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المللي در  تنظيم معاهدات بين

 حقوق كنوني ايران

و مطالعه تطبيقي آن با فقه 

 اسالمي 

 الملل معاصر و حقوق بين
 

 دكتر سيدحسين عنايت

 

 

 2بخش 

مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق 

 ايران

 

يت  جود اهم سايي  با و كه شنا يادي  ز

ظيم و الزم حوه تن حل و ن شدن  مرا جرا  اال

ي در حقوق ايران دارا الملل معاهدات بين

تاكنون  مي سئله  ين م سفانه ا شد، متأ با

كمتر مورد توجه نويسندگان ايراني قرار 

ست ته ا .گرف
1
شد   هد  سعي خوا خش  ين ب در ا

                                                           

، تهرران، الملل عموومي حقوق بينبه محمد مظاهر، . رك .1

، الملل ينحقوق بعيسي صديق اعلم، . 6231دانشگاه تهران ر 

 الملول عموومي حقوق بين محمد صفدري،. قمري 6221تهران ر 

 6231/6236به كوشش اميرهوشنگ شرريفي، دانشرگاه تهرران ر 

به اين مسرئله اختاراص داده شرده  611نيمي از ص  6درج )

ست باس قره(. ا يان،  ع سين پرن بط باغي و ح قوق و روا ح

يرنيرا، مشريرالدوله پ. 312، ص 6221، تهرران ر المللي بين

نيرا،  ، مهدي كي221، ص 6261/6261، تهران ر الملل حقوق بين

قوق بين مه ح مومي مقد لل ع لوم الم شكده ع هران، دان ، ت



   111 هفتمشمارة / مجلة حقوقي 

با بررسي ضوابط قانوني و سنت پارلماني 

يه يز رو يران و ن مول در وزارت  ا هاي مع

شدن  عي  تدوين و قط حوه  جه، ن مور خار ا

ي ايررران مررورد معاهرردات در حقرروق اساسرر

نخست بايد ديد در چه . مطالعه قرار گيرد

 .گردد مواردي اين ضوابط اجرا مي

 

 دامنه اجراي ضوابط اين بخش

هدات   ظيم معا حوه تن خش ن ين ب در ا

( معنايي كه قبالً تعريف شده است به)رسمي 

دهيم؛ اعم از اينكه  را مورد بحث قرار مي

نامرره يررا  صررورت عهدنامرره يررا مقاوله به

.فقتنامه و يا پيمان درآمده باشندموا
2
 

مه تفاهم برعكس، شت  نا شامل ياددا كه  ها 

هاي مشررترك و بعًررًا  تفاهمهررا، اعالميرره

گردنررد، از عررداد معاهرردات  پروتكلهررا مي

تابع  ها  ظيم آن حوه تن ند و ن سمي خارج ر

. باشررد تري مي تر و سررريع سرراده تشررريفات

كه قبالً بيان شده است  هار  چنان نامه تفاهم

                                                                                                                             

المللري،  سيروس خبيري، قانون بين. 6231معقول و منقول ر 

در كتاب آقاي وحيد مازنردراني كره . 321، ص 623تهران ر 

تواريخي  هاي راهنمواي عووود و عودماموه»به نام  6236در 

صرفحه در  1سينا منتشر شرده فقرط حردود  توسط ابن« ايران

 .مقدمه به اين موضوع پرداخته شده است

 .به بعد 22به بخش اول، فال دوم، پانويس . رك .2
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ر
3
طرف   با  شور  يي ك مات اجرا سط مقا تو

لف اداري و در  سائل مخت باره م خارجي در

قرار  مذاكره  مورد  شان  صالحيت خود حدود 

پس از  نامه اين تفاهم. گيرند مي ها معموالً 

گردنرررد و  االجررررا مي امًررراي آنهرررا الزم

شود  له اسناد انجام ميالمجلس نيز مباد في

قرراگو و هيچ جراي م براي ا شريفات  ت نه ت

آنها يعني تاويب  نسبت بهقانون اساسي 

ًاي  بان و ام شوراي نگه يد  لس و تأي مج

جديرردترين . وجررود نررداردرئرريس جمهررور 

نه حق  نمو ين  ضوعه ا قوانين مو كه در  اي 

قاد  شور در انع يي ك مات اجرا براي مقا

قرانون  3ها شناخته شده مراده  نامه تفاهم

اهررداف و ويررايف وزارت فرهنررگ و ارشرراد 

باشرد كره تارري   مي 21/1/16ب اسالمي ماو

انعقاد قررارداد در . 1بند »: نموده است

زمينرره مبررادالت مربوطرره، بررا همكرراري و 

«همرراهنگي وزارت امررور خررارجي
4
كرره از  

 .باشد ويايف وزارتخانه مذكور مي

 

 

                                                           

المللوي و  هاي بين ماموه تفاهم: بند دوم، 3، فال 6بخش  .3

 .16پانويس 

كار بررده  بره« قررارداد»هرچند در اين قانون كلمره  .4

 .نامه بوده است ه، ولي در واقع منظور همان تفاهمشد
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 بندي عناوين اين بخش تقسيم

سمي  به  هدات ر يران معا لي در ا طور ك

.گردند مياالجرا  طي سه مرحله تهيه و الزم
5
 

دنبال انجام مذاكرات  در مرحله نخست، به

شده  يه  متن ته شور،  ندگان دو ك بين نماي

فال )رسد  توسط آنان مقدمتًا به امًا مي

مورد (اول مذكور  متن  عدي  له ب ؛ در مرح

بررسرري و سررصس تاررويب مقامررات تقنينرري 

ها عهدنامه


در ايران و كشور ديگر واقرع  

شد  هد  ال دوم)خوا باالخر(ف پس از ؛ و  ه 

، (فال سوم)مبادله اسناد تاويب معاهده 

 .االجرا خواهد گرديد مندرجات آن الزم

                                                           

