرداخت.
کزه از  اسزت   یمتخصصز  نیو همچنز  انیز طرف مشورت، را نیمستشار در ترهنگ لغت مع

با (. 1113: 1020)معین،  گردداستخ ا  می یااداره ایح وزارتخانه اصال یبرا یخارج یکشورها
نیروهزای نظزامی یزا کارشناسزان     »نز  از:  اتوجه به تعریف لغوی توق مستشاران نظزامی عبزارت  

رتبزه تزا نیروهزای    المللی در سطوح مختلزف از مقامزات عزالی   نظامی ی  دولت یا سازمانی بین
المللزی، دعزوت رسزمی دولزت میابزان یزا       هزای بزین  نامهدهن ه که در چارچوب مواتقتآموزش

هزای الز  را در  شزون  تزا مشزورت   المللی به دولت دیگر ترسزتاده مزی  های بینمصوبات سازمان
های مختلف نظامی از جمله در زمینۀ تربیت نیروهای نظامی دولت میابان، نحوۀ اسزتفاده  زمینه

در ایزن   «.های جنگزی و... اراهزه کننز    راتژیاز برخی ادوات جنگی م رن، ه ایت و پیشبرد است
 ونیکنوانسز نگاشته بحث تزأمین امنیزت مستشزاران نظزامی در پرتزو ن،زاد مصزونیت از منظزر         

 شود.الملل و قراردادهای نظامی بررسی می، طرح کمیسیون حقوق بینژهیو یهامأموریت
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 های ویژهکنوانسیون مأموریت
را در  1های ویژهنویس کنوانسیون مأموریتل ت،یۀ پی الملکمیسیون حقوق بین 1313در دهۀ 

 8همزراه نظرهزای  نزویس مزواد کنوانسزیون بزه    پزی   1301در سزال   دستور کار خود قزرار داد. 
 1303الملل به مجمع عمومی سازمان ملل تق یم ش . در ن،ایت در سزال  کمیسیون حقوق بین
 10براسزاس مزادۀ    0شزود. هزا م،یزا مزی   های ویژه برای امضا و الحاق دولتکنوانسیون مأموریت

ودومین سن  تصویب یا الحاق به دبیرکزل سزازمان   روز پس از تق یم بیست 03کنوانسیون اخیر 
 محقق ش . 1321ژوهن  81شود. این امر در االجرا میملل الز 

های ویژه نظرهای متع دی اراهه ش ه اسزت. برخزی نویسزن گان    در خصوص اقسا  مأموریت
 انز  های اقتصادی، ترهنگزی، اداری و نظزامی تقسزیم کزرده    ی موقت را به مأموریتهامأموریت

(Nikołajew, 2013:137) . هزای نظزامی عنزوان شز ه کزه نزوع خاصزی از        در توضیح مأموریزت
هزای رسزمی نظزامی،    توان  شامل مزوارد ییزل شزود: نماینز گی    های ویژه است که میمأموریت
 یرسزم   یز بازد دولزت ترسزتن ه، ...    ِیز پلماتید یِهزا یزت عنزوان مأمور به ینظام یهامأموریت

، متحز   ینظزام  یهزا مأموریزت ، در خزارج از کشزور   یجنگز  یهزا کشزتی  از ییایز رمان هان درت
 صزلح دوطرتزه   یهانامهتحت مواتقت گرید یکه در کشور ینظام یترمان هان و اتسران واح ها

 .(Nikołajew, 2013:141)ان  ساکن ش ه

مأموریت ویژه مزأموریتی  »کن : گونه تعریف میهای ویژه را اینن، مأموریتکنوانسیو 1مادۀ 
منظزور رسزی گی بزه    موقت است که نماین گان دولت ترسزتن ه بزا رضزایت دولزت میابزان بزه      

 «.شون موضوعات مشخص یا انجا  تع، ات معین به دولت اخیر اعاا  می
طزۀ میزان طزرتین در چزارچوب     دارد بزرای این زه راب  مقزرر مزی   1کمیسیون در شرح مادۀ 

ویژه تعریف شود، بای  چن  شرط وجود داشته باش : اوال  مأموریت از حیزث زمزان   های مأموریت
ش ه به دولت پییرنز ه بایز    دولتی باش ؛ ثالثا  اعضای اعاا بای  موقت باش ؛ ثانیا  رابطه بای  میان

طزرتین بایز  مشزخص     اری میزان نماین ۀ رسمی دولت ترستن ه باشن ؛ و رابعا  موضوعات هم ز 
 Year book of international law وسیله تع، ات معینی بزر طزرتین بزار گزردد )    باش  تا ب ین

commission, 1967:348). 
رس  وضعیت مستشاران نظامی ایران در عراق نظر میبا توجه به تعریف و شرح کمیسیون به
اوال  رابطزه مزوقتی اسزت و حز اکثر بزا پایزان       ، چراکه و سوریه کامال  با این تعریف منطبق است
چن  دولت یعنی ایزران و دولتزین    رس ؛ ثانیا رابطۀ میانمخاصمه در عراق و سوریه به پایان می

                                                           
1. special missions convention 

2. commentary 
 :ر.ک المللبینی ویژه در کمیسیون حقوق هامأموریتدر مورد مراحل انعقاد کنوانسیون  .0

Michael Wood, 2012, vol 16: 49-58.  
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ش ه نماین ۀ دولت ایزران در کشزورهای همسزایه    سوریه است؛ ثالثا  مقامات نظامی اعاا عراق و 
های نظزامی و مبزارزه بزا    تین در زمینۀ تعالیتنظامی و تع، ات طر بوده؛ و رابعا  موضوع تعالیت

 شود.تروریسم تعریف می
بزا تواتزق طزرتین معزین      1کنوانسیون مقرر ش ه موضوع تعالیزت  0همچنین در شرح مادۀ 

هزای ویزژه   شود، بنابراین طبق نظر گاارشگر دو  این طرح آقای بارتس، کنوانسیون مأموریتمی
ها از جمله نظامی قابزل  ده و با تواتق طرتین به سایر حوزههای دیپلماتی  نبومنحصر به تعالیت

  .(Year book of international law commission, 1967:349 تسری است )
 01رتبزه و در مزادۀ   ها و ماایای مقامات عالیکنوانسیون مأموریت ویژه مصونیت 81در مادۀ 

رتبزه  مقامات عزالی  81راساس مادۀ ها و ماایای سایر اعضای مأموریت درج ش ه است. بمصونیت
هزا و ماایزایی کزه در    ها و ماایای من رج در این کنوانسیون از سزایر مصزونیت  بر مصونیتعالوه

کنوانسزیون   01شزون . مزادۀ   منز  مزی  الملل بزرای آن،زا در نظزر گرتتزه شز ه ب،زره      حقوق بین
دارد کزه  ( مقرر مزی 1301)کنوانسیون حقوق دیپلماتی   01های ویژه با ال،ا  از مادۀ مأموریت

هزای مز نی و   از مصزونیت برخوردارنز  و در حزوزه    8نماین گان دولت ترستن ه در حوزۀ کیفری
اصل بر مصونیت آن،است، مگر در موارد زیر: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول شخصزی   0اداری

عنزوان  بهطور خصوصی در سرزمین دولت پییرن ه، دعاوی راجع به ماترکی که شخص در آن به
وصی یا وارث تعیین شود، دعاوی در خصوص تجزارت شخصزی و حرتزه ای، دعزاوی راجزع بزه       

 های رسمی.گرتته از تصاد  وسایل نقلیه در خارج از چارچوب تعالیت تعالیتخسارت نشأت
هزای سزوریه و عزراق    به عضویت این کنوانسیون درآم ، امزا دولزت   1311دولت ایران در سال 

