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 المللی دولت ایران قانون مدنی نسبت به تعهدات بین 9محدودۀ اعمال ماده 

 *وحید بذّار
 66/3/9398: تاریخ پذیرش                    4/9/9397: تاریخ دریافت

 چکیده

اساسی بیی  دولیت اییران و    مقررات عهودی که بر طبق قانون »قانون مدنی ایران،  9طبق ماده 
المییی  تنها معاهدات بی  ،در راستای ای  ماده. «سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است

معاهیدة  . دنی گیر مورد توجیه قیرار میی    -المییی ازجمیه عرل  نه سایر منابع ایجاد تعهدات بی  -
حیل تصیویب در نظیام حقیوقی     االجرا شده باشید و مرا  المییی الزم لحاظ بی  هموردنظر نیز باید ب

المیییی کیه دولیت     های بی  همچنی ، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان. ایران را طی کرده باشد
امیا معاهیداتی کیه اییران بیا      . گییرد  قرار میی  9آید، در چارچوف ماده  عضویت آن درمی ایران به
معاهداتی که مفاد  همچنی  است. ندارند ای کند چنی  ویژگی المییی منعقد می های بی  سازمان
کیه قاییی    با ایی  . االجراست المیل برای دولت ایران الزم واسطة اقتضائات خاص حقوق بی  هآن ب

عنوان قیانون داخییی اییران در دادگیاه      هالمییی دولت ایران را ب ایرانی مکی، است تا تعهدات بی 
امیا روییة اخییر    . تیه اسیت  اجرا کند، ای  امر در رویة قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نلرف

المیییی   های ایران ازجمیه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در اسیتناد بیه تعهیدات بیی      دادگاه
، ایی  مقیرره را در نظیام قضیایی     م.ق 9های ماده  تواند با برجسته کردن ارفیت دولت ایران می
 .ایران احیا کند

 .یی، ایران، معاهدات، رویه قضاییالمی قانون مدنی، تعهدات بی  9ماده  :واژگان کلیدي
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 مقدمه

پذیرند نباید برخالل آن  المییی تعهداتی را می ها در قالب معاهدات بی  هنلامی که دولت

و  6اسیت  9«وفای به عهید »المییی برخالل اصل  چراکه تخی، از تعهدات بی  ؛عمل کنند

موجبات  ،نقا شد 3- داخییحتی با استناد به قوانی   - المییی که تعهد بی  محا ای  هب

های متفاوتی درخصیوص   عمل طرز 4.شود المییی آن دولت فراهم می ولیت بی ؤایجاد مس

المییی در نظام حقوقی میی کشورها مورد توجیه قیرار گرفتیه     نحوة پذیرش تعهدات بی 

المییل و   یا وحدت و یلانلی حقوق بیی   7«مونیسم»که مبنای آن، پذیرش نظریة  6است

المییل و حقیوق    های حقوق بی  بودن نظام ایا مجز  7«دوآلیسم»یی و یا نظریة حقوق داخ

ها ازجمییه آلمیان و پرتغیال کیه بیه       برخی دولت. داخیی از یکدیلر از سوی کشورهاست

دهنید کیه پییش از     المییی خیود بهیا میی    قدری به تعهدات بی  نظر دارند، به« مونیسم»

طیور   هاند معاهیداتی را کیه خواهنید پیذیرفت، بی      المییی اعالم کرده پذیرش معاهدات بی 

هایی که معتقد بیه نظرییة    اما دولت. االجراست مستقیم در نظام حقوقی داخیی آنها الزم

المییی در نظام حقوقی داخیی را منو  به طیی   هستند، پذیرش تعهدات بی « دوآلیسم»

انلیسیتان، مییان   هیایی مثیل    همچنی  دولت 8.اند فرآیند تصویب در نظام داخیی دانسته

ترتیب که هنجارهای ناشی از قواعد آمره  بدی  ،اند تفکیک قائل شده ،پذیرش انواع قواعد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. pacta sunt servanda. 

2. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, art. 26. 

المییی خود بیه   تواند برای توجیه نقا تعهدات بی  المیل، یک دولت نمی براساا یک اصل مسیم در حقوق بی . 3

 ;Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, art. 27)امور یا حقوق داخیی خیود اسیتناد کنید   

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 32 .)

واسیطة قیوانی  داخییی کیه تعهیدات       ها را بیه  المییی دادگستری در قضایای متعددی مسؤولیت دولت دیوان بی 

هیای   مصیونیت »بیرای مثیال، دییوان در رأی خیود در قضییه      . نمایید  کند، اعالم میی  ها را نقا میالمییی آن بی 

. المیییی اصیالح کنید    کند تا قوانی  داخیی خود را مطیابق بیا تعهیدات بیی      دولت ایتالیا را میزم می« صالحیتی

دعیای وزییر امیور    ا« تحدید حدود دریایی و مسائل سرزمینی مییان قطیر و بحیری    »همچنی ، دیوان در قضیه 

گونه قدرتی نیدارد کیه معاهیده معتبیری را      که او براساا قانون اساسی، بحری  هیچ خارجه بحری  مبنی بر ای 

 (.397، ص9398واالا، )منظور هدل خاصی منعقد کند را رد کرد به
4. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, arts. 1-2. 

تواند یع، نسبی یمانت اجرای ای  قواعد  المیل در حقوق داخیی کشورها می جذف و پذیرش قواعد حقوق بی . 6

 (.9394ییایی بیلدلی، )را تا حدودی بهبود ببخشد
6. Monism. 

7. Dualism. 

 .3-7، صص9397حصاری، آذری و طباطبائی : ک.ر« دوآلیسم»و « مونیسم»های  برای مطالعة بیشتر درخصوص نظریه. 8
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دانند و سایر قواعد را مشمول طی کردن روند تصویب در  طور مستقیم قابل اجرا می هرا ب

 (.464، ص9398سهرابیو و طجرلو، )دانند نظام داخیی می

المیییی در نظیام داخییی     ه پذیرش معاهدات بیی  هایی است ک دولت ایران جزء دولت

خود را منو  به طی مراحل تصویب در نظام حقوقی داخیی کرده اسیت و هنلیامی کیه    

المییی دولت ایران جزء قوانی  داخیی ایران محسوف شده  ای  مراحل طی شود تعهد بی 

  موییوع  های متعددی حول ای پرسش. االتباع است و درون مرزهای سرزمی  ایران الزم

ای  است که کیدام   گرفتهپرسش اصیی که در ای  مقاله مورد توجه قرار . شود مطرح می

گییرد و روییة    قانون مدنی قیرار میی   9المییی دولت ایران در چارچوف ماده  تعهدات بی 

قضایی ایران نسبت به ای  تعهدات به چیه صیورت اسیت  بنیابرای ، ایی  نوشیتار در دو       

المیییی دولیت اییران و شیمول      بخش نخست به تعهدات بی  .بخش تنظیم گردیده است

قانون مدنی نسبت به آن اختصاص یافتیه اسیت و در بخیش دوم، روییه قضیایی       9ماده 

 .گیرد قانون مدنی مورد مداقه و بررسی قرار می 9دولت ایران درخصوص توجه به ماده 

 نسبت به آنهاقانون مدنی  9المللی دولت ایران و شمول ماده  تعهدات بین. 9

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بی  دولیت  »قانون مدنی ایران،  9مطابق ماده 