االجرا شدن معاهردات  تفكيك بين سه مرحله تنظيم و الزم .5

 (Ratification)، تاويب (Signature)امًا : المللي كه عبارتند از بين

، تقريبًا (echange de documents de la ratification)و مبادله اسناد تاويب 

حقوق روسو،  شارل)باشد  هان معمول ميدر كشورهاي مختلف ج

به  23، ص 11، شماره 6، پاريس ر سيره، ج الملل عمومي بين

، شرماره 6، چاپ لنردن، ج الملل حقوق بيناوپنهايم، . بعد

چراپ  الملل، اصول حقوق بينلي،  براون. 212به بعد، ص  316

كه قسرمتي از آن در مجلره )به بعد  111، ص 6122ر  اكسفورد

ر بهرار 6المللي شماره  قي دفتر خدمات حقوقي بيندفتر حقو

پل (. به بعد توسط آقاي قطينه ترجمه شده است 611، ص 6216

تر،  مهرو هدات مقد قوق معا بر ح ستيتوي اي  سهاي ان ، در

. 6121المللرري، ونررو ر  دانشررگاهي مطالعررات عررالي بين

، چراپ دوم، 6، ج الملول عموومي شرح حقووق بينگوگنهايم، 

لندن ر  حقوق معاهدات،مك ناير، . به بعد 662ونو، شماره 

المللري  رئيس سابق ديوان بين)الياس . به بعد 16، ص 6116

 .6113، لندن ر حقوق جديد معاهدات، (دادگستري

 . Treaty making power. 
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حل فوق  ست از مرا له نخ لذكر در  مرح ا

باشد؛ مرحله دوم در  صالحيت قوه مجريه مي

صالحيت مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان 

رياست جمهوري است؛ و مرحله سوم شامل و 

ست كه توسط اقدامات اداري و ديصلماسي ا

. شرررود وزارت امرررور خارجررره انجرررام مي

سيم  بدين ال تق سه ف به  خش  ين ب لحاظ ا

 :شود مي

ال اول  قدماتي : ف ًاي م مذاكره و ام

 .معاهدات

 .تاويب معاهدات: فال دوم 

مبادلرره اسررناد تاررويب : فاررل سرروم 

 .معاهدات

 

1 

 مذاكره و امضاي مقدماتي معاهدات

 

هده  نه معا قاد هرگو موالً اي  انع به  مع

شور  ندگان دو ك بين نماي مذاكرات  جام  ان

چنانچرره ايررن مررذاكره . وابسررته اسررت

يت هايي  موافق متن ن سر  بر  شد و  آميز با

لت  ندگان دو دو شود، نماي صل  فق حا توا

. نمايند مبادرت به امًاي مقدماتي آن مي
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سيم  ند تق به دو ب ال  ين ف حاظ ا بدين ل

 :شود مي

انجررام مررذاكرات بررراي : بنررد يكررم 

 .معاهدهانعقاد 

 .امًاي مقدماتي معاهده: بند دوم 

 

 بند يكم

 امجام مذاكرات براي امعقاد معاهده

 

 دار براي امجام مذاكرات مقام صالحيت. الف

 بررا سرركوت قررانون اساسرري ايررران، 

شود در  توان اين ادعا را كه گفته مي نمي

هدات بين سالمي  معا شوراي ا لس  لي، مج المل

حيت اصلي طرف عقد است، پذيرفت؛ زيرا صال

 16اصرل )قوه مقننره، وضرع قرانون اسرت 

سي بق (. قانون اسا هدات، ط مورد معا در 

. تاويب آنها به عهده مجلرس اسرت 11اصل 

يي  مور اجرا مذاكره از ا جام  بالعكس، ان

است و بنابراين خارج از صالحيت پارلمان 

.قرارداد
در عين حال، ممكن است قبالً بين  6

                                                           

كرات مورد  چنانچه در مشروح مذاكرات مجلس اين امر به .6

اد هرگونه تأييد قرار گرفته كه انجام مذاكره براي انعق

عهده دولت يعني قوه  المللي با كشور خارجي به معاهده بين

، 61، ص 3/63/16مشروح مرذاكرات مجلرس مرور  . )مجريه است

 (.، ايهارات رئيس مجلس3ستون 
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قوه مقننه  تنظيم  بهنسبت قوه مجريه و 

المللي هماهنگي و همفكري  يك معاهده بين

المثل كميسيون امور  الزم ايجاد شود و في

خارجي مجلس پيشنهاداتي در مورد مذاكرات 

به مقامات اجرايي كشور ارائه نمايد تا 

 .تر باشد تاويب بعدي مجلس سهل

سمت   حاظ  به ل ند  گر، هرچ طرف دي از 

سه هماهنگ قواي  نده  ست  كن قوه گانه و ريا

كه رئريس جمهرور دارد، ( 662اصل )مجريه 

جام  سط وي ان هدات تو هايي معا ًاي ن ام

، امررا چررون يررك سررمت (636اصررل )شررود  مي

ندارد هده  يي را برع اجرا
7
ستقيمًا   لذا م

در انجام مذاكره براي انعقاد يك معاهده 

.نمايد شركت نمي
8
عالوه، اصل انفكاك دو  به 

هايي اويب ن قدماتي و ت ًاي م له ام  مرح

نمايد كه مقامي كه در  معاهدات ايجاب مي

مرردخل اسررت در  تاررويب نهررايي معاهررده  ي

                                                           