ون نیستن  تا من رجات آن در چارچوب معاه اتی در رابطزۀ میزان طزرتین بزار     طرف این کنوانسی
المللزی بزوده و در   ده  این کنوانسیون عزرف بزین  ها نشان میگردد. با این حال امروزه رویۀ دولت

هزای سزوریه و عزراق جزاری و سزاری اسزت.       چارچوب عرف در رابطۀ میان دولت ایزران و دولزت  
طزرح   1یزا کزه بحزث عزرف را در دسزتور کزار خزود دارد، در مزادۀ         الملل نکمیسیون حقوق بین

هاست، چه این عمل رد المللی شامل عمل رد دولتدارد رویۀ بیننویس در مورد عرف اعال  میپی 
 report of ILC, 2016: 90-91).ناشی از کارکرد تقنینی، اجرایی، قضایی یا سایر کارکردها باش  )

 شود:ها در این خصوصه یکر میدولت ادامه چن  مورد از رویۀ در
ای بن آلمان )غربی( در ز در پرون ه مربوط به دکتر صادق طباطبایی دادگاه استیناف منطقه

پییرش نامۀ وزارت خارجۀ ایران توسط وزارت خارجه آلمان نشزان  »دارد: اعال  می 1320سال 
الملزل  الز  بر طبق حقوق بزین  هایعنوان مأمور ویژه از مصونیتده  که دکتر طباطبایی بهمی

                                                           
1. field of activity 
2. criminal 
3. civil and administrative 
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هزا  االجرا نش ه، اما عمل رد دولتهای ویژه هنوز الز برخوردار است. اگرچه کنوانسیون مأموریت
 .« الملزل اسزت  دهنز ۀ عزرف عزا  حقزوق بزین     بیانگر آن است کزه ایزن کنوانسزیون انع زاس    

(Bockslaff, Koch, 1982:541) 
دارد: قزانون کیفزری هلنز  بزر     ارد کزه مقزرر مزی   ای در قانون کیفری هلن  وجزود د ز مقرره

که مسئولیت دارنز   رهیس دولت و وزیر خارجه تا زمانی ،گردد: رهیس کشوراشخاص زیر بار نمی
 الملل شناخته ش ه است...و سایر اشخاصی که مصونیت آن،ا بر طبق حقوق بین

بزوط بزه حقزوق    در مساهل مر یهلن  یمشورت ۀتیکم وزارت خارجۀ هلن  از 8311در سال 
سزایر اشخاصزی کزه مصزونیت آن،زا      »پرس  منظور از ی در مورد مادۀ میکور میالملل عمومبین

 چه کسانی هستن ؟« الملل شناخته ش ه استبراساس حقوق بین
دارد: کنز ، مقزرر مزی   ای که در این زمینزه اراهزه مزی   صفحه 18کمیتۀ مشورتی در گاارش 

منظور انجزا  وییفزه   خاصی غیر از اشخاص میکور در ماده بهالملل برای اشامروزه حقوق بین»...
محوله ب ون هر گونه م اخله مصونیت کامل را م نظر دارد. وقتی شخصی نماین ۀ رسزمی یز    

المللی نیزا از مصزونیت برخزوردار بزوده و     دولت در دولت دیگر است، حتی در مورد جنایت بین
 Advisory committee on issues of)« الملزل عرتزی اسزت   مبنای این مصزونیت حقزوق بزین   

public international law, 2011:37).ای که در مورد گاارش کمیتزه  هلن  نیا در بیانیه ت. دول
الملل عرتی تما  اعضای یز  مأموریزت ویزژه بزه     دارد بر طبق حقوق بینصادر کرده، عنوان می

 نظر دولت هلن  دارای مصونیت کامل هستن .
های ویژه را امضا کرد، اما آن را تصزویب  کنوانسیون مأموریت 1313ر سال ز دولت تنالن  د

ن رد و دلیل آن را وجود قانون داخلی در این زمینه یکر کرد. با این توضزیح کزه دولزت تنالنز      
هزای  المللزی و مأموریزت  های بینها و ماایای کنفرانسقانون مصونیت»قانونی دارد تحت عنوان 

 ،کیفزری  ،ها هم در حوزۀ م نیمأموران ویژۀ سایر دولت» ... نون مقرر ش ه: که در این قا 1«ویژه
 «.اداری و هم در حوزۀ اجرای اح ا  از مصونیتی مشابه مأموران دیپلماتی  در تنالن  برخوردارن 

( نیزا جالزب توجزه اسزت. پزس از      1301-1308)8پرون ۀ کمیسیون اموال ترانسه در مصرز 
منظزور نظزارت و کنتزرل امزوال     کمیسیون اموال ترانسه در قاهره به بحران کانال سوها در مصر

ترانسه در مصر تش یل ش . سه عضو این کمیسیون به ات،ا  جاسوسی، توطئه علیه دولت مصزر  
جم،ور این کشور دستگیر شز ن . بزرای رسزی گی بزه ات،امزات مزیکور       ریایِ ترور رهیسو طرح

 ه دادگاه ح می صادر کن ، به دالیزل سیاسزی معلزق    دادگاهی سری برگاار ش ، اما پی  از این
مطبوعزاتی   ایش ه و بالتاصله مت،مان آزاد ش ن . در خصوص این واقعزه دولزت ترانسزه بیانیزه    

وزارت خارجزه ترانسزه    اتزراد دستگیرشز ه مزأموران رسزمی    »صادر کرد و در آن عنوان داشت: 

                                                           
1. act on the privileges and immunities of international conferences and special missions 
2. The French property commission in Egypt  
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المللی )در مورد ادارۀ اموال ترانسه( مۀ بینناان  که با رضایت دولت مصر برای اعمال مواتقتبوده
هزا و ماایزای الز  براسزاس اصزول کلزی حقزوق       انز . بنزابراین از مصزونیت   وارد این کشور ش ه

الملل مأموران ویژه از وضعیت مشزاب،ی بزا   الملل برخوردارن . براساس اصول کلی حقوق بینبین
  (Michael Wood, 2012:77) .« مأموران دیپلماتی  برخوردارن 

هزر دو دولزتِ طزرتینِ دعزوا بزه کنوانسزیون       « کنگو علیه بلژی »در قضیۀ قرار بازداشت - 
ک ا  از دولتین میکور عضزو ایزن   ان ؛ این در حالی است که هیچهای ویژه استناد کردهمأموریت

کزه  اسزتناد بزه کنوانسزیون مزیکور درحزالی      .(Icj report, 2002: para 52) کنوانسیون نیستن 
طور ضمنی به معنزای پزییرش عرتزی    های کنگو و بلژی  عضو آن نیستن ، بهک ا  از دولتیچه

 ش ن آن، از دی گاه این دول است.