توانید   بنابرای ، قایی ایرانی می.  «ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است

ماننید سیایر قیوانی  اییران      ،پیوسته اسیت  هاکه دولت ایران به آنرا المییی  معاهدات بی 

ن اسیت کیه در میوارد    آنتیجة عیمی ای  ماده . وان مبنای صدور حکم قیمداد نمایدعن هب

کدام بر دیلیری برتیری    عهد معاهداتی و یک مقررة قانون داخیی، هیچتیک بی  مغایرت 

المییی، عهدنامه بیر قیانون    اما در روابط بی . ندارند و قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم است

همیی  دلییل اسیت کیه تصیویب قیانون        و به( 39، ص9394کاتوزیان، )داخیی مقدم است

المیییی آن دولیت را    ولیت بی ؤتواند مس المییی یک دولت می داخیی مغایر با تعهدات بی 

ای با قانون اساسی ایران نیز درعمل  همچنی ، فرض مغایرت مقررات معاهده 9.دام  بزند

چراکه معاهدات قبل از آنکه به حقوق داخیی وارد شوند، از کنتیرل قیانون    ؛منتفی است

قانون میدنی بیر ایی      9همی  دلیل نیز ماده  کنند و به عبور می( شورای نلهبان)اساسی 

مهم تأکید داشته است که معاهداتی که بر طبق قیانون اساسیی منعقید شیده، در زمیرة      

 (.684، ص9398شریعت باقری، )قوانی  است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, art. 27. 
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المییی ایران مشمول  یک از تعهدات بی  شود ای  است که کدام رسشی که مطرح میپ

شود تا قایی ایرانی بتواند با توسل به ایی  میاده، آنهیا را مبنیای      قانون مدنی می 9ماده 

المیییی   المیل، تنهیا معاهیدات بیی     منبع ایجاد تعهد در حقوق بی   خود قرار دهد یآرا

جانبیه،   های ییک  المیل، اصول کیی حقوقی، اعالمیه عرل بی نیست بیکه مواردی ازجمیه 

تواننید   المیییی نییز میی    المییی و رأی یک دادگاه بی  آور یک سازمان بی  تصمیمات الزام

قائیل شید و   م .ق 9توان برای ماده  دایرة شمول وسیعی را نمی 9.منبع ایجاد تعهد باشند

 ؛المیل را نیز مشمول آن دانسیت  قوق بی بر معاهدات، سایر منابع ایجاد تعهد در ح عالوه

کند که در آن، برخالل شییوة   بینی می یک ویعیت استثنائی را پیشم .ق 9چراکه ماده 

خصیوص بایید رویکیرد     ایی   شیوند و در  متداول تصویب قوانی ، برخی مقررات ایجاد می

 9387در سیال  م .ق 9ها قبل از تیدوی  میاده    همچنی ، سال. ق را مدنظر قرار دادمضیّ

المییییی  اساسیینامة دیییوان دائمییی بییی  38، مییاده (میییالدی 9968معییادل ) خورشیییدی

رسید کیه    نظر میی  هالمیل را برشمرده بود و ب دادگستری منابع ایجاد تعهد در حقوق بی 

المیییی   قانونلذار ایرانی آگاهانه قصد داشته است تا ای  مقرره را منحصر به معاهدات بی 

المیییی در نظیام مییی     وسییه از سرازیر شدن سیل تعهدات بیی   تا بدی  دولت ایران کند

و م .ق 9کار رفته در ماده  هکیمات ب. جیوگیری و از استقالل تقنینی کشور محافظت کند

کیمیات و عبیاراتی   . گییری هسیتند   عمل قانونلذار ایرانی نیز تأییدکنندة ای  نتیجه طرز

دهندة ایی  هسیتند کیه     ، نشان«منعقد شدن»و « براساا قانون اساسی»، «عهود»مثل 

صیورت ارادی   هالمییی ایران اشاره دارد که ب ای  مقرره صرفاً به آن دسته از معاهدات بی 

همچنیی ، در تعهیدات    6.ها انعقاد یافته است از سوی ایران پذیرفته شده و با سایر دولت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Commentary 

3 of article 12. 

توانند جنبة سیاسی، حقوقی یا فنی داشته  میکند،  المییی که دولت را متعهد می آور نهادهای بی  تصمیمات الزام

های اختالل و نسبت بیه   المییی دادگستری، رأی دیوان برای طرل برای مثال، مطابق اساسنامة دیوان بی . باشد

ییا تصیمیمات   ( Statute of International Court of Justice, art. 59)االجراسیت  آن اختالل مشیخص، الزم 

هیای جهیان    که تقریباً شامل همة دولیت  -که برای کییة اعضای سازمان میل متحد شورای امنیت سازمان میل 

 (.Charter of the United Nations, art. 25)آور است الزام -شود  می

 -المییل   عنوان یک مورد استثنائی ممک  است در یک شرایط خاص، تعهدات ناشی از سایر منابع حقوق بیی   به. 6

االجرا  ترتیب که یک تعهد معاهداتی الزم قانون مدنی قرار بلیرد، بدی  9چارچوف ماده نیز در  -جز معاهدات  به

المیل عرفی، اصول کیی حقوقی و یا سیایر منیابع حقیوق     برای دولت ممک  است مستیزم مراجعه به حقوق بی 

وق ازجمیه معاهیدات  المییی، امکان اجرای سایر منابع حق اساسنامه دیوان کیفری بی  69برای مثال، ماده . باشد
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هیچ انعقادی مطابق  - تجز معاهدا هب - المیل عرفی یا سایر تعهدات موجب حقوق بی  به

عمل قانونلذار درخصیوص لیزوم طیی مراحیل      طرز 9.گیرد قانون اساسی ایران انجام نمی

عنوان قانون نییز   هالمییی ب دهد که حتی پذیرش مفاد معاهدات بی  تصویب نیز نشان می

حیال  . آسانی اعتبار قانون را کسب نخواهد کرد ست و بها ای گیرانه مشمول شرو  سخت

المییی دولت ایران اثبات شد، ای  پرسیش   نسبت به معاهدات بی م .ق 9ل ماده که شمو

المییی که دولت ایران نسبت بیه آنهیا    شود که آیا تمامی اسناد و معاهدات بی  مطرح می

  های ایران قابل اعمال خواهد بود صورت مستقیم در دادگاه همتعهد است، ب

آنهیا را تصیویب کیرده اسیت امیا آن       نخستی  مورد، معاهداتی است که دولت ایران

تیوان بیه    خصیوص میی   ایی   عنیوان مثیال بیارز در    هبی . اند االجرا نشده معاهدات هنوز الزم

اشیاره کیرد کیه بیرای      6(6884)هیا و امیوال آنهیا     کنوانسیون مصونیت و مزایای دولیت 

یب دولیت آن را تصیو   66امیروز تنهیا    سند تصویب دارد و تا 38االجرا شدن نیاز به  الزم

ایی   . تصیویب نمیود   6888میالدی آن را امضا و در سال  6887ایران در سال . اند کرده

قابل ( المیل حقوق بی )اند  معاهدات که هنوز در نظام حقوقی که براساا آن ایجاد شده

های حقوقی ازجمیه نظام حقوقی میی منشیأ   توانند در سایر نظام اجرا نیستند، چلونه می

االجیرا نشیود    المییل الزم  ، تا زمانی که یک معاهده براساا حقوق بی بنابرای . دناثر باش

ها حتیی نسیبت بیه     البته دولت 3.توان از اثرگذاری آن در حقوق داخیی سخ  گفت نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
دولیت اییران، طیرل    )بیر اساسینامة دییوان پذیرفتیه اسیت      االجرا، اصول کیی حقوقی و سایر موارد را عیالوه  الزم

 (.عنوان یک فرض مطرح شده است اساسنامة دیوان نیست و ای  مویوع به

المییل عرفیی را نییز     بی موجب حقوق  قانون مدنی، تعهدات دولت ایران به 9برخی حقوقدانان معتقدند که ماده . 9

 (.644، ص9388هاشمی، )شود شامل می
2. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004. 