به قانون ويايف و مسئوليتهاي رئيس جمهور ماروب . رك .7

 .مجلس شوراي اسالمي 6216

بره كشرور  در مسافرت رياسرت جمهروري اسرالمي ايرران .8

، موافقتنامه روابرط فرهنگري ايرران و 6213تانزانيا در 

تانزانيا از طرف ايران توسط وزير امور خارجه به امًا 

ست سيده ا يل . ر چين در اوا لس  ست مج سفر ريا نين در  همچ

هاي  هرراي منعقررده و زمينرره يادداشررت تفاهم 6213تيرمرراه 

ي و وزير ايران در امور اجراي اقتاادي توسط معاون نخست

 .مشاور شوراي دولتي چين امًا شده است
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شركت  هده  قدماتي معا ًاي م مذاكرات و ام

.نداشته باشد
9
 

براي   مذاكرات  جام  هات، ان بدين ج

يه  قوه مجر صات  هده از اختاا قاد معا انع

است و شخص يا اشخاصي كه اقدام به انجام 

اعتبارنامه نمايند بايد داراي  مذاكره مي

.باشند
10
 

انجام مذاكره براي انعقاد معاهد در  

اما در بعًي از . است صالحيت دولت مركزي

صررورت فرردرال اداره  كشررورهايي كرره به

حق  مي نان  سي آ قوانين اسا بق  شوند، ط

اي از معاهدات با  مذاكره و انعقاد پاره

دولت خارجي، براي مقامات ايالتي شناخته 

.شده است
11
صالحيتي براي  ندر ايران چني 

                                                           

، چاپ پاريس ر 6، ج الملل عمومي حقوق بين شارل روسو، .9

فرانسه براي رئيس جمهرور حرق  6131در قانون اساسي . 6111

هده پيش اويب معا ًا و ت شگفتي  ام جب  كه مو بود  شده  ني  بي

 .حقوقدانان گرديده بود

ر اكثرر مروارد در گذشته د. 32به متن و پانويس . رك .11

اوبه ضمن م يران  ئت وز سند  هي ًاي  مذاكره و ام يار  اي اخت

يي  ي بين قام اجرا به م لي را  فويض مي المل بط ت مود ر .  ن

كه به معاون بازرگراني  61/2/66المثل تاويبنامه مور   في

مذاكرات مربوط يار داده  جازه و اخت قاد  خارجي ا به انع

را انجام داده  موافقتنامه بازرگاني بين ايران و فنالند

را امًررا نمايررد  و موافقتنامرره مررذكور و ضررمائم مربرروط

 (.3ها، ص  نامه ، تاويب6266مجموعه قوانين سال )

مره  31قانون اساسري مرور   1و  2در سويس طبق مواد  .11

دربراره »كانتونها استثنائًا مجاز هسرتند معاهرداتي  621

بط همجرواري و موضروعاتي مربوط  بره اقتاراد عمرومي، روا
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اسررتانداريها در قررانون شررناخته نشررده 

ست .ا
12
يران   ستانهاي ا ًي از ا عذلك بع م

در زمينرره روابررط تجرراري، توافقهررايي، 

صًا راجع با  خاو كاال،  هاتري  بادالت ت به م

جام  جوار ان شور هم ستانهاي ك مات ا مقا

كرررره اكثرررررًا در اجررررراي انررررد  داده

هاي منعقررده بررين دو دولررت  موافقتنامرره

شرردبا مي
13
اي مرروارد مسررتقالً  و در پرراره 

انعقاد يافته كه اعتبار چنين توافقهايي 

يك  حد  يي تفاهم»در  مه اجرا «نا
14
ست و   ا

.المللي نه يك معاهده بين
15
 

                                                                                                                             

ظامي شرط « انت به  ند،  قد نماي سايه منع شورهاي هم با ك

سويس و  سيون  قوانين كنوان با  عارض  هدات ت ين معا كه ا آن

وايا  ساير كامتوم شد قوامين  شته با بق . ندا نين ط همچ

بند ) 23ماده ( 6131مه  2مور  )قانون اساسي آلمان فدرال 

اياالت با موافقت دولت فدرال حق انعقاد موافقتنامره »( 3

 قامومگووذاريكشررورهاي خررارجي در حرردود صررالحيت  بررا

 .«خوددارند

 .6213به قانون تقسيمات كشوري ماوب سال . رك .12

پروتكل تجاري بين اسرتان آ ربايجران غربري »مانند  .13

كه بره امًراي  63/6/16مور  « ايران و استان آغري تركيه

به . استاندارهاي دو استان مذكور در اروميه رسيده است

 62/6/16هاي اطالعات و جمهوري اسالمي مرور   وزنامهگزارش ر

استاندار آ ربايجان غربي ايهار داشته كه هيئت دولت به 

كي  تاي تر با هم مذاكره  جام  ياري ان مرزي اخت ستاندار  ا

 . خود را داده است

 .باشد مي modus vivendiو يا حتي در حد يك  .14

مور   3163به تاوييبنامه هيئت وزيران به شماره . رك .15

بر اجازه امًراي قررارداد صردور نفرت و »مبني  61/2/6261

ياز  مورد ن هاي  يه و ورود كاال شور ترك به ك شتقات آن  م

بي شرقي و غر جان  ستانهاي آ رباي به ا ستان  تاب )« ا ك
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 المللي محوه امجام مذاكرات بين. ب