هزای ویزژه   الملل نیا در زمان اراهۀ پی  نزویس مزواد طزرح مأموریزت    کمیسیون حقوق بین
دنبزال  ویزژه بزه  هزای  نویس مواد کنوانسیون مأموریتدارد: کمیسیون برای ت،یۀ پی عنوان می

های ویژه بوده است. البته مزوادی کزه   الملل در خصوص مأموریتت وین قواع  م رن حقوق بین
الملل توسط کمیسیون تنظیم ش ه، در کنار ت وین شامل عناصری از توسعۀ ت ریجی حقوق بین

 (ILCYB, 1967,: 346, para. 12. In Michael Wood, 2012:55) .است 
ده  پزییرش مصزونیت   وان بخشی از رویۀ موجود در این زمینه، نشان میعنموارد میکور به

هاسزت. بنزابراین   مأموران ویژه از جمله مأموران نظامی ی  قاع ۀ عرتی در روابزط میزان دولزت   
وضعیت مستشاران نظامی ایزران در کشزورهای سزوریه و عزراق مأموریزت ویزژه اسزت کزه در         

های ویژه بر آن،زا  ایای من رج در کنوانسیون مأموریتها و مامصونیت ،المللیچارچوب عرف بین
نویس در خصوص عزرف عنزوان   طرح پی  11طورکه کمیسیون در مادۀ بار خواه  ش  و همان

تواننز  مزانع تسزری آن بزه     گیری عرف میها با اعتراض مستمر در زمان ش لکرده، صرتا  دولت
گونه اعتراضی توسط دولت ن زمینه هیچکه در ای (report of ILC, 2016: 112-114)خود شون  

هزای عزراق و سزوریه عضزو     رسز  اگرچزه دولزت   نظر مزی عراق و سوریه وجود ن ارد. بنابراین به
المللزی تبز یل شز ه و    های ویژه نیستن ، اما این کنوانسیون به عزرف بزین  کنوانسیون مأموریت

بایست ان در کشورهای میکور میعنوان مأموران ویژۀ دولت ایرتبع مستشاران نظامی ایران بهبه
 من  شون .ها و ماایای من رج در آن ب،رهاز مصونیت

 

الملل در مورد مصوونیت مقامواد دولتوی از    طرح کمیسیون حقوق بین
 های خارجیصالحیت کیفری دادگاه

الملزل و بل زه   مصونیت نماین گان ی  دولت ناد دولت دیگر عمری به درازای تاریخ حقوق بزین 
ز آن دارد. سازمان ملل متح  نیا از زمان تأسیس همواره این مسئله را مزوردنظر داشزته   بیشتر ا
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عنوان رکن قضایی سازمان ملل متح ، در آرای متع دی از المللی دادگستری بهاست. دیوان بین
( و... همواره بزا اختالتزات میزان    8332(، جیبوتی علیه ترانسه )8338جمله کنگو علیه بلژی  )

الملزل  در خصوص مبحث مصونیت مقامات دولتی مواجه بوده است. در کنار دیوان بزین ها دولت
 رلنز  یا هیز عل ینز یمز  ال، دادگستری، دیوان اروپایی حقوق بشر نیا در آرای مختلفی از جمله 

( و... به بررسی این موضوع پرداخته است. به موازات محاکم 8311(، جونا علیه بریتانیا )8331)
انز . براسزاس   اکم داخلی نیا در این زمینه ادبیات حقوقی م،مزی را ایجزاد کزرده   المللی، محبین

رهیس کشور و دولت مورد محاکمزه قزرار گرتتنز      01ح اقل  8332تا  1333ها از سال گاارش
کززه در قریززب بززه اتفززاق آن،ززا، ایززن محاکمززه نززاد محززاکم داخلززی صززورت گرتتززه اسززت      

(A/CN.4/631,2010:7کمیسیون حقوق بین .) الملل نیا از ب و تأسیس این موضوع را به اش ال
هزا، پزس از آن   مختلفی در دستور کار خود داشته است. در ابت ا بحث مصونیت سفرا و کنسزول 

الملل در قالب ی  کنوانسیون بزه  های ویژه توسط کمیسیون حقوق بینبحث مصونیت مأموریت
 8331الملزل از سزال   ن حقزوق بزین  سازمان ملل اراهه ش . با توجه به اهمیت موضوع کمیسزیو 

را در  1هزای خزارجی  بررسی طرح مربوط به مصونیت مأموران دولتی از صالحیت کیفری دادگاه
آن  1گاارش خزود را کزه در بنز      8331دسامبر  0ده . کمیسیون در دستور کار خود قرار می

عمزومی   انتخاب موضوع مصونیت مأموران دولتی توسط کمیسیون درج شز ه بزود، بزه مجمزع    
ایزن   00/08طی قطعنامۀ  8332ژانویۀ  82ده ، متعاقبا  مجمع عمومی در سازمان ملل اراهه می
گزاارش   8332کل سازمان ملل نیزا در سزال    ر. دبی(A/RES/62/66)کن  گاارش را تصویب می

کمیسزیون در ابتز ا آقزای رومزن      8کن .صفحه( در این موضوع اراهه می 833مفصلی )بیشتر از 
کنز . آقزای   عنوان گاارشگر ویژۀ کمیسیون در این طزرح انتخزاب مزی   را به 0ویچ کلودکینآناتول

ده ، پس از آن دو گزاارش دیگزر در   اراهه می 8332کلودکین گاارش مق ماتی خود را در سال 
هزا آقزای کلزودکین ریشزه و     کن . در این گاارشتق یم کمیسیون می 8311و  8313های سال

ها، وضزعیت اسزتثنای بزر مصزونیت و موضزوعات      دولتی، انواع مصونیت مبانی مصونیت مأموران
ده . پس از آن کمیسیون با تغییر خوبی مورد بحث و بررسی قرار میدیگری در این زمینه را به

کن . عنوان گاارشگر ج ی  انتخاب میرا به 1گاارشگر ویژه در این موضوع، خانم اس وبار هرنان ز
ده ، پس از آن از سزال  به کمیسیون اراهه می 8318یۀ خود را در سال خانم هرنان ز گاارش اول

کنز . کمیسزیون   های ساالنه خود را به کمیسزیون تقز یم مزی   هر سال گاارش 8310تا  8310
هزای خزود را در   با بررسی گاارش گاارشگران ویژه، گزاارش  8332الملل نیا از سال حقوق بین

نویس مربوط به مصونیت مزأموران  ماده از طرح پی  0این موضوع منتشر ساخته است. تاکنون 

                                                           
1. Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction 
2. Memorandum by the Secretariat 
3. Roman Anatolevich Kolodkin 
4. Escobar Hernández 
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های خارجی مورد تصویب کمیسیون قرار گرتتزه اسزت. مزواد    دولتی از صالحیت کیفری دادگاه
اول و دو  مربوط به تعیین ح  و ح ود طرح و تعریف اصطالحات، و مواد سو  و چ،ار  مربزوط  

ن  و مزواد پزنجم و ششزم را مصزونیت     اای است که دارای مصونیت شخصیرتبهبه مقامات عالی
برانگیا که مربوط به مبحث چال  1البته مادۀ  1ده .کارکردی سایر مأموران دولتی تش یل می

استثنای بر مصونیت است، طرح اولیۀ آن توسط گاارشگر ویژۀ کمیسزیون خزانم هرنانز ز اراهزه     
  8ش ه و بای  منتظر بحث و بررسی آن در کمیسیون باشیم.

آی ، تعالیت کمیسیون بزه مصزونیت مزأموران دولتزی از     طورکه از عنوان این طرح بر میهمان
شزود. کمسزیون صزرتا  بزه مصزونیت از صزالحیت       های خارجی مح ود میصالحیت کیفری دولت

کیفری توجه داشته است، چراکه از طرتی قریب به اتفاق مناقشات در مح ودۀ صزالحیت کیفزری   
تزوان بزه   یگزر، بسزیاری از قواعز  منز رج در صزالحیت کیفزری را مزی       آی . از طرف دوجود میبه

صالحیت م نی و اداری نیا تسری داد. در ابت ای بررسی طرح، کمیسیون حقوق بین المل بزا ایزن   
عبارت دیگر، کمیسیون در این شود؟ بهسؤال مواجه بوده که مأموران دولتی شامل چه مقاماتی می

ماتی را بررسی کنز ؟ و بزا توجزه بزه موضزوع ایزن نگاشزته آیزا         طرح بای  مصونیت کیفری چه مقا
 توان مص اق مأموران دولتی )به معنایی که کمیسیون شرح داده( دانست؟  مستشاران نظامی را می

طور کل سه پیشن،اد در کمیسیون مطرح ش : اول این ه بررسی کمیسیون صرتا  بزه سزه   به
دومین پیشزن،اد بررسزی    0یر خارجه مح ود شود.رتبۀ رهیس کشور، رهیس دولت و وزمقا  عالی

عبزارتی براسزاس ایزن پیشزن،اد بررسزی      هزا بزوده اسزت، بزه    دولزت  1رتبهمصونیت مقامات عالی
کمیسیون صرتا  مح ود به سه مقا  میکور نشود، بل ه سایر مقامات عالی رتبه را نیا در برگیرد. 