طیورکیی دالییل بسییار     طیبید و بیه   المیل شرایط بسیار خاصی را می االجرا در حقوق بی  از بی  رفت  معاهدات الزم. 3

کنوانسییون   73میاده  )دی برای از بی  رفت  یک معاهدة معتبر وجود دارد که حتی قطیع روابیط دیسیماتییک    معدو

المیییی   رأی دییوان بیی   . توانید ییک معاهیدة معتبیر را میغیی کنید       یا وقوع جنگ نیز نمی( 9979حقوق معاهدات 

یه مزبور که اختالل میان اُسیواکی و در قض. ، تأییدکنندة ای  امر است«گابچیکُوو ناگیماروا»دادگستری در قضیه 

 Impossibility of)« ممکی  نبیودن اجیرای معاهیده    »مجارستان به دیوان ارجاع شده بود، مجارستان با ادعاهای 

Performance) ،«  تغییر اویاع و احوال زمان انعقیاد معاهیده »(rebus sic stantibus )    و نقیا معاهیده از سیوی

دییوان ییم  رد   . میان دو کشور را مخدوش کنید  9977اعتبار معاهدة دوجانبة سال های آن سعی داشت تا  طرل

هیای   نقیا »های معاهیده،   که طرل ریم ای  کند عیی ، اعالم می9977اعتباری معاهده  تمامی ادعاهای مربو  به بی

طیور مکیرر    را بیه داشته و با عدم اجرای تعهدات معاهداتی خود، معاهدة مزبور ( Intersecting Wrongs)« متقاطع

تواند سبب خاتمة معاهده یا مستمسکی برای پایان دادن به آن باشید   اند، رفتار متخیفانة متقابل آنها نمی نقا کرده
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 ،االجیرا نشیده اسیت نییز تعهیداتی دارنید       اند و معاهیده الزم  معاهداتی که تصویب کرده

المیییی بیرای آن    زمان ایجیاد تعهید بیی    های مزبور متعهدند که تا  ترتیب که دولت بدی 

واسطة معاهدة مزبور، از انجام اقداماتی که مغایر مویوع و هیدل معاهیده اسیت     هدولت ب

رحال، ای  مقرره تغییری در ممنوعییت اسیتفادة قاییی ایرانیی از     ه به 9.خودداری کنند

قانون مدنی  9ماده تواند با استناد به  معاهدة مزبور ایجاد نخواهد کرد و قایی ایرانی نمی

همیی  وییعیت درخصیوص    . و مویوع و هدل معاهدة مزبور اقدام به صدور حکم کنید 

اند اما مراحل تصویب در نظام حقوقی اییران   االجرا شده شود که الزم معاهداتی ایجاد می

( 9986)توان به کنوانسییون حقیوق دریاهیا     برای مثال می. اند طور کامل طی نکرده هرا ب

درواقیع  . که از سوی دولت ایران امضا شده اما مورد تصویب قرار نلرفته اسیت اشاره کرد 

را « عهودی که مطابق قانون اساسی ایران منعقد شده باشیند »در عبارت « منعقد» ةکیم

تیوان   منزلة واجد اثر شدن کامل معاهده قیمداد کیرد و نمیی   هباید در یک معنای عام و ب

. سند را برای ای  منظور میورد توجیه قیرار داد    یمضااقداماتی ازجمیه توافق شفاهی یا ا

قانون مدنی به معاهداتی اشاره دارد که کییة مراحل تصیویب در اییران را    9درواقع ماده 

همیی    درست بیه . المییی دولت ایران را متعهد کنند لحاظ بی  گذرانده باشند و بتوانند به

المیییی   لت ایران تعهیدات بیی   دلیل است که حتی برخی مقررات معاهداتی که برای دو

توانند براسیاا   دولت ایران نسبت به آنها، نمی 6«شر »واسطة اعمال  هکنند، ب ایجاد می

توانند  هایی می البته تنها شر . قانون مدنی مورد استناد قایی ایرانی قرار بلیرند 9ماده 

و صحیح بوده و المیل معتبر  قیمروی عمل قایی ایرانی را محدود کنند که در حقوق بی 

دالییی ازجمیه ممنوعیت اعمال شر  نسبت  هایی که به مورد پذیرش قرار بلیرند و شر 

به معاهده، مغایرت شر  با مویوع و هدل معاهده و یا عدم پذیرش شر  از سوی طرل 

 3.د کردنشوند، قایی ایرانی را میزم نخواه های معاهده معتبر قیمداد نمی یا طرل

آنهیا   4«سیند مؤسیس  »المییی یا  های بی  اساسنامة سازمان پرسش بعدی درخصوص

. شیود  المیییی ماهیتیاً معاهیده قیمیداد میی      هیای بیی    اساسنامة سیازمان . شود مطرح می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 Gabèíkovo-Nagymaros Project)طور مشترک ریایت به خاتمة معاهده را اعیالم کننید   ها به که طرل ملر ای 

(Hungary v. Slovakia), I.C.J. Reports 1997, paras. 114, 153.) 
1. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, art. 18. 

2. Reservation. 

3. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, arts. 19-20. 

4. Constituent Instrument. 
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المییی، جایلاه بسییار   های بی  همچنی ، تعهدات مندرج در اسناد مؤسس برخی سازمان

توان منشور مییل متحید را در    برای مثال می. دنالمیل دار ای در حقوق بی  واال و برجسته

هیای   صورت تعارض میان تعهدات دولت آن، در 983ای  رابطه ذکر کرد که مطابق ماده 

المییی ناشیی   های بی  عضو سازمان براساا منشور و سایر تعهدات آنها که از موافقتنامه

قیانون   9البته نوع نلیارش میاده   . شود، تعهدات ناشی از منشور اولویت خواهد داشت می

معنیا کیه در    بدی  ،مدنی را با توجه به اویاع و احوال زمان تنظیم آن باید درنظر گرفت

ماننید   المیییی بیه   های بیی   ، سازمان(میالدی 9968معادل سال ) خورشیدی 9387سال 

 9توان تعری، مذکور در ماده  حال می ای  با 9.بینیم گسترش نیافته بودند آنچه امروزه می