مذاكرات بين  سيك  لي، در  نوع كال المل

مذاكره دوجانبه براي انعقاد يك معاهده 

؛ ولري در (6)شرود  بين دو كشور ديرده مي

و يرا ( 3)مورد معاهدات چندجانبه محدود 

، تحروالت (2)معاهدات چندجانبه غيرمحدود 

المللي مشاهده  مختلفي در فكر و عمل بين

هد  مي شاره خوا بدانها ا يالً  كه   گردد 

.شد
16
 

 

 :در معاهدات دوجامبه. 1

نه  موالً وزارتخا جه دو  مع مور خار هاي ا

زمانهاي دولتي كشور هماهنگي الزم بين سا

مذاكرات در   ي جام  براي ان شور  صالح دو ك

پايتخت يكي از آنها را به تناوب برقرار 

ين  مي سيه ا ند اجال يا چ يك  طي  ند و  نماي

مذاكره ادامه يافته و احيانًا به توافق 

                                                                                                                             

از  6136، ص 6مجموعررره فهرسرررت عنررراوين و مقرررررات، ج 

وزيري، اداره كل تنقي  و تدوين قوانين و  انتشارات نخست

مقرر  36/3/61اي مؤخر يعني در  نامه تاويب(. 6212رات ر مقر

داشته كه عبارت موكول بودن اجراي موافقتنامه به تاويب 

درخاروص اجرازه  3163نامه شرماره  قوه مقننه كه در تاويب

مورد  سي  هاي اسا فت و ورود كاال صدور ن قرارداد  ًاي  ام

نياز استان آ ربايجان شرقي و غربي  كر شده بوده، حذف 

   (.همان مرجع. )گردد مي

16. C. Dupont: La negociation conduit, theorie applications, Dalloz, 1982. 
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هي مي هايي منت .گردد ن
17
پاره  اي از  در 

تفاهم  موارد براي احتراز از هرگونه سوء

معاهده، صورت مشروح  بعدي در تفسير متن

عنوان سررند ضررميمه  مررذاكرات طرررفين برره

به  سصس  ندگان و  ًاي نماي به ام هده  معا

هد  شور خوا ني دو ك مات تقني اويب مقا ت

صورت ند  سيد، مان هده و  ر ضميمه معا مجلس 

مور   يه  يران و ترك يه ا يه و تأمين داد

عنوان سند ضرميمه، مشرروح  كه به 6/3/6216

شنهادات او تي پي ظرات و ح ئت ن يه دو هي ل

نمايندگي ر به رياست از يك طرف رئيس 

الوزاري وقت ايران و از طرف ديگر سفير 

در تهران ر در مورد يكايك مواد تركيه 

سيده  طرفين ر ًاي  به ام كر و  هده   معا

.است
18
 

 

                                                           

در گذشته قانون لزوم تنظريم عهرود تجرارتي گمركري  .17

و  61توأمًا و اقدامات متقابله در روابط تجرارتي ماروبه 

نحروه ( ، چاپ اول661، ص 6211مجموعه قوانين ) 6211تير  36

 .م معاهدات تجاري را تعيين نموده بودتنظي

سند ضميمه معاهده وداديه و تأمينيه ايران و تركيه  .18

، ص 6216، مجموعه قوانين (6131آوريل  33) 66/63/6216مور  

آوري وحيررد  ، جمررعراهنموواي عوووودنيررز در كترراب . 61

امرا در كتراب . 6236، چاپ ابن سرينا ر 66مازندراني، ص 

هدات دوج» عه معا سال مجمو تا  يران  لت ا بر دو به معت ام

اين عهدنامره ( انتشارات وزارت امور خارجه ايران) «1349

 .نيامده است
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 در معاهدات چندجامبه محدود. 2

سازمان   يك  يا  لت و  يك دو ست  كن ا مم

ي و يا ا المللي كه داراي جنبه منطقه بين

بوده  حدود  سي م ًويت در آن )سيا لذا ع و 

شد سور نبا شورها مي مه ك صدد ( براي ه در

هده  يك معا قاد  براي انع مذاكره  جام  ان

شورهاي  ي شد  بين ك فع با جام )ن ند ان مان

مذكرات بين كشورهاي عًو جامعه اقتاادي 

المنافع و يا  اروپا و يا كشورهاي مشترك

معاهده جامعه غرب و غيره جهت انعقاد يك 

در اين صورت با دعوت از كشورهاي (. جديد

نفع براي همكاري در تنظيم كنوانسيون،   ي

اي در  صورت يك كنفرانس منطقه مذاكرات به

شكيل  نده ت شور برگزاركن شود؛ ميك
19
لي   و

ممكررن اسررت كنفرررانس مقرردمتًا برره صرردور 

مه ضع  قطعنا عالن موا به ا شتر جن كه بي اي 

دارد تا يك  كننده را سياسي كشورهاي شركت

                                                           

الملرل خاوصري در الهره طبرق  مثالً كنفرانس حقروق بين .19

و با عًرويت كشرورهاي  6166ووئيه  66اساسنامه خود مور  

 31حقوقي غربي و اروپايي تشكيل شرده و تراكنون بريش از 

سيون د قوق بينكنوان سائل ح باره م ظيم  ر صي تن لل خاو الم

ًا و  ها را ام پايي آن شورهاي ارو ًي ك كه بع ست  موده ا ن

 .اند تاويب كرده
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لزام قوقي ا شود سند ح هي  آور، منت
20
و  