تزر از  در واقزع پیشزن،اد سزو  کزه عزا       ش .می 1اما سومین پیشن،اد شامل تما  مأموران دولتی
تن،زا محز ود بزه سزه مقزا  مزیکور و سزایر        پیشن،ادهای قبل بود، مح ودۀ کار کمیسیون را نه

دان ، بل ه هر جایگاهی را که عنوان مقزا  دولتزی بزر آن صز ق کنز ، در      رتبه نمیمقامات عالی
ی مصونیت مأموران دولتی را گیرد. در ن،ایت کمیسیون سومین پیشن،اد را پییرتت و بررسبرمی

  (A/CN.4/601, 2008: 185). در دستور کار خود قرار داد
هزای ویزن در مزورد    های مختلف از جمله کنوانسزیون عبارت مأموران دولتی در کنوانسیون

درج شز . بزا ایزن حزال      1300و  1301هزای  ترتیزب در سزال  حقوق دیپلماتی  و کنسولی بزه 
المللی موجود نیسزت. کمیسزیون در ایزن زمینزه     الح در اسناد بینگونه تعریفی از این اصطهیچ

معتق  است با توجه به این ه برای تعیین مأموران دولتی هر کشزور بایز  سزیاق نظزا  حقزوقی      

                                                           
 ش ه در ضمیمه درج ش ه است.نویس مواد تصویب صورت پی ای که توسط کمیسیون بهمادهترجمۀ ش  .1
 شود.ش ه تا زمانی است که این مطالب نگاشته می. بررسی این طرح توسط کمیسیون همچنان ادامه دارد. اطالعات اراهه8

3. troika 

4. High ranking officials 

5. State officials 



 513   ایران در عراق و سوریهمصونیت مستشاران نظامی 

هزا اراهزۀ تعریزف    داخلی هر دولت ج اگانه بررسی شود و با توجه به تشتت قوانین داخلی دولت
را در برگیرد، عمال  بسیار دشوار و حتی غیزرمم ن اسزت.   واح ی که بتوان  تما  مأموران دولتی 

دنبال تعریزف جزامعی از مزأموران دولتزی نیسزت، بل زه       دارد که بهرو کمیسیون عنوان میازاین
شود، صرتا  بای  در سیاق طرح و برای مشزخص شز ن کسزانی    تعریفی که در این طرح اراهه می

دارد با توجه به این زه اصزل   کمیسیون عنوان می باش  که از مصونیت برخوردارن . در این زمینه
دلیل ارتباطی که بزا  هاست، اشخاص بهدلیل داشتن حاکمیت اصالتا  مربوط به دولتمصونیت، به

حاکمیت دارن ، از مصونیت برخوردارن . بنابراین برای این ه شخص بتوان  از مصونیت برخزوردار  
واسزطۀ آن ارتبزاط   داشته باش  تزا شزخص بزه   وجود  8و دولت 1شود، بای  ارتباطی میان شخص

بتوان  از مصونیت برخوردار شود. این حلقۀ ارتبزاط میزان شزخص و دولزت را مقزا  یزا جایگزاه        
واسطۀ آن جایگزاه یزا   رو شخصی از مصونیت برخوردار است که بهده . ازاینتش یل می 0دولتی

یا از طزرف آن دولزت عمزل کنز .      کرده 1ها نماین گیمقا  دولتی، دولت خود را ناد سایر دولت
تن،ا شزخص برخزوردار از مصزونیت    با این حال کمیسیون از این هم تراتر رتته و معتق  است نه

را نیا اعمزال کنز .    1بای  در جایگاه یا مقا  دولتی قرار گرتته باش ، بل ه بای  کارکردهای دولتی
ایزی و قضزایی و سزایر کارکردهزا     اجر ،توان  شامل اعمزال قانونگزیاری  کارکردهای دولتی که می

گیزرد. در ایزن   طور کل شامل اعمالی است که توسط دولت در ب نۀ حاکمیت انجا  مزی باش ، به
الملزل در مزورد مصزونیت مقامزات     نویس مواد کمیسزیون حقزوق بزین   طرح پی  8زمینه مادۀ 

 دارد:  دولتی مقرر می
ن گی کرده یا کارکردهزای دولزت   مقا  دولتی به معنای هر شخصی است که دولت را نمای ز

 کن ؛را اعمال می

گرتته در یرتیت دولتی به معنای هر گونه عملی است کزه توسزط یز  مقزا      عمل انجا  ز
 0گیرد.دولتی در اعمال اقت ار دولتی انجا  می

تردی  مقامزات  مستشاران نیروهای مسلح دولت جم،وری اسالمی ایران در سوریه و عراق بی
هزای میابزان   شون  که در جایگاه نماینز گی دولزت ایزران، بزه دولزت     حسوب میدولتی ایران م

دهن . حضور نیروهای مستشاری ایران نیا با دعوت و رضایت دولت هایِ نظامی اراهه میمشورت
المللی است. نماین ۀ داهم ایران در سازمان سوریه و عراق انجا  گرتته و کامال  مطابق موازین بین

                                                           
1. person 
2. state 

3. officials 

4. represent 
5. State functions 

 ر.ک:  8 ۀتوضیحات ماد ۀبرای مشاه . 0
Report of the International Law Commission, Sixty-sixth session, (5 May–6 June and 7 July–8 August 

2014), Supplement No. 10 (A/69/10), para. 132ss. 
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هزای رسزمی   ستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه را بر مبنای دعوت دولتملل نیا حضور م
 1دارد.عراق و سوریه عنوان می

الملل مصونیت یا شخصی اسزت یزا این زه    طور کل براساس گاارش کمیسیون حقوق بینبه
تن،زا در در حزوزۀ   معنا که در مصونیت شخصزی مقامزات دولتزی نزه    جنبۀ کارکردی دارد. ب ین

هزای شخصزی نیزا از مصزونیت برخوردارنز . امزا       های رسمی خود بل ه در زمینۀ تعالیتتعالیت
شزود. ی زی از موضزوعات    های رسمی مزأموران محز ود مزی   مصونیت کارکردی صرتا  به تعالیت

اساسی که در کمیسیون مطرح بوده این سؤال است که چه مقاماتی از مصونیت شخصی و چزه  
رهیس دولزت و وزیزر    ،وردارن ؟ آیا صرتا  سه مقا  رهیس کشورمقاماتی از مصونیت کارکردی برخ

رتبزه هزم از مصزونیت شخصزی     خارجه از مصونیت شخصی برخوردارن  یا سزایر مقامزات عزالی   
من ن ؟ گاارشگر اول آقای رومن کلودکین معتق  بود مصونیت شخصی صرتا  مح ود به سه ب،ره

وی در  .به نیا از مصونیت شخصزی برخوردارنز   رتشود، بل ه سایر مقامات عالیمقا  میکور نمی
تزا   8338شاهول موتاز که از سزال   8کن .این زمینه به پرون ۀ شاهول موتاز در بریتانیا استناد می

ای علیه وی کن . همامان پرون هبه بریتانیا سفر می 8331وزیر دتاع اسراهیل بود، در سال  8331
« قرار بازداشت»ت . در این پرون ه دادگاه بریتانیا به پرون ۀ اتهای بریتانیا به جریان میدر دادگاه