چراکیه  ؛ المیییی پیذیرفت   های بی  ان را درخصوص اسناد مؤسس سازمانقانون مدنی ایر

هیا   شوند که مقرراتشان در روابط میان دولت ایران و سایر دولیت  آنها عهودی قیمداد می

المییی نیز پس از طی مراحل تصیویب   های بی  فرماست و پیوست  ایران به سازمان حکم

نظرییة مشیورتی   . پذیر است ی ایران امکانها در نظام حقوقی داخی اساسنامة ای  سازمان

قانون اساسی که به مویوع تصویب  966درخصوص اصل  9377شورای نلهبان در سال 

مطیابق ایی    . گییری اسیت   تأییدکنندة ای  نتیجیه  6پردازد، معاهدات در مجیس ایران می

. برسید  تصویب مجیس المییی باید به ها و مجامع بی  نظریه، الحاق دولت ایران به سازمان

کنید مشیمول    المیییی منعقید میی    هیای بیی    البته معاهداتی که دولت ایران بیا سیازمان  

شود، چون ای  معاهدات مییان دولیت اییران و سیایر دول منعقید       گیری اخیر نمی نتیجه

هیا تشیکیل    ای از دولیت  المییی اییب از مجموعه های بی  درواقع اگرچه سازمان. اند نشده

خود هسیتند و رفتیار سیازمان را     یصیت حقوقی مستقل از اعضااند، آنها دارای شخ شده

که از نلرش کمیسیون حقوق  طور بنابرای ، همان 3.آن منتسب نمود یتوان به اعضا نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

المیییی فنیی    هیای بیی    ار بیود، سیازمان  شیم  المییی سیاسی در قرن نوزدهم انلشیت  های بی  که تعداد سازمان با ای . 9

، اتحادییه جهیانی پسیت    (9876)المییی وزن و اندازه  ، دفتر بی (9876)المییی تیلرال  متعددی ازجمیه اتحادیه بی 

، اتحادییه  (9887)، اتحادیه حمایت از مالکیت ادبیی و هنیری   (9883)، اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی (9878)

المییی آمار  و دفتر بی ( 9986)المییی کشاورزی  ، دفتر بی (9984)المییی بهداشت عمومی  ، دفتر بی (9898)رییی 

 (.79، ص9389زاده،  بیگ)در نیمة دوم ای  قرن تا قبل از بروز جنگ جهانی اول ایجاد شدند( 9996)

هیا و قراردادهیای دولیت     نامیه  موافقتها،  نامه ها، مقاوله امضای عهدنامه»: دارد قانون اساسی اشعار می 966اصل . 6

المیییی پیس از تصیویب مجییس      های بی  های مربو  به اتحادیه ها و همچنی  امضای پیمان ایران با سایر دولت

 .«شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نمایندة قانونی اوست

 ILC)مان قابیل تصیور اسیت   المییی در قبال اقدامات ساز در سه حالت استثنائی، مسؤولیت اعضای سازمان بی . 3

Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, arts. 61-62 .)
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آیید،   المییی برمی های بی  المیل در طرح کنوانسیون ناار بر حقوق معاهدات سازمان بی 

کم و بیش طرل ثالیث محسیوف    های عضو سازمان در قبال معاهدات منعقدة آن، دولت

تمایز ای  حالت با حالت قبل ایی  اسیت کیه در زمیان     (. 339، ص9396زمانی، )شوند می

المییی، هنوز هیچ سازمانی وجود ندارد تا طرل معاهده  تصویب سند مؤسس سازمان بی 

منظیور ایجیاد ییک سیازمان      هیا بیه   دولت باشد و درواقع دولت، توافقی را با سایر دولیت 

المییی  اما درحالت دوم، طرل معاهده با ایران یک سازمان بی . کند لمییی منعقد میا بی 

. فیرد خیود اسیت    المیییی منحصیربه   از قبل موجود است که دارای شخصیت حقوقی بی 

المییی منعقد  های بی  بنابرای ، معاهداتی ازجمیه معاهدات مقر  که دولت ایران با سازمان

وسیییة ییک    هشیده بی   آور اتخاذ اما تصمیمات الزام .شود مینم .ق 9کند مشمول ماده  می

درواقیع از آنجیایی کیه    . المییی که ایران عضو آن است، حکم متمیایزی دارد  سازمان بی 

آور آن را  المییی پذیرفته است که تصمیمات الزام ایران براساا سند مؤسس سازمان بی 

هده، مراحل تصیویب را پشیت سیر    گذارد و ای  تعهد که در قالب یک معا امرحیة اجر به

منشیور   66بیرای مثیال، میاده    . خواهد شدم .ق 9ه شده است مشمول ماده ئگذاشته، ارا

کند که تصمیمات شیورای امنییت    های عضو سازمان را میزم می میل متحد تمامی دولت

ها را مبنای صیدور   تواند ای  قطعنامه قایی ایرانی می. میل متحد را پذیرفته و اجرا کنند

 66ازجمیه ماده  -رأی خود قرار دهد؛ چراکه دولت ایران عضو میل متحد است و منشور 

 (.646ص، 9388هاشمی، )را در نظام داخیی خود پذیرفته است آن - آن

المیل، موارد استثنائی وجود دارد کیه در آنهیا حتیی هنلیامی کیه       اما در حقوق بی 

ند نیز ممک  است به مفاد آن متعهد شوند و نقا تعهدات ا ها به معاهدات نسیوسته دولت

هیا   نخستی  مورد هنلامی است که دولت. ناشی از آن معاهدات، از سوی آنها اعالم شود

مثال بارز ایی  دسیته از   . کنند اند را اجرا می ای که به آن نسیوسته صورت ارادی معاهده هب

( برجیام )ه جیامع اقیدام مشیترک    معاهدات تعهدی است که دولت ایران براسیاا برنامی  

کنید کیه تیا     برجام، دولت ایران تعهید میی  ( iv) 34و  93مطابق بندهای . پذیرفته است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
صورت صریح یا یمنی، مسؤولیت ناشی از اقدام سیازمان   نخستی  استثنا حالتی است که دولت عضو سازمان، به

کنید کیه تعیداد     هیایی صیدق میی    خصیوص سیازمان  مورد بعیدی در . بسذیرد -پیش یا پس از ارتکاف عمل  -را 

های عضو آن کم است و مورد سوم زمانی است که دولت عضیو، بیا سوءاسیتفاده از صیالحیت سیازمان در       دولت

مویوع یکی از تعهدات خود، با فراهم آوردن شرایط ارتکاف آن عمل از سوی سازمان، از زیر بار تعهیدات خیود   

 (.986-987، صص9398زمانی و بذ ار،  )بلریزد
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المیییی انیژی    هشت سال پس از پذیرش برجام ییا زودتیر از آنکیه دبیرکیل آژانیس بیی       

آمیز  تری مبنی بر صیح ای گزارشی مبنی بر ای  صادر کند که به اطالعات گسترده هسته

ای اییران رسییده اسیت، پروتکیل الحیاقی منضیم بیه         هیای هسیته   تمامی فعالییت  بودن

را اجرا کند و پس از ای  تاریخ، تالش خود را در جهت تصویب آن  9ها موافقتنامة پادمان