بعرردًا توسررط كارشناسرران و نماينرردگان 

 .كشورهاي مربوطه متن معاهده تنظيم گردد

 

مذاكره براي تنظيم معاهده چندجامبوه . 3

 غيرمحدود

يررررا )ها  نامرررره ترررردوين مقاوله 

چندجانبه از ابتداي اين ( كنوانسيونهاي

ناگوني را حوالت گو تاكنون ت خود  قرن  به 

 در حال حاضر، متعاقب قطعنامه. ديده است

( 3/66/21)مجمع عمومي سازمان ملل متحرد 

كرره تحررت عنرروان  6126دسررامبر  61مررور  

تجديرردنظر در نحرروه تنظرريم معاهررده »

به گزارش « چندجان سيده، و  اويب ر به ت

شرماره ) 6121دبيركل سازمان ملل در اوت 

كرره در ايررن زمينرره توضرريحات ( آ/263/26

هان و  كافي هاي ج ست، دولت كرده ا يان  ب

المللي مختلف نيز به نوبه  سازمانهاي بين

                                                           

هاي عالس سران كشورهاي  مانند اعالميه پايان كنفرانس .21

 21/3/6232ايران، پاكسرتان و تركيره در اسرتامبول مرور  

ر معاهودات دوجامبوه معتبو  مجموعوه 311، ص 3مندرج درج )

، كه در (انتشارات وزارت امور خارجه ،1349ايران تا سال 

ريخته شد  (R.C.D)اي  هاي اساسي سازمان عمران منطقه آن پايه

 36/66/6266و بعدًا معاهده ازمير پس از تردوين، در جلسره 

ست  سيده ا يران ر ئت وز اويب هي سال )به ت قوانين  عه  مجمو

 (.به بعد 31، ص 6266
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باره  ين  خود را در ا ظرات و آراي  خود ن

شررماره  انررد كرره در سررندي به اعررالم نموده

ST/Leg/ser. B/12  توسررط سررازمان ملررل  6126در

متحد در نيويورك چاپ و منتشر شده است
21
 

تدوين  مذاكره در  حوه  يق ن بدين طر كه 

تا مع لي  شرايط فع به در  هدات چندجان ا

 .حدودي روشن است

ظيم  به  كه در تن هايي  صه ويژگي طور خال

ظه مي به مالح هدات چندجان موم معا شود،  ع

 :شود  يالً آورده مي

سال  26در  :در چارچوب سازمال ملل متحد 

مان پايه شته از ز لل  گذ سازمان م گذاري 

متحررد ترراكنون حرردود دويسررت معاهررده 

به در حد  چندجان لل مت سازمان م چارچوب 

ستقيمًا  چه م ست؛  يد ا ظيم گرد يه و تن ته

جام  لل ان سازمان م كان  كي از ار سط ي تو

شده باشد و چه در يك كنفرانس ديصلماتيك 

سط  كه تو شورها  ندگان ك ًور نماي با ح

حدود يك . شده است سازمان ملل برگزار مي

به اصالحات و يا  چهارم اين معاهدات مربوط

شمول يك معاهده و يا اضافه توسعه دامنه 

مختلف نمودن يك پروتكل فرعي بر معاهدات 

خاوصًا آنها كه در مجمع ملل سابق تهيه و 

                                                           

 .Review of the Multilateral Treaty-Making Process: تحت عنوان .21
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ست، مي شده ا ًا  شد ام شهايي . با سي رو برر

ظيم  يه و تن براي ته حال  شته و  كه در گذ

ملل متحد كنوانسيونها در چارچوب سازمان 

شان  ها را ن نوع آن ست، ت شده ا جام  ان

هد مي مومي ب. د مع ع سط مج ها تو ًي از آن ع

ست،  يده ا اويب گرد حد ت لل مت سازمان م

البته پس از آنكه يك يا چندين كميسيون 

هاي مختلف درباره آن غور  مجمع در اجالسيه

هاي  ساير ارگان با  يا  موده و  سي ن و برر

صالح در اين مورد هماهنگي شده است؛ چه   ي

سي  هاي كارشنا قوق )با گروه يل ح از قب

شر، كم قوق بينب سيون ح ثال  ي لل و ام الم

ها سط  ( آن كه در  سازمانهايي  با  چه  و 

ند،  بين شورها را دار ندگي ك لي نماي المل

از قبيل )ولي داراي زمينه تخااي هستند 

كميسيون سازمان ملل متحده : «آنسيترال»

جارت بين قوق ت باره ح ثال  در لي و ام المل

اي از مرروارد بررا  حترري در پرراره(. آن

خانه سازمان ملل متحد اين هماهنگي دبير

در اكثررر مرروراد . پررذيرد امررر انجررام مي

كنفرانسي از نمايندگان مختار كشورها به 

گزار مي مع بر عوت مج طرح  د مواد  شود و 

سازمان  يك  كه  شنهادي را  سيون پي كنوان

گر بين مورد  دي ست،  موده ا يه ن لي ته الم
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قرار مي سي  حث و برر هايي  ب متن ن هد و  د