المللی دادگستری از بزاب  رأی، دیوان بین 11شود که در پاراگراف کنگو علیه بلژی  متوسل می
کنز .  رتبه معرتزی مزی  عنوان مقامات عالیرهیس دولت و وزیر خارجه را به ،تمثیل رهیس کشور

رهیس دولت و وزیر  ،رهیس کشور 0رتبۀ ی  کشور از جملهمات عالیمقا».... کن : دیوان عنوان می
«. های دیگزر مصزون خواهنز  بزود    های دولتخارجه در امور م نی و کیفری از صالحیت دادگاه

استفاده کرده است که « از جمله»دادگاه بریتانیا با استناد به این پرون ه معتق  بود دیوان از واژۀ 
رتبه، مح ود به سه مقا  میکور نیست، بل ه مقامات عالی رتبه دیگر ده  مقامات عالینشان می

توان  وزیر دتاع باش  که نیا مم ن است در کنار این سه مقا  قرار گیرن . ی ی از این مقامات می
از مصونیتی همانن  سه مقا  میکور برخوردار است. در نتیجه دادگاه بریتانیا ح م بزه مصزونیت   

ایزن زمینزه گاارشزگر اول     رد (A/CN.4/601, 2008: 188).کنز   صزادر مزی  وزیر دتاع اسراهیل 
دارد هزیچ ت،رسزت مشخصزی از مقامزات     الملل آقای کلودکین عنوان مزی کمیسیون حقوق بین

و لزیا در ایزن    (A/CN.4/601, 2008: 189) الملل وجزود نز ارد  رتبۀ کشورها در حقوق بینعالی
عنزوان  مراجعه شود. وقتی دادگاه بریتانیا وزیزر دتزاع را بزه   ها زمینه بای  به قوانین داخلی دولت

رهیس دولت و وزیر خارجه قرار داده و معتق  است که از  ،مقامی عالی رتبه در کنار رهیس کشور
 ،توان این ح م را بزه سزایر وزرا از جملزه وزیزر کشزور     مصونیتی مشابه آن،ا برخوردار است، می
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2. Shaul Mofaz 
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میم داد، چراکه همزۀ وزرا همچزون وزیزر خارجزه نماینز ۀ      ترهنگ و... تع ،ب، اشت ،دادگستری
عبارت دیگر، تما  این مقامات، دولت خزود را  رسمی ی  دولت در حوزۀ تعالیت خود هستن . به

 (A/CN.4/601, 2008: 189). نز  کنهزا نماینز گی مزی   در حوزۀ تعالیت خود ناد سزایر دولزت  

رتبزه از  کنن  و سزایر مقامزات عزالی    گی میمقاماتی که دولت را در سطح وزارت نماین نبنابرای
منز  باشزن  تزا طزرح هزر گونزه       رتبۀ نظامی، بای  از مصونیت شخصزی ب،زره  جمله مقامات عالی

دعاوی واهی علیه آنان موجب اختالل در انجا  ویایفشان نشود. با تما  ایزن تفاسزیر در ن،ایزت    
ون ۀ قرار بازداشزت میزان کنگزو و    کمیسیون نظر گاارشگر اول را نپییرتت و عنوان داشت در پر

ای اسزت  کن ، این پرون ه صرتا  مربوط به وزیر خارجهطورکه خود دیوان تصریح میبلژی  همان
که دارای مسئولیت بوده و لیا تسری مف،و ِ مصونیتِ شخصی به سایر مقامات بر خزالف منطزق   

 ، بای  بزه قزوانین داخلزی    رتبه مشخص شوندیوان است. از طرف دیگر، برای این ه مقامات عالی
المللی و تشتت در قزوانین  دولت در عرصۀ بین 833ها مراجعه شود که با وجود نادی  به دولت

رتبه بسزیار دشزوار و حتزی    داخلی هر ک ا  از آن،ا، عمال  ت،یۀ ت،رست مشخصی از مقامات عالی
رهزیس   ،در مزورد رهزیس کشزور    الملزل رو با توجه به این ه در حقوق بزین غیرمم ن است. ازاین

دولت و وزیر خارجه تردی ی وجود ن ارد که از مصزونیت شخصزی برخوردارنز ، کمیسزیون بزه      
همین ق ر متیقن اکتفا کرده و صرتا  مصونیت شخصی را در مورد ایزن سزه مقزا  بزه رسزمیت      

شناسزز  و معتقزز  اسززت غیززر از سززه مقززا  مززیکور سززایر مززأموران از مصززونیت کززارکردی مززی
عنزوان مقامزات دولتزی    وردارن . بنابراین با توجه به ای،ارات کمیسیون مستشاران نظامی بهبرخ

شزون (، از مصزونیت   جم،ور، رهیس دولزت و وزیزر خارجزه نمزی    )که البته شامل سه مقا  رهیس
 کارکردی برخوردارن .

هزای رسزمی مزأموران دولتزی     طورکه عنوان ش ، صرتا  به تعالیزت مصونیت کارکردی همان
طور کلی مأموران کزه  های شخصی آن،ا از مصونیت برخوردار نیست. بهشود و تعالیتمح ود می

رهزیس دولزت و وزیزر     ،انز : گزروه اول رهزیس کشزور    از مصونیت کارکردی برخوردارن  دو دسته
انز  کزه   ای است که دورۀ مسئولیتشان به پایان رسی ه و گروه دو  سایر مأموران دولتزی خارجه

کنن . مصونیت کارکردی برخالف مصزونیت  ا در مح ودۀ جایگاه خود نماین گی میدولت خود ر
رتبزۀ  شخصی که موقت است، جنبۀ داهمی دارد و صرتا  مح ود به دورۀ مسئولیت سه مقا  عالی

شزود. در واقزع مبنزای داهمزی بزودن مصزونیت       رهیس دولت و وزیزر خارجزه مزی    ،رهیس کشور
هزای رسزمی آن،زا سزلب     أموران دولتی در راستای تعالیزت کارکردی این است که آزادی عمل م

طزرح   0و  1که ترس از محاکمه مانع انجا  درست ویایف آن،زا نشزود. در مزواد    طورینشود، به
 نویس که به مصونیت کارکردی اختصاص دارد مقرر ش ه است:  پی 
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 مند از مصونیت کارکردی: افراد بهره5مادۀ 
کنن  از مصونیت کارکردی نسبت به اعمالِ صزالحیتِ  وان اق ا  میمأموران دولتی که به این عن
 من ن .  کیفریِ دولتِ خارجی ب،ره

 

 : محدودۀ مصونیت کارکردی6مادۀ 
گرتتزه در یرتیزت دولتزی از مصزونیت     مأموران دولتی صرتا  در رابطه با اعمال انجزا   .1

 شون .من  میکارکردی ب،ره

در یرتیت دولتی انجا  گرتتزه، پزس از آن زه     مصونیت کارکردی در زمینۀ اعمالی که .8
 ان  نیا ادامه دارد.اشخاص مربوطه از این ه مأموران دولتی باشن  دست کشی ه

توان بزه  کن . در این مورد میرویۀ قضایی نیا مصونیت کارکردی مأموران دولتی را تأیی  می
آقزای جزونا کزه در سزال      .( پرونز ه اشزاره کزرد   8311)  1پرون ۀ جونا و دیگران علیه انگلستان

بین  و بزه بیمارسزتان   گیاری در ریاض آسیب میکرد، بر اثر بمبدر عربستان زن گی می 8331
گیاری عوامل دولزت عربسزتان وی را از بیمارسزتان خزارج     شود. ی  روز بع  از بمبمنتقل می

ش ت العایا بهدارن . در این م ت وی توسط سرهنگ عب میروز در بازداشت نگه 01کنن  و می
پاشز ی ادعزای وی    هزای شود. پس از بازگشت آقای جزونا بزه انگلسزتان آزمزای     ش نجه می

آقای جونا در دادگاه عالی بریتانیا )دادگزاه   8338می  18بر وقوع ش نجه را تأیی  کرد. در مبنی
. در این کن ب وی( علیه وزارت کشور انگلستان و آقای عب العایا به ات،ا  ش نجه طرح دعوا می

دعوا عربستان معتق  بود اساسا  دولت عربستان و مقامات آن از مصونیت برخوردار بوده و دادگاه 
استناد به با  دادگاه عالی بریتانیا )دادگاه ب وی( انگلستان صالحیت رسی گی به پرون ه را ن ارن .