 در. یس جمهور و مجیس ایران انجام دهید ئدر نظام حقوقی ایران با توجه به اختیارات ر

انعقیاد مطیابق قیانون    )قانون مدنی اییران بیوده    9ده ای  مورد نیز انعقادی که مدنظر ما

محقق نشده است و دولت ایران تعهید ارادی را پذیرفتیه اسیت کیه هیر لحظیه       ( اساسی

درواقع برخالل خروج از معاهدات که اییب منو  به طی کردن . تواند آن را انکار کند می

ایی   . پذیر است ارادی معاهده، فوراً امکان یفرآیند مشخصی است، دست کشیدن از اجرا

انید نییز    بینی نکیرده  درحالی است که حتی خروج از معاهداتی که شرو  خروج را پیش

بر تحقق شیر  زمیانی، شیرو  دیلیری را نییز       پذیر نیست و عالوه صورت فوری امکان هب

زمیانی  ترتیب که خروج از چنی  معاهیداتی، بیا گذشیت  ییک دورة      بدی  ،نیازمند است

کیه اثبیات شیود کیه      شر  ای  پذیر است، به ماهه از زمان اعالم خروج امکان 96حداقل 

که حق خیروج از   اند که امکان خروج را بسذیرند یا ای  های معاهده بر ای  قصد بوده طرل

 6.معاهده، از ماهیت آن قابل استنبا  باشد

عمیال مفیاد ییک    مورد بعدی، الزام شورای امنیت سازمان مییل متحید درخصیوص ا   

خصیوص قطعنامیه    مثال قابل ذکر درای . معاهده بر دولتی است که به آن نسیوسته است

سیت کیه در   ا المییی کیفری برای روآندا شورای امنیت درخصوص ایجاد دادگاه بی  966

مطیابق اساسینامه   . ذیل فصل هفتم منشور میل متحید صیادر شید    9994هشتم نوامبر 

هیای   زبور است، نقا پروتکیل دوم الحیاقی بیه کنوانسییون    دیوان که یمیمة قطعنامة م

و ایی  درحیالی اسیت کیه      3عنوان صالحیت ذاتی دیوان اعالم شده است چهارگانة ژنو به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سیندی  ( The Additional Protocol to its Comprehensive Safeguards Agreement)پروتکل الحیاقی  . 9

و ترتیبیات فرعیی آن   ( Comprehensive Safeguards Agreement (CSA))هیا   متمایز از موافقتنامة پادمان

(Agreement Between Iran and the Agency for the Application of Safeguards in Connection 

with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, IAEA Doc. INFCIRC/214 

(Dec. 13, 1974) ) ای  . از سوی ایران امضا شد 6883میالدی ایجاد گردید و در سال  9997است که در سال

به ترتیبات فرعیی   9977ها و در سال  مه پادمانمیالدی به موافقتنا 9974درحالی است که دولت ایران در سال 

(Subsidiary Arrangements )(.698و  686، صص 9397محبی و بذ ار، )آن پیوسته است 
2. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, art. 56. 

3. Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, art. 4. 
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ایی    966نتیجیة عمییی قطعنامیه    . گاه عضو پروتکل مزبور نبوده است دولت روآندا هیچ

المییی  ه باشد، دیوان بی که دولت روآندا به پروتکل دوم الحاقی پیوست است که بدون ای 

تواند اعمیال مقامیات    دهد، می ای که شورای امنیت به آن می کیفری برای روآندا با اجازه

 .ای  دولت درخصوص نقا مقررات ای  پروتکل را مورد بررسی قرار دهد

کننیدة   واسطة مویوع و یا نهیاد تهییه   همورد آخر نیز برخی اسناد خاص هستند که ب

المیییی میورد توجیه قیرار      ای از سوی نهادهای اجرائی یا قضایی بی  تردهنحو گس هآنها، ب

واسطة نقا مفاد آن،  هاند نیز ب هایی که به آنها نسیوسته ولیت دولتؤاند و حتی مس گرفته

دییوان  . الشیمول هسیتند   ای  معاهدات ایییب حیاوی تعهیدات عیام    . اعالم گردیده است

اعمال شر  بر کنوانسیون منع »خود در قضیه المییی دادگستری در نظریة مشورتی  بی 

هیای معاهیده هییچ     کند که در برخی معاهدات، طیرل  تصریح می« اییدز و مجازات نسل

همچنیی  دییوان در قضییه     9.منفعت شخصی ندارند بیکیه آنهیا منیافع مشیترک دارنید     

و هیا در قبیال یکیدیلر     کند که باید مییان تعهیدات دولیت    اعالم می« بارسیونا تِراکش »

کیه تعهیدات دسیتة     3تمایز قائل شید  6«المییی در کل جامعه بی »تعهدات آنها در قبال 

هیا میرتبط    واسطة ماهیتشان، به همیة دولیت   ههستند، ب 4«منِساِرگا اُ»اخیر که تعهدات 

لمیل دارد که حتی دولتی ییر از دولیت  ا نقا ای  تعهدات چنان قبحی در حقوق 6.است

ولیت دولت متخی، استناد کند و حتی ؤواسطة نقا آنها به مس هتواند ب دیده نیز می زیان

ها که هیچ نقشی در نقا آنهیا نداشیتند، تعهیداتی ازجمییه تعهید بیه        برای سایر دولت

همکاری برای پایان دادن به نقا، تعهد به عدم همکاری بیا متخیی، و تعهید بیه عیدم      

همچنیی    7.خواهید شید  شده درنتیجة نقا آن ایجاد  قانونی تیقی کردن ویعیت ایجاد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Advisory Opinion, I,C.J. Reports 1951, p. 23. 

2. International Community as a whole. 

اروپیا کیه    هیای کمیسییون   نامیه  کیه آییی   « کیادی »رأی شعبه تجدیدنظر دییوان دادگسیتری اروپیا در قضییه     . 3

کرد، باطیل اعیالم نمیود، بیر ایی  مهیم تأکیید         های فصل هفتم شورای امنیت میل متحد را اجرایی می قطعنامه

های شورای  کند که نقا حقوق بنیادی  افراد قابل ایماض نخواهد بود حتی اگر چنی  نقضی نتیجة قطعنامه می

 Kadi & Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission, 3)امنییت باشید  

September 2008, E.C.R I-6351 .)  سیازوکار  9984ای  رأی باعث شد تا شورای امنیت با صدور قطعنامیه ،

 (.937-938، صص9397بذ ار، )بینی نماید جدیدی برای بررسی شکایت افراد مورد تحریم پیش
4. erga omnes. 

5. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), I,C.J. Reports 

1970, para. 33. 

6. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, arts. 41,48. 
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هیای   تیوان بیه طیرح    کنندة آن میی  واسطة مرجع تهیه هدرخصوص اهمیت برخی اسناد ب

 6889ها که در سال  ولیت دولتؤطور مشخص طرح مس هالمیل و ب کمیسیون حقوق بی 

طرح مزبور که حتی پیشنهاد تبدیل آن به معاهیده  . میالدی نهایی شده است اشاره کرد

هیای داخییی و    دید، بسیار مورد توجیه و اسیتناد مراجیع و دادگیاه    المییی مطرح نلر بی 

در گزارش دبیرکل میل متحد کیه در پاسیخ بیه درخواسیت     . المییی قرار گرفته است بی 

میالدی،  6893ه گردید، اعالم شد که تا سال ئکمیتة ششم مجمع عمومی میل متحد ارا

رسید کیه در    نظر نمی هب 9.تندرأی مورد تصریح قرار گرف 698طرح مزبور و شرح آن، در 

کنندة معاهدات و یا الزام شورای امنییت   واسطة مویوع یا نهاد تهیه هموارد احتمالی که ب

قیانون   9سازمان میل متحد، دولت ایران میزم به رعایت مفاد برخی معاهدات شود، ماده 

ه مییان  چراکه چنی  الزامی درنتیجیة انعقیاد معاهید    ؛مدنی محیی از اعراف داشته باشد

در ایی   . مورد تصریح قرار گرفته اسیت، نیسیت  م .ق 9ها که در ماده  ایران و سایر دولت

ها وجود ندارد و مقیررات ایی  اسیناد     موارد هیچ انعقادی میان دولت ایران و سایر دولت

 .کنند المیل برای دولت ایران ایجاد تعهد می براساا مقتضیات حقوق بی 

 قانون مدنی 9توجه به ماده  رویه قضایی ایران درخصوص. 2

قیانون میدنی    9ساله که از وجیود میاده    98های ایران در مدت زمان حدوداً  رویة دادگاه

 یهای اولیه که تماییی نسبت به پذیرش و اجیرا  دهد که برخالل دهه گذرد نشان می می

ات ای  مقرره از سوی قضات ایرانی وجود نداشت، در سه دهة اخیر استناد و استفادة قض

المییی که دولت ایران با سیایر   معاهدات بی  6.ایرانی از ای  مقرره روبه افزایش بوده است

لحاظ حقیوقی   هحکم قانون است و برها براساا قانون اساسی منعقد کرده است، د دولت

تواند بدون بررسی تعهدات معاهداتی دولت ایران حتیی حکیم خیود را     قایی ایرانی نمی

میاده   یتوجهی اولیه به اجرا کم. اسالمی یا فتاوای معتبر صادر کندبراساا منابع معتبر 

شیده   وسییة دستلاه قضایی نیز دنبیال میی   هصرفاً از سوی قضات بیکه ب قانون مدنی نه 9

ترتیب که دادسرا و دادگاه انتظامی قضات که در موارد متعیددی نسیبت بیه     بدی  ،است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

گیابچیکوو  »المیییی دادگسیتری در قضییه     دییوان بیی   . انید  المییی حتی از ای  نیز فراتر رفتیه  برخی مراجع بی . 9

« عقییم »عنیوان ییک معاهیده     کیه بیه  ( 9978)هیا در معاهیدات    به کنوانسییون جانشیینی دولیت   « ناگیماروا

(Stillborn )(.999، ص9398بذ ار، ()رأی 966بند )کند  گردد، استناد می قیمداد می 

دولیت قیبالً عضیو آن     پس از انقالف ایران، شورای انقالف ادامة عضویت دولت ایران در تمامی معاهداتی که ای . 6

 .بود را تأیید کرد
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تعهیدات   ید، درخصیوص عیدم اجیرا   انی  قوانی  داخییی واکینش نشیان داده    یعدم اجرا

ایی   (. 636ص، 9388هاشیمی،  )انید  ای را ثبت نکرده یی از سوی قایی هیچ سابقهیالم بی 

های اخیر اندکی متحول شده است و استفاده و اسیتناد قضیات ایرانیی بیه      رویه در سال

. خصوص در حوزة حقوق بشر بیشتر از قبل شده اسیت  هالمییی دولت ایران ب تعهدات بی 

تیوان بیه    از منظر کییی میی  . توان برای ای  تغییر رویکرد ذکر کرد دالیل متعددی را می

هیای   اشاره کرد که با ایجاد و گسترش جامعیه میدنی و سیازمان    9«جهانی شدن»پدیدة 

انید، میردم    شیدت فراگییر شیده    هنهاد و یالباً از طریق ابزارهای نوی  ارتباطی که بی  مردم

 ،9397مینش و بیذ ار،    نژنیدی )ای بیه یکیدیلر نزدییک کیرده     ظیه مالح نحو قابل هجامعه را ب

های ماده  و ای  امر سبب آگاهی اصحاف دعوا و وکال از امکان استفاده از قابییت( 978ص

شیود نییز    خصوص صادر می ای  همچنی ، معدود آرائی که در. قانون مدنی شده است 9

اما . گردد ای  حوزه می در سرعت در جامعة حقوقی منتشر شده و سبب افزایش آگاهی به

المییل و   های حقوق بی  خصوص قابل ذکر است گسترش آموزه ای ردلیل مشخصی که د

طور خاص گسترش آموزش حقوق بشر در جامعة ایرانی است کیه سیبب شیده تیا در      هب

های دورتر، امروزه قضات بیشتری در دستلاه قضایی ایران وجیود داشیته    با سال همقایس

المیل یا حقوق بشر هستند و آگاهی و اطیالع آنهیا از    آموختة حقوق بی  باشند که دانش

همچنیی   . المییی دولت ایران در تغییر ای  رویکرد بسیار میؤثر بیوده اسیت    تعهدات بی 

المیل و حقوق بشر تنها شامل حال افراد دانشیلاهی ییا    مندی از آموزش حقوق بی  بهره

صورت  هشود و ای  آموزش ب یا مراکز آموزشی نمیها  آکادمیک و صرفاً محدود به دانشلاه

ه ئی های مجازی به عموم مردم ارا نهاد و از طریق شبکه های مردم متداول از سوی سازمان

قضیاییه   هتواند فشار افکار عمومی بر نظام حاکمة کشیور کیه قیو    شود که ای  امر می می

از شغیشان در میان مردم  که قضات ایرانی فارغ کماای . جزئی از آن است را افزایش دهد

تواننید   عنیوان ییک انسیان نمیی     هند و بی هست های آنها باخبر کنند و از دیدیه زندگی می

کیه معاهیدات را   م .ق 9برخی افراد، نوع نلارش ماده . تفاوت باشند نسبت به ای  امور بی

نیوان  ع هقیمداد کیرده اسیت را بی    - تر از قانون اهمیت نظر ایشان کم هب -« درحکم قانون»

المییی را با حساسیت کمتری دنبال  تعهدات بی  یاند که قایی ایرانی اجرا دلییی دانسته

آور آرائی است که با اسیتناد بیه    دلیل دیلر، انتشار اعجاف(. 636، ص9388هاشمی، )کند

المیییی   ای  آرا اییب برمبنای تعهدات بیی  . شود المییی دولت ایران صادر می تعهدات بی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Globalization. 
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ولت ایران بوده است و ویژگی بارز تعهدات حقوق بشری ای  است که بیر  حقوق بشری د

هیا   دادگاه یهمی  دلیل ای  آرا برخالل سایر آرا به. نشیند فطرت پاک هر انسان آزاد می

حقوقی کیه در  . انلیزد یمها را بر شود و تحسی  انسان سرعت در میان مردم منتشر می هب

حقوقی است که هر انسیان در درون خیود آن را لمیس    گیرد  ای  آرا مورد توجه قرار می