يكي از . رساند أييد ميكنوانسيون را به ت

لل  سازمان م فرانس  ستثنايي، كن موراد ا

هاي  درباره حقوق دريا است كه در اجالسيه

تقريبررًا از )متعرردد در سررالهاي مترروالي 

توسرط نماينردگان مخترار ( 6123الي  6116

شورها به بادل ك حث و ت مورد ب نظر  تدريج 

 .قرار گرفت

بين  جود  گر مو سازمامواي دي چارچوب    در 

يادي  .وادولت سياري ز شباهتهاي ب ند  هرچ

الررذكر و روش تهيرره طرررح  بررين روش فوق

سيونهاي بين سازمانهاي  كنوان لي در  المل

المللرري  اي و يررا سررازمانهاي بين منطقرره

جود دارد،  حد و لل مت سازمان م ستقل از  م

توانررد ويژگيهررايي را كرره در  معررذلك نمي

قه سازمانهاي منط يك از  يه هر يا  رو اي و 

لي  بين فتالمل يده گر ست، ناد جود ا .  مو

سازمان »المثل براساس رويه معمول در  في

آن كرره در اساسررنامه « المللرري كررار بين

سيوني  هر كنوان طرح  ست،  يده ا اري  گرد ت

از مذاكره در هيئت حاكمه سازمان و طرح 

آن در يرررك اجالسررريه سررراالنه كنفررررانس 

عداً  بين شروع و ب كار  لي  يه  المل با ته

سازمان بين سخ ال گزارش  كار و پا لي  مل
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دولتهررا برره پرسشررنامه دربرراره اصررالحات 

گزارش دوم  سيون  طرح كنوان شنهادي در  پي

ئه مي فرانس ارا به كن جددًا  يه و م شود  ته

گردد خا   هايي ات اميم ن فرانس . تا ت كن

الملل خاوصي نيز كه  الهه درباره حقوق بين

موجب  تأسررريس شرررده اسرررت، بررره 6212در 

االجررا  الزم 6166اساسنامه خود كه در سال 

بيني نموده كه نحوه  اي را پيش گرديد رويه

هاي  بين دولت ظرات  گردآوري ن ني و  رايز

.عًررو را مشررخص نمرروده اسررت
22
همچنررين  

المللرري كشررور  سررازمان هوانرروردي بين

كائو) سيونها را در ( اي ًي كنوان طرح بع

كنفرانسرري مركررب از نماينرردگان كشررورها 

.تهيه نموده و به تأييد رسانده است
23
 

 

 مراحل مذاكره و تنظيم معاهدات چندجامبه

در مرحلرره نخسررت طرررح اوليرره . الررف 

المللي مربوط  كنوانسيون توسط سازمان بين

االمكرررران بررررا ارسررررال  تهيرررره و حتي

شنامه هان  پرس لف ج شورهاي مخت به ك هايي 

سته  طرح خوا مواد  باره  نان در ظرات آ ن

                                                           

 .Recueil des convention de la conféré de la Haye: مراجعه شود به .22

به جررايم و برخري  مثالً رجوع شود به كنوانسيون راجع .23

مجموعره ( 6112توكيرو )اعمال ارتكابي ديگر در هواپيمرا 

 .12ر11ص  6266قوانين سال 
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سيترال»در . شود مي يه بدين« آن صورت  رو

اينكه دبيرخانه طرح اوليه  است كه پس از

كنوانسيون را آماده نمود، به گروه كار 

سازمان ملل ) كه به انتخاب مجمع عمومي 

ارائه ( شود متحد از چندين كشور تشكيل مي

هاي  شررده و پررس از بررسرري آن در اجالسرريه

گزارش  مراه  به ه سيون  طرح كنوان لف،  مخت

نام  به  قوقي  اص ح شگر»يك متخ «گزار
24
 

يه مي فروش  في. شود ته سيون  ثل كنوان الم

(ويررن 6121مررور  )الملررل كرراال  بين
25
و  

بسياري ديگر از معاهدات به همين ترتيب 

 .تهيه شده است

خا  . مذاكره. ب  بل از ات ست ق كن ا مم

كنوانسيون توسط تدوين يك  نسبت بهتاميم 

مربوطه مذاكراتي مطرح المللي  سازمان بين

تهيرره  نسرربت بررهشررده باشررد و بعرردًا 

يون اتخا  تاميم گردد؛ ولي عمومًا كنوانس

انجام مذاكره براي تدوين يك كنوانسيون 

كه پس از تهيه طرح اوليه  مرحله اي است 

سي  مه برر با ادا شده و  شروع  سيون  كنوان

سازمانهاي  شورها و  ندگان ك بط   ينماي ر

مندرجات آن ادامه خواهد يافت و  نسبت به

                                                           

24. Rapporteur. 

25. Convention on contracts for the Int'l Sale of Goods. 
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با تنظيم متن نهايي كنوانسيون مذاكرات 

با توجه به بررسي اجمالي . يابد يان ميپا

شررود كرره تهيرره و ترردوين  فرروق، مشررخص مي

كنوانسرريونهايي كرره حكررم قررانون را در 

بط بين مروز دارا مي روا لي ا شند،  المل با

بسيار پيچيده و متنوع است و نياز به يك 

هر صورت، پس از  به. تحقيق اختااصي دارد

هده هر معا مذاكره،  جام  به  ان عدتًا  اي قا

مًا خواهد رسيد كه  يالً آن را مورد بحث ا

 .دهيم قرار مي

 

 بند دوم

 امضاي مقدماتي معاهده

 