 یدعزوا خزوددار   رشیاز پیادعای عربستان را پییرتتن  و ( 1312) ایتانیدولت بر تیقانون مصون
دادگاه تج ی نظر انگلسزتان بزه اتفزاق آرا طزرح دعزوا علیزه دولزت         8331اکتبر  81در  کردن .

دان . پس صز ور رأی  کن ، اما اقامۀ دعوا علیه مقامات عربستانی را بالمانع میعربستان را رد می
مجلزس اعیزان    دادگاه تج ی نظر هر دو طرف با اعتراض به رأی دادگاه اخیر خواهان رسزی گی 

کنز  و  به اتفاق آرا درخواست آقای جزونا را رد مزی   8330ژوهن  11شون . مجلس اعیان در می
پییرد. مجلزس اعیزان بزا رد ح زم دادگزاه تج یز نظر عنزوان        درخواست دولت عربستان را می

عنوان کارگاار دولت عربستان از طرف آن دولت عمل کرده و عمل کن  که آقای عب العایا بهمی
شود. از طرف دیگر، غیرقانونی و قابل اعتراض بزودن عمزل وی   وی عملی حاکمیتی محسوب می

لزرد بینگ،زا     (ECHR report, 2014: 3)دلیل موج،ی برای نادی ه گرتتن مصونیت وی نیست 
الملزل میزان   کنز  کزه حقزوق بزین    ای بسیار دقیق عنزوان مزی  در مجلس اعیان بریتانیا در ن ته

                                                           
1. Jones and others v. the United Kingdom 
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ها ونیت مأموران دولتی تف ی  قاهل ش ه است. بای  توجه داشت که دولتمصونیت دولت با مص
الملل مسئولیت کیفری ن ارن ، اما اگر مزأموران دولتزی را کزه در راسزتای انجزا       در حقوق بین

نزوعی  کنن  به محاکمه ب شانیم و مصونیتشان را نادی ه بگیریم، بزه ویایف رسمی خود عمل می
ایم، چراکه دولت شخصزیتی حقزوقی و   ها خ شه وارد کردهیت دولتطور غیرمستقیم به مصونبه

ن،ایت  رد (ECHR report, 2014: 8).شود اعتباری است که توسط کارگااران دولتی ه ایت می
کزه  بودنز    مطزرح کردنز  و مز عی   حقوق بشر  ییاروپا وانیناد د خود راها دادخواست خواهان

  هیز ناد یاز ش نجه به معنزا  یناش یم ن یدعوا  یبه عربستان و مقامات  در  تیمصون یاعطا
 ونیکنوانس 0مادۀ  1است که در بن   طرتانهی مستقل و بیآن،ا به دادگاه یگرتتن حق دسترس

دولت  تیدر مورد مصون وانید .است آن تیمتع،  به رعا ایتانیبر درج ش ه و حقوق بشر ییاروپا
  را وقاحقزاق حقز   یبه دادگاه بزرا  یترسهر کس حق دس 0مادۀ  1اعال  کرد که براساس بن  

 یهزا در صزورت داشزتن هز ف مشزروع و منطقز      و دولزت  ستیشخصی ن یحق نیدارد، اما چن
دولزت در    یز بزه   تیمصون یاعطا در واقعمتناسب وضع کنن .  یهاتیتوانن  بر آن مح ودیم

آن را بزر   تیز الملل رعانیه ف مشروع است و حقوق ب  ی یدارا گریدولت د یداخل یهادادگاه
و رویزۀ   یملز  نیقزوان  یپس از بررسز ی نیا مقامات دولت تیدر مورد مصون دان .ها الز  میدولت
بزه   وانیز قرار بازداشزت، د  یۀدر قض یدادگستر یالمللبین وانید یاز جمله رأ یالمللبین ییقضا

 شزه یه رالملل است کز معتبر حقوق بین ۀقاع   ی یدولت مأموران تیکه مصون  یرس جهینت نیا
 (ECHR report, 2014: 47). دارد هادولت تیدر مصون

( 8331) 1توان یکر کرد، پرون ۀ م  ال،ینی علیزه ایرلنز   مثال دیگری که در این زمینه می
در ساعاتی که در حال انجا  پست  1331مارس  1آقای م  ال،ینی اتسر پلیس بود که در . است

همراه دو سرنشین از مزرز ایرلنز  شزمالی بزه     ود به، با وسیلۀ نقلیۀ شخصی خ8دولتی خود نبود
در مزرز میزان    0که به ایست بازرسی داهزم در شز،ر دری  سمت ایرلن  در حال حرکت بود. زمانی

رس ، ب ون توجه به هش ارهای پلیس با سرعت به سمت موانع موجود ایرلن  شمالی و ایرلن  می
ده . براساس وانع به حرکت خود ادامه میکن  و پس از برخورد با مدر ایست بازرسی حرکت می

گاارش پلیس ایرلن  با این ه ش  گلوله به سمت ماشین وی شلی  ش  که ی ی از آن،ا به اگاوز 
ماشین و ی ی دیگر به شیشۀ پشت ماشین برخورد کرد، اما همچنان م  ال،ینی ب ون توقف به 

در ایرلنز    1مزرز، در شز،ر دونگزال    کیلزومتر از  8مسیر خود ادامه داد. تا این ه پس از گیشزتن  
نادی  ایستگاه پلیس توقف کرد. سربازی که در ایستگاه پلیس حضور داشت، به آن،ا هش ار داد 
تا از ماشین خارج شون ، اما م  ال،ینی سعی داشت به وی بگوی  که ی  اتسزر پلزیس اسزت و    
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گیزرد و دو بزار   ه ف مینیازی به هش ار نیست. در این حال سرباز اسلحۀ خود را به سمت وی 
شزود. پزس از   کن ، اما چون ضامن اسزلحه کشزی ه نشز ه بزود، گلولزه شزلی  نمزی       شلی  می

شود، امزا مز    دستگیری م  ال،ینی پلیس مظنون به استفادۀ بی  از ح  ال ل توسط وی می
  (ECHR report, 2001: 3-4).کن  ال،ینی از دادن نمونۀ خون برای آزمای  امتناع می

،ینی با ادعای این ه زن گی  در این واقعه در معرض خطر قرار گرتته و شوک روانی م  ال
علیزه سزربازی کزه در     1330ژوهزن   83ش ی ی پس از این واقعه بر وی تحمیل ش ه است، در 

در دادگزاه ایرلنز  بزه     1ایستگاه پلیس حضور داشت و وزیر خارجۀ بریتانیا در امور ایرلن  شمالی
وکیل دولت بریتانیا در ای،ارات م تزوب خزود بزه مصزونیت وزیزر و سزرباز       طرح دعوا پرداخت. 