هایی ازجمیه حق بر آزادی و امنیت فیردی، حیق بیر     داند حق کرده و آن را حق خود می

زندگی خصوصی، حق بر کرامت، حیق بیر بهداشیت، حیق بیر محییط زیسیت، حیق بیر          

 دادخواهی، حق بر شغل، حق عبور و مرور آزاد، حق بیر نیام، برابیری زن و میرد، حقیوق     

اند که  کودک، حقوق معیوالن تماماً مواردی هستند که در ای  آرا مورد توجه قرار گرفته

رسمیت شیناخت    کند و فشار افکار عمومی بر پذیرش و به وجدان هر انسانی را بیدار می

 .دهد ای  حقوق از سوی قضات ایرانی را افزایش می

سیوی قضیات، هنیر قاییی در     بر امکان استفاده و اعمال تعهدات معاهیداتی از   عالوه

. تواند نقش قابیل تیوجهی در تبییی  و گسیترش آنهیا ایفیا کنید        تفسیر ای  تعهدات می

. تعهدات معاهداتی دولت ایران درحکم قانون است و تفسیر قیانون نییز بیا قاییی اسیت     

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران کیه   93خصوص، رأی شعبه  ای  عنوان مثال بارز در هب

ای  دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در قضیه. صادر شده، قابل ذکر است 9398در مهر 

ای بود که پدر و مادر او قصد جدایی داشیتند، بیا    ساله که مویوع آن نلهداری فرزند سه

قانون مدنی و تعهدات معاهیداتی دولیت اییران در کنوانسییون حقیوق       9استناد به ماده 

بدوی درخصوص مکان تحویل کیودک در پاسیلاه   ، تصمیم دادگاه (9و  3مواد ) 9کودک

انتظامی را برخالل منافع عالیه کودک قیمداد کرد و حکم به تحوییل کیودک در محیل    

کند که دیدن احتمالی تینش و درگییری و    دادگاه تجدیدنظر اعالم می. سکونت مادر داد

ودک تنهیا بیرای کی    چنینی در پاسیلاه انتظیامی نیه    های ناخوشایند ای  خشونت و صحنه

سیاز ارتکیاف    کند بیکه زمینه مطیوف نیست و ذهنیت منفی از جامعه برای او ترسیم می

بیر   درواقع دادگاه تجدییدنظر در ایی  قضییه عیالوه    . جرم از سوی او در آینده خواهد شد

قانون مدنی، اقدام بیه تفسییر    9اعمال کنوانسیون حقوق کودک در راستای رعایت ماده 

همچنی  قایی ایرانی . کند کنوانسیون مزبور می 3در ماده « منافع عالیه کودک»عبارت 

ه شیده از سیوی نهادهیای    ئة چنی  تفسیری حتی از شرح یا تفسیر ارائتواند برای ارا می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

شمسی با شر   9376باشد که دولت ایران در سال  میالدی می 9989کنوانسیون حقوق کودک مربو  به سال . 9

 .به آن میحق شد
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ول اجرا و تفسیر اسنادی هستند که دولت ایران به آنها پیوسته است ؤالمییی که مس بی 

از دادگیاه   9398کیه در مهیر میاه     مثال بارز ای  ویعیت نیز رأییی اسیت  . استفاده کند

شرح قضییه از ایی  قیرار اسیت کیه در پیی       . تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است

سالة معیول که دچار مشکالت جسیمانی دیلیری ازجمییه     64درخواست پدر یک دختر 

رییم   بینایی نیز بیوده اسیت، دادگیاه بیدوی عییی      و مشکل کم 9«اوتیسم»تشنج، بیماری 

دادگیاه  . دهید  از او از بدو تولید تیاکنون، حکیم بیه تحوییل او بیه پیدر میی         مراقبت مادر

تجدیدنظر ابتدائاً با یادآوری ای  امر که دولت ایران بیه کنوانسییوان حقیوق افیراد دارای     

قانون مدنی درحکم قانون  9و مفاد ای  کنوانسیون وفق ماده  6پیوسته( 6887)معیولیت 

واسطة عدم توجه بیه مفیاد آن    هالمییی دولت ایران ب ولیت بی ؤداخیی ایران است، به مس

سسس برای تفسیر حقوق افراد معیول ذیل کنوانسییون مزبیور بیه تفسییر     . کند اشاره می

میالدی  6894وسییة کمیتة حقوق افراد دارای معیولیت در سال  هکه ب 9عمومی شماره 

وص فرد معیول باید ها درخص کند که طبق آن، کییة تصمیم صادر شده است، مراجعه می

بیر شیرایط خیاص فرزنید      کنید کیه عیالوه    دادگاه بیان میی . براساا منافع عالیة او باشد

وسییة دادگاه صادر شده است، او برای آموخت  امیوری   همشترک که حکم حجر او قبالً ب

که ویژة زنان است نیاز به مادر دارد و از آنجایی که مادر او یک پرستار بازنشسیته بیوده   

ا به ای  س  از دختر معیول خود مراقبت کیرده اسیت، سرپرسیتی و مراقبیت میادر      که ت

همچنیی   . تواند مصالح و منافع عالیة دختر معیول را تیأمی  کنید   تری می نحو مناسب هب

کیه  ( جرم هواداری از یک گروه سیاسی به)کند که سابقة کیفری مادر  دادگاه تصریح می

ت و کش، یک دستلاه رِسیوِر ماهواره از خانة مادر ها پیش اجرا شده اس مجازات آن سال

نفع دولت، تأثیری بر صالحیت اخالقی مادر ندارد؛ چراکه مسائل سیاسی و  هو یبط آن ب

 .امنیتی در روابط خانوادگی جایلاهی ندارد

المیییی دولیت اییران و قیوانی       تواند با جمع تعهیدات بیی    عالوه، قایی ایرانی می هب

چراکیه تعهیدات    ؛م موردنظر را درخصوص یک پرونیده اسیتخراج کنید   داخیی ایران، حک

حقوق ایران است و قاییی بایید    همثاب قانون مدنی به 9المییی دولت ایران طبق ماده  بی 

بیرای مثیال، رأی دادگیاه    . تالش کند تا حد امکیان مییان قیوانی  ارتبیا  برقیرار کنید      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Autism. 