مفووم امضاي مقدماتي معاهده در حقوق . الف

 ايران

قاد   شي از انع شور نا هد ك ستين تع نخ

 المللي، با امًاي مقدماتي يك توافق بين

سند مزبور توسط نمايندگان دو دولت محقق 

قد. شود مي ًاي م قوق ام هده در ح ماتي معا

سط  هايي آن تو ًاي ن پيش از ام يران،  ا

و ( قرانون اساسري 636اصرل )رئيس جمهور 

نه  قوه مقن سط  اويب آن تو بل از ت يز ق ن

اين مرحله مشابه . شود انجام مي( 11اصل )
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قوق بين كه در ح ست  مان ا صرفًا  ه لل  الم

عنوان امًاي به
26
شود و  معاهده خوانده مي 

قبل از تاويب
27
 .گردد ده عملي ميمعاه 

 

 

ي صووالحيت امضوواي مقوودماتي را چووه كسوو. ب

 دارد؟

صال    ها  ندگان دولت كه نماي براي اين

هده بين ستي  يك معا شند، باي لي با المل

. اعتبارنامرره خررود را ارائرره نماينررد

هاي از طرررف وزيررر  گونرره اعتبارنامرره اين

. شود وزير صادر مي امور خارجه و يا نخست

يد به تقل سابق  يم  كه از  در رو شي  از رو

جا مانررده برروده دوره قاجاريرره برره
28
 

                                                           

26. Signature. 

27. Ratification. 

در اختيار نامه صدر اعظم ميرزا آقاخان نوري كه در  .28

به امًاي ناصرالدين شاه رسيد تارري  شرده  6316شوال  31

... لهذا برحسب صدور اين اختيارنامه همايون ... »: است

تار ت يل مخ كه را وك هدي را  نوع ع هر  كه  موديم  يين فر ع

ستي و  ستقرار دو مال ا يه ك فوق و ما ظور  اول من جب ح مو

امصراطور اعظم ممالك فرانسه و مقرون به ... يكرنگي با 

مالحت بداند با كارگزاران آن اعليحًرت منعقد ساخته و 

اديق آن را  ًا و ت شوق ام مال  با ك مايون،  ًرت ه اعليح

مود ند فر مه . «خواه مان روز در عهدنا جارت در ه مودت و ت

. رك)تهران توسط نمايندگان دو كشور به امًا رسيده است 

بور در  سناد مز متن ا مهبه  يران عودما تاريخي ا از  هاي 

تاب  يز ك جه و ن مور خار شارات وزارت ا وودانت ماي ع  راهن

 (.231آقاي وحيد مازندراني، ص 
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اي به امًاي شاه آن هم پس از  اختيارنامه

يران ئت وز اويب هي ت
29
لت   نده دو به نماي

                                                           

 61/1/6236نامه هيئت وزيرران در تراريخ  مانند تاويب .29

يران و  لت ا بين دو مودت  مه  ًاي عهدنا جازه ام مورد ا در 

تايلند به سفير ايران در بانكوك كه مشتمل بر يك مقدمه 

، 26، ص 6236مجموعررره قررروانين )باشرررد  مررراده مي 1و 

به تاويب مجلرس رسريده  3/2/31كه بعدًا در ( ها نامه تاويب

نامه  همچنرين تارويب(. 13، ص 6231مجموعره قروانين )است 

يراه ئت وز گي  ني مه فرهن ًاي موافقتنا جازه ام براي ا

ها،  نامه تارويب 6231كيهران، سرال  آرشويو)ايران و تونس 

كه بعد از تاويب در مجلسين سابق، اسرناد آن ( 331شماره 

(. 111، ص 6232مجموعرره قرروانين )مبادلرره گرديررده اسررت 

اويب كاري  ت مه هم له موافقتنا ًا و مباد جازه ام نامه ا

ف مات حر شوروي  هتعلي يران و  تين ا بين دول شيو )اي  آر

كه پرس از تارويب ( 212شماره  ها، مامه ، تصويب1349كيوان، 

، ص 6261مجموعره قروانين )مجلسين رسمًا منتشر شده  اسرت 

 63/1/6262نامه هيئرت وزيررات مرور   بعد از تارويب(. 111

درباره اجازه امًاي پروتكل الحاقي به عهدنامه استرداد 

ع ارين و ت يران و مق بين ا يي  مور جزا ًايي در ا اون ق

تارويب و ... »: كه تاري  شرده 6121مارس  63تركيه مور  

اويب  به ت كول  جراي آن مو ند و ا ًاي آن را دار جازه ام ا

عجيرب ( )21، ص 6262مجموعه قروانين )« باشد قوه مقننه مي

است كه اصطالحات تاويب و اجازه و براي معاهده اين چنين 

نامه هيئت وزيران مور   تاويب(. ه شده استكار برد غلط به

به امًاي موافقتنامه همكاري ايرران و هنرد  راجع 1/61/66

صل  ستفاده  نه ا مي  در زمي نروي ات عه )جويانه از ا مجمو

كرره پررس از تاررويب قرروه مقننرره در ( 31، ص 6266قرروانين 

البتره در . منتشر شده است 313ص  6261مجموعه قوانين سال 

موارد  پاره اويباي  ستثنايي، ت ني  ا به مع يران  نامه وز

واقعي، صدور اعتبارنامه جهت انجام مذاكره براي تنظيم 

هده بين المللري بروده اسرت، ماننرد  يرا تجديرد يرك معا

كره ( 263ص  6223مجموعه قوانين ) 36/1/23نامه مور   تاويب

سه  يران و فران جارتي ا مه ت يدنظر در موافقتنا جازه تجد ا

به تارويب مجلرس رسريده  61/1/6231در  كه 36/3/6232مور  )