های ایرلن  صزالح بزه   کن  که به استناد مصونیت مقامات نامبرده دادگاهاستناد کرده و عنوان می
رسی گی ات،امات میکور نیستن . در عین حزال اگزر آقزای مز  ال،ینزی ادعزایی دارد، بایز  در        

طرح شود. وکیل خواهان در مقابل معتق  بود ی ی از استثناهای وارد های ایرلن  شمالی مدادگاه
شود. این مورد نیزا مشزمول   هایی است که در سرزمین مقر دادگاه واقع میجر بر مصونیت شبه

گونه مصزونیتی  هایی است که در سرزمین ایرلن  واقع ش ه، بنابراین در این پرون ه هیچجر شبه
دارد هیچ تردیز ی وجزود نز ارد کزه سزرباز      ان عالی ایرلن  عنوان میوجود ن ارد. در ن،ایت دیو

شود. محسوب می 8درص د انجا  وییفۀ دولتی خود بوده است. بالتبع عمل وی عملی حاکمیتی
خود و در یرتیت دولتی عمزل کزرده، از مصزونیت    رو چون در راستای انجا  وییفه رسمیازاین

ال،ینی به دیوان اروپایی حقوق بشزر شز ایت     م (ECHR report, 2001: 4-6).برخوردار است 
کنز  و  نوعی نظر دادگزاه ایرلنز  را تأییز  مزی    به 8331نوامبر  81کن  که این دیوان در رأی می

حقوق بشر )حق  ییاروپا ونیکنوانس 0مادۀ  1با بن   ریغادارد که استناد به مصونیت معنوان می
 . (ECHR report, 2001: 13) نیست به دادگاه(  یدسترس

عنوان های میکور عنوان ش ، با توجه به این ه عمل مقامات نظامی بهطورکه در پرون ههمان
مقامات دولتی، عملی حاکمیتی و در راستای انجا  ویایفشان بوده است، از مصزونیت برخزوردار   

نز گی دولزت   عنوان نماین گان دولت ایران، در راستای نمایش ن . مستشاران نظامی ایران نیا به
هزای دول  ترتیزب از مصزونیت کیفزری نزاد دادگزاه     اخیر در سوریه و عراق حضور یاتته و بز ین 

دارد عنزوان مزی   8311ر گزاارش سزال   الملزل د و لیا کمیسیون حقوق بزین  میابان برخوردارن 
هزای کیفزری نزاد    عنزوان مقامزات دولتزی از مصزونیت    بزه  0مقامات نظامی بزا درجزات مختلزف   

 (A/69/10, 2014: 233). ها برخوردارن  سایر دولتهای دادگاه

 

                                                           
1. Secretary of State for Northern Ireland 

2. Jure imperii 

3. military officials of various ranks 
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 قراردادهای نظامی
قراردادهای نظامی وضعیت حقوقی نیروهای نظامی ی  دولت از جمله نیروهای مستشاری را در 

سزازن ، چراکزه در ایزن قراردادهزا اغلزب حقزوق و ت زالیف طزرتین         کشور میابان مشخص مزی 
ت به ی  یگر، وضعیت اموال نیروهزای نظزامی، حز  و    )نیروهای مستشاری و دولت میابان( نسب

گونزه  ترین مسزاهلی کزه در ایزن   ترین مسئله یا از م،مشود. م،مح ود تعالیت آن،ا و... معین می
شود، بحث مصونیت نیروهای نظزامی از جملزه نیروهزای مستشزاری     قراردادها به آن تصریح می

وابسزته بزه    1یالمللز بزین  تیامن یمشورت تیأهح ی حاها اهمیت است که است. این مسئله به
کن  دولت آمری ا نیروهای نظامی خزود را  اعال  می 8311وزارت خارجۀ آمری ا در گاارش سال 

بخ  آنزان در دولزت میابزان    های دیگر ارسال دارد، مگر این ه از وضعیت رضایتنبای  به دولت
نیروهزای آمری زایی موضزوع     کزه شود مگر زمزانی اطمینان حاصل کن  و این مسئله حاصل نمی

صزالحیت کیفززری دولزت میابززان قززرار نگیرنز ، چراکززه اغلززب کشزورهای میابززان کشززورهای     
 International). هزای منصزفانه و عادالنزه برخزوردار نیسزتن      ای هستن  که از دادگاهزدهجنگ

security advisory board, 2015: 13) وهزای  کننز ۀ نیر ی  قزرارداد میزان دولزت اعزاا      دوجو
مستشاران نظامی و دولت میابان حقوق و تع،ز ات طزرتین را در ایزن زمینزه روشزن و شزفاف       

توان  قرارداد نظامی روسیه بزا سزوریه   گردان . مثال بارز آن با توجه به موضوع مورد بحث میمی
باش . حتی با توجه به این ه حضور نظامی دولت روسیه در سزوریه صزرتا  محز ود بزه عملیزات      

یز  قزرارداد نظزامی بزا      8311شود، با این حال دولت روسزیه ابتز ا در سزال    هوایی مینظامی 
 8مادۀ  1در بن   8کن .سوریه منعق  کرده، سپس عملیات نظامی خود را در این منطقه آغاز می

این قرارداد یکرش ه حضور نیروی هوایی روسزیه در سزرزمین سزوریه بنزابر درخواسزت دولزت       
های متعز د نظزامی   نامهدر مواتقت پردازد.به بحث مصونیت می 0مادۀ  وگیرد سوریه صورت می

بسزا بزا   کنن ه مورد توجه قرار گرتته است. چزه بحث مصونیت نظامیان و مستشاران دولت اعاا 
نزوعی وجزود عزرف    ان ، بتوان بزه توجه به تع د قراردادهای نظامی که به بحث مصونیت پرداخته

نویس مواد طرح کمیسیون حقوق پی  11مادۀ  8احراز کرد. در بن   المللی را در این زمینهبین
ای کزه در شزماری از   ( عنزوان شز ه اسزت: قاعز ه    8310المللزی ) الملل در مورد عرف بزین بین

البته نه لاوما ، نشزان دهز  کزه قاعز ۀ قزراردادی       توان میالمللی بیان ش ه، های بینکنوانسیون
ایزن زمینزه    رد (A/71/10, 2016: 78)المللزی اسزت   ینکنن ۀ یز  قاعز ه در عزرف بز    منع س

 قراردادهای متع دی به مصونیت نیروهای نظامی )که نیروهای مستشاری بخشی از آن،ا هستن (

نامۀ هم زاری دتزاعی و امنیتزی میزان جم،زوری      مواتقت 10مادۀ تأکی  ش ه است. برای نمونه 

                                                           
1. international security advisory board 
2. Agreement between the Russian Federation and the Syrian Arab Republic on deployment of an 

aviation group of the Russian Armed Forces on the territory of the Syrian Arab Republic 
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که تن،ا دولت ایاالت متحز ه  کن  عنوان می( 8311) 1اسالمی اتغانستان و ایاالت متح ۀ آمری ا
حق انحصاری برای اعمال صالحیت بر مأموران نظامی و غیرنظزامی آمری زا در صزورت ارت زاب     

 11تزوان مزادۀ   همچنزین در ایزن مزورد مزی     جرایم کیفری یا م نی در خزاک اتغانسزتان دارد.  
( را مثزال زد. در مزادۀ   8311)  8نامۀ میان سازمان پیمان آتالنتی  شمالی و اتغانسزتان مواتقت

نامه یکر ش ه اعمال صالحیت بر نیروهای نظامی و غیر نظامی نزاتو، نسزبت بزه    این مواتقت 11
جراهم م نی و کیفری که در سرزمین دولت اتغانسزتان مرت زب شز ن ، حزق انحصزاری دولزت       

و تیمزور شزرقی   قزرارداد نظزامی میزان آمری زا      1توان به مزادۀ  بر این، میمتبوع آن،است. عالوه
و... استناد کزرد کزه در    1(8330قرارداد نظامی میان استرالیا و تیمور شرقی ) 1، مادۀ 0(8338)