 9387ران در سیال  باشد که دولیت ایی   میالدی می 6887کنوانسیون حقوق افراد دارای معیولیت مربو  به سال . 6

 .شمسی با شر  به آن میحق شد
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 99شیعبه  . خصوص قابل توجه است ای  در 9398تجدیدنظر استان کرمانشاه در تیر ماه 

که پیس   ریم ای  عییکه کند  دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در رأی مزبور تصریح می

از تحقق عقد نکاح و عیقة زوجیت، زوجه مکیی، بیه تمکیی  از شیوهر اسیت، انجیام آن       

باشید و   ازسوی زن مستیزم وجود شرایطی است که جزء حقوق اساسیی و اولییه زن میی   

گرفت  واقعییت   ان با یک نلاه انتزاعی به حقوق مرد در قانون مدنی و بدون درنظرتو نمی

 - المییی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بی  3اجتماعی و حقوق برابر زن و مرد طبق ماده 

زوجه را مجبور به تمکینی کرد که موجبات  - به بعد قانون اساسی ایران 99های  و اصل

عالوه، ای  امکان وجود دارد کیه   هب. هتک حرمت و کرامت انسانی او در محل فراهم است

در یک ویعیت عجیب، قایی ایرانی با ویعیتی مواجیه شیود کیه بایید مییان دو تعهید       

 6شیعبه  . نید المییی دولت ایران آشتی برقرار کند، ییا از مییان آن دو یکیی را برگزی    بی 

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در شکایت مطروح عییه ادارة منابع طبیعی کالردشیت  

دره تنکاب  مستقر بود، بیا ایی  وییعیت     و نلهبان آن که در پست نلهبانی جنلل طونی

شرح قضیه بدی  قرار است که پست نلهبانی ادارة منابع طبیعیی کالردشیت   . مواجه شد

دادگیاه پیس از   . ساختمانی به منطقة ییالقی مازوچال شیده بیود   الحصونقل م مانع حمل

حق )رسد که تزاحمی میان اعمال دو حق بشری  بررسی جوانب پرونده به ای  نتیجه می

المیییی   قضا جزء تعهیدات بیی    که از( رفت و آمد آزاد و حق داشت  محیط زیست سالم

در رأیی که . آنها یکی را برگزینددولت ایران هستند، وجود دارد و ناچار است تا از میان 

اگرچیه در ایی  قضییه،    کیه  کنید   شود، دادگاه تصریح می صادر می 9396نهایتاً در سال 

عنوان حقوق فردی و حق داشت  محیط زیسیت   هتعارض بی  حق بر آزادی رفت و آمد ب

عنوان حقوق جمعی و همبسیتلی اسیت، از آنجیایی کیه حفیظ محییط زیسیت         هسالم ب

کند،  زمان دنبال می طور هم هراث مشترک بشریت، حقوق فردی و جمعی را بعنوان می هب

های خود را بر اصالت اجتماع نهاده تا  حاکمیت با آن است؛ چراکه حقوق همبستلی پایه

مأمنی برای حقوق فردی باشد و اولویت ای  حقوق بر حق فردی چون آزادی رفت و آمد 

 .کند شهروندان، منافع جامعه را تضمی  می
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 نتیجه

قیانون میدنی اییران ییک      9شد که میاده   گونه تصور می تا پیش از چند سال اخیر ای 

 خورشیدی 9387ای  مقرره که در سال . مقررة متروک در سیستم قضایی کشور است

واسیطة عیدم    هالمییی برای دولیت اییران بی    ولیت بی ؤو با هدل پیشلیری از ایجاد مس

هیای   بینیی شیده بیود، در دهیه     در قوانی  داخیی پییش المییی آن،  رعایت تعهدات بی 

. سالة خود چندان میورد اقبیال قضیات ایرانیی قیرار نلرفیت       98آیازی  حیات حدوداً 

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بی  دولت »، م.ق 9که براساا ماده  آنجاییاز

رسش که کدام ، پاسخ به ای  پ«ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است

توانید پیامیدهای قابیل     المییی ایران درحکم قانون داخیی ایران است، میی  تعهدات بی 

در تعیی  ای  محدوده باید به ای  نکته توجیه داشیت   . دنبال داشته باشد هتوجهی را ب

کند که در آن، برخالل  بینی می قانون مدنی یک ویعیت استثنائی را پیش 9که ماده 

ب قوانی  در نظام قضایی ایران، برخی مقررات برای دادگاه ایرانیی  شیوة متداول تصوی

بنابرای ، تا جایی که امکان دارد باید تفسیر مضییق را درخصیوص   . شود االتباع می الزم

صورتی است که اجازة تفسییر   هنیز ب 9بندی ماده  عبارت. ای  ماده مورد توجه قرار داد

ی که «عهود»ترتیب که تنها  بدی . دهد را نمیالمییی دولت ایران  موسع از تعهدات بی 

، در چارچوف ای  میاده  «منعقد شده باشد« »براساا قانون اساسی»و « سایر دول»با 

تواننید ییک دولیت را     المیل کیه میی   رو، از میان منابع حقوق بی  ای  از. گیرد قرار می

قیانون   9ودة میاده  المییی در محد المییی متعهد کنند، صرفاً معاهدات بی  لحاظ بی  هب

المییل ازجمییه    گیرد و نسبت به سایر منابع ایجاد تعهد در حقیوق بیی    مدنی قرار می

البتیه  . المییی یا اصول کییی حقیوقی، چنیی  وییعیتی قابیل تصیور نیسیت        عرل بی 

شوند و معاهیداتی درحکیم قیانون     طور مطیق حائز چنی  شرایطی نمی همعاهدات نیز ب

های مشخصی باشند، ازجمیه که باید در نظیام   دارای ویژگی شوند که ایران قیمداد می

المیل الزماالجرا شده باشند و مراحل تصویب در نظام داخیی اییران را نییز    حقوق بی 

هیای یییر از دولیت ازجمییه      معاهیدات اییران بیا موجودییت    . پشت سر گذاشته باشند

همچنی  است معاهیداتی کیه   . گیرد المییی نیز در ای  حوزه قرار نمی های بی  سازمان

صیورت ارادی از سیوی اییران     هبدون طی کردن مراحل تصویب در نظام داخیی ایران ب

المیل  لحاظ اقتضائات حقوق بی  هشود یا معاهداتی که تعهدات مندرج در آن ب اجرا می

های ماده  توجهی قضات ایرانی به ارفیت فارغ از بی. االتباع است برای دولت ایران الزم
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ای بیه   قانون مدنی، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در چند سال اخیر توجه وییژه  9

المییی دولت  متعدد خود، با یادآوری ای  مقرره، تعهدات بی  یآن نموده است و در آرا

دهد و از آنجایی که ای  تعهدات درحکم قانون  ایران را مورد استفاده و استناد قرار می

امید است با ثبات قدم ای  دادگاه  9.کند   تعهدات را تفسیر میداخیی هستند، بعضاً ای

 .در ای  مسیر، ای  رویکرد در سیستم قضایی کشور فراگیر شود

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

بشر لقب گرفتیه،    که به قایی حقوق ( قایی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران) کال حشمت رستمی درونقایی . 9

 .جیودار ای  جنبش در سیستم قضایی ایران است
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Abstract 
According to Article 9 of the Civil Code, the treaties made following the 

Constitution between Iran and other states shall have the force of law. Only 

international treaties, not other sources of creation of international 

obligation, including customary law, are considered under this article. The 

treaty must also be into force internationally and have exhausted the 

ratification process in Iran's legal system. The statute or constituent 

instrument of the international organizations also to which the Iranian is a 

member falls within the scope of Article 9. However, the treaties that Iran 

concludes with international organizations do not have that character. The 

same is concerning treaties whose provisions are binding on Iran by the 

specific requirements of international law. Although the Iranian judge had a 

duty to execute the international obligations of Iran as domestic law, this has 

not received much attention in the Iranian jurisprudence. However, the 

recent jurisprudence of Iranian courts including the Appeal Court of 

Mazandaran in invoking the international obligations of Iran could bold the 

potential of Article 9 and revitalize this provision in the Iranian 

jurisprudence. 
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