به  هذا  شده و علي له ن اويب آن مباد سناد ت لي ا بوده و

بوده شده  گذارده ن جرا  گاني داده ( ا ير بازر به وز را 
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شد تا مذاكرات را انجام داده و  داده مي

.نمايد معاهده را امًا
30
اما اين رويه  

ئيس  طرف ر مه از  صدور اعتبارنا بر  ني  مب

به محت اري   صًا ت شور و خاو كر ك يات و   و

به  مل آن  متن كا مودن  ًم ن مواد آن و من

نه و  قوه مقن عدي  اويب ب مه، ت اعتبارنا

فايده و زائد نشان  توشي  مجدد آن را بي

سابق  به. داد مي يم  گر، در رو عبارت دي

صرردور اعتبارنامرره از طرررف رئرريس كشررور 

مل آن  به تدريج  به متن كا يد  صورت تأي

درآمررده بررود و برردين لحرراظ بررا لررزوم 

نه و  قوه مقن اويب  ني ت عدي يع شريفات ب ت

شي ، هيچ شت تو ماهنگي ندا نه ه يه . گو رو

هم از روش دوره  بود  طي  يب غل مذكور ترك

                                                                                                                             

سوي،  مات فران با مقا فق  اول توا عدم ح لت  به ع لي  بود، و

 .مذاكرات قطع گرديد

هاي تاريخي ايوران  ماي عوود و عودمامهنراهدر كتاب  .31

 66در ص ( 6236ابن سرينا ر )آقاي وحيد مازندراني  تأليف

به چاپ رسيده است كه « اختيارنامه همايوني»اي از  نمونه

جه  مور خار ير ا به وز ست  شده ا شته  قامي )در آن نو يا م

گر يار داده مي( دي كه  اخت يران و »شود  لت ا مه دو عهدنا

... را كه مشتمل بر يك مقدمه و ... راجع به ... دولت 

بروتكل ضميمه است به نام ما و به نام دولت ...  ماده و

يد ًا نما يران ام صورت به. «ا ضمن  لي  عالوه  يا پروتك مجلس 

حاكي از امًاي معاهده، جريان امر در دو نسخه مندرج و 

طرفين مي ًاي  ست به ام سيده ا كه . ر كرده  ضافه  سنده ا نوي

بدين ترتيب هر يك از دوطرف و يا نام رئيس كشور مقدم »

به عالوه اختيارنامه نماينده طرف متعاهد و . شود مي كر 

 .«.دارد مجلس مزبور را دريافت مي اي از صورت نسخه
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قاجاريه كه اعطاي اعتبارنامه را پادشاه 

برعهررده داشررت
31
و هررم از روش كشررورهاي  

هده  هايي معا اويب ن كه ت بي  سي غر دموكرا

.بر عهده رئيس كشور قرار دارد
32
 

ًي از  يز  در بع هور ن ئيس جم شورها ر ك

توانررد اعتبارنامرره بررراي امًرراي يررك  مي

به  يران  ما در ا يد، ا صادر نما هده  معا

ين رويه چندان با مقررات  نظر نمي رسد ا

قانوني موجود و تفسيري كه از صالحيتهاي 

عمل  رئيس جمهور مندرج در قانون اساسي به

.آيد، تطابق داشته باشد مي
33
 

اقرررد در مرررواردي كررره نماينرررده ف 

اعتبارنامرره الزم برروده و يررا پررذيرش 

يد  خود ترد بوع  لت مت سط دو مه تو عهدنا

داشته باشد، معموالً به جاي امًاي معاهده 

                                                           

چه بسا در بعًي كشورها رئريس جمهروري يرا پادشراه  .31

اليحه دولت در مورد تأييد امًاي معاهده و ارسال آن به 

پارلمرران را توشرري  كنررد، ولرري ايررن ربطرري برره صرردور 

كه مثالً قوه مجريه  چنان. پادشاه ندارد اعتبارنامه وسيله

بين  شتيراني  مه ك اويب موافقتنا ضاي ت براي تقا يك  بلژ

( 6126مارس  63امًا شده در )بلژيك و جمهوري مردمي بنين 

شي   با تو قانوني را  حه  يك الي ندگان بلژ لس نماي در مج

به پيوسرت موافقتنامره  6121وانويه  36پادشاه به تاريخ 

نيرز (. 6/132ر21سند شماره )داده است  مذكور به پارلمان

 .611به پانويس . رك

 .113چاپ سوم، ص  الملل، براون لي، اصول حقوق بين .32

عالوه در قانون، حدود و يايف و مسئوليتهاي رياست  به .33

چنرين اختيراري برراي رئريس جمهروري  6216جمهوري ماروب 

 .شناخته نشده است
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پاراف  به  بادرت  ار)م ًاي مخت (ام
34
آن  

گونه موارد حداكثر چند  در اين. نمايد مي

هفته پس از پاراف بايستي سرنوشت امًاي 

.مقدماتي معاهده مشخص گردد
35
سؤالي كه  

اي  معاهده: شود اين است در اينجا مطرح مي

ًا  به ام شور  ندگان دو ك سط نماي كه تو

آور  رسرريده اسررت تررا چرره حرردودي الررزام

باشرردذ  يررالً برره بحررث در ايررن زمينرره  مي

.پردازيم مي
36
 

 

 ج و آثار امضاي مقدماتي معاهده

اگر در سندي كه به امًاي نمايندگان  

دو كشور رسيده است تاري  شده باشد كه 

بايستي تشريفات قانون اساسي براي تاويب 

و تاررديق معاهرردات دربرراره آن مراعررات 

گردد