کنز .  های کشور میابان اشاره مزی تما  این موارد به مصونیت نظامیان کشور ترستن ه از دادگاه
وان بخشزی از  عنز طورکه عنوان ش ، با توجه به این ه بر مصزونیت مقامزات مستشزاری بزه    همان

نوعی بزه وجزود عزرف    نیروهای نظامی در قراردادهای متع دی تأکی  ش ه، مم ن است بتوان به
 ها در این زمینه قاهل ش .المللی میان دولتبین

هزایی کزه حضزور نظزامی آن،زا اغلزب و حضزور مستشزاری آن،زا          ها و سزازمان امروزه دولت
 یهزا نامهمواتقتدر مورد  م ل قراردادی چشمگیر است، دارای ی ها خصوص در سایر دولتبه
ها ی  قرارداد پایزه و خزا    که م ل قراردادی برای این دولت معناهستن ؛ ب ین 1 ینظام یروین

هزا بزرای انعقزاد قزرارداد نظزامی و      شود که مبنای مزیاکرات آن،زا بزا سزایر دولزت     محسوب می
داد نظامی برای عملیاتِ حفزِِ صزلحِ   م ل قرار بهتوان گیرد. در این مورد میمستشاری قرار می
بزرای  اشاره کرد.  2(8310و دولت آمری ا ) 1(8331اتحادیۀ اروپا ) ،0(1333) سازمانِ مللِ متح 

بزه بحزث    نمونه بخ  ششم م ل قرارداد نظامی برای عملیاتِ حفِِ صلحِ سزازمانِ ملزلِ متحز    
ها و راردادی اخیر، مصونیتها و ماایا اختصاص یاتته است. براساس بخ  ششم م ل قمصونیت

هزا و ماایزای ملزل متحز  معزین      ماایای مأموران حفِ صلح با توجه بزه کنوانسزیون مصزونیت   

                                                           
1. Security and Defense cooperation agreement between The Islamic Republic Of Afghanistan and The 

United States Of America 

2. between the North Atlantic Treaty Organization and the Islamic Republic of Afghanistan on the Status 

of NATO Forces and NATO personnel conducting mutually agreed NATO-led activities in 
Afghanistan 

3. Status of forces agreement between the government of The Democratic Republic of Timor-Leste and 

the government of United States of America 
4. agreement between the government of Australia and the government of The Democratic Republic of 

Timor-Leste concerning the restoration and maintenance of security in Timor-Leste 

5. Status of force agreements (model sofa) 
6. Model status-of-force agreement for peace-keeping operations, (a/45/594) 

7. Draft model agreement on the status of the European union-led forces between the European union and 

a host state (2005), council doc 8720/05 

 .Aurel, 2008: 67-100 برای مطالعۀ بیشتر در این مورد ر.ک:

8. Status of force agreements 



 548   ایران در عراق و سوریهمصونیت مستشاران نظامی 

دهنز ۀ  شود. براساس آن، مأموران سازمان ملل متح ، کارشناس مأموریت و اعضای تشز یل می
در راسزتای  دهن . دو گزروه اول  نیروهای نظامی، مأموران حاتِ صلح سازمان ملل را تش یل می

هزا و  کنوانسزیون مصزونیت   0و  1ها و ماایای من رج در مواد های رسمیشان از مصونیتتعالیت
شزود،  شون . دستۀ آخر که شامل نیروهای نظزامی مأموریزت مزی   من  میماایای ملل متح  ب،ره

  (Scott sheeran, 2010: 16). تحت صالحیت انحصاری دولت ترستن ه هستن 
وابسته به وزارت خارجۀ آمری ا در ضزمیمۀ اول   1یالمللنیب تیامن یتمشور تیأههمچنین 
شزود  کن . در این مز ل پیشزن،اد مزی   ی  م ل قرارداد نظامی پیشن،اد می 8311گاارش سال 

نیروهای نظزامی آمری زا در خزارج از کشزور بایز  از مصزونیتی همتزراز بزا مصزونیت مزأموران           
 در خصوص حقوق دیپلماتیز  برخزوردار شزون      وین 1301دیپلماتی  من رج در کنوانسیون 

.(International security advisory board, 2015: appendix A)معنا که از حیث کیفزری  ب ین
 تحت صالحیت انحصاری دولت متبوعشان هستن .

تن،زا  رسز  نزه  نظزر مزی  با توجه به گسترش حضور مستشاری ایران در کشورهای منطقه بزه 
هاست، بل ه ب،تزر اسزت یز  مز ل قزراردادی نظزامی       نظامی با سایر دولت نیازمن  ی  قرارداد

 تنظیم کن  تا مبنای انعقاد قراردادهای نظامی با کشورهای مختلف قرار گیرد.

 

 گیرینتیجه
( بنزابر  8311پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و ورود گروه تروریستی داع  به این جنگ )

دلیل شرایط ژهوپلیتی ی ایران مستشزاران نظزامی   نین بهدرخواست دولت عراق و سوریه و همچ
های مستشاری در این کشزورها حضزور یاتتنز . حضزور مستشزاران در      ایران برای انجا  تعالیت

طورکزه نماینز ۀ   توان  مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما همانهای مختلف حقوقی میچارچوب
ایران در کشزورهای سزوریه و عزراق بزر مبنزای      داهم ایران در سازمان ملل عنوان داشته، حضور 

های میکور صورت گرتته است. بنابراین با توجه بزه وجزود رضزایت    دتاع مشروع و دعوت دولت
الملل صزورت گرتتزه   های میابان، حضور مستشاران ایران کامال  مطابق مقررات حقوق بیندولت

ر عراق و سوریه نوعی مأموریت رس  وضعیت مستشاران نظامی ایران دنظر میاست. همچنین به
هزای  المللی، مستشاران نظامی ایران بای  از مصونیتویژۀ نظامی بوده که در چارچوب عرف بین

بزر ایزن ت زرار مصزونیت مقامزات      من  شون . عالوههای ویژه ب،رهمن رج در کنوانسیون مأموریت
نزوعی  توانز  بزه  نظزامی مزی  عنوان بخشی از نیروهای نظامی در قراردادهای متع د مستشاری به

الملزل در  المللی در این زمینه باش . همچنین کمیسیون حقوق بیندهن ۀ وجود عرف بیننشان

                                                           
1. international security advisory board 
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عنوان  1هانویس طرح مربوط به مصونیت کیفری مقامات دولتی ناد سایر دولتپی  0و  1مواد 
هزا  ر دولزت که ی  مأمور دولتزی دولزت خزود را در حزوزۀ کزاری خزود نزاد سزای        کن  زمانیمی

الملزل  در حقزوق بزین   0کن ، در مح ودۀ تعالیت رسمی خود از مصزونیت کزارکردی   8نماین گی
رو با توجه به این ه مستشاران نظامی ایران مزأموران رسزمی دولزت ایزران     برخوردار است. ازاین

شزون ، بنزابراین از مصزونیت    بوده که در مح ودۀ تعالیت خود نماین ۀ دولت ایران محسوب مزی 
منظور روشزن شز ن حقزوق و    تن،ا بهرس  نهنظر میبا تما  این تفاسیر به ارکردی برخوردارن .ک

ت الیف مستشاران دولت ایران در سایر کشزورها ب،تزر اسزت دولزت ایزران مبزادرت بزه انعقزاد         
های نظامی با کشورهای میابان کن ، بل ه به نظر نگارن ه با توجه به گسترش حضور نامهمواتقت
ایران در کشورهای منطقه مطلوب است که دولت ایران ی  م ل قرارداد نظامی تز ارک   نظامی

 عنوان مبنایی برای قراردادهای مستشاری دولت ایران در سایر کشورها استفاده شود.ببین  تا به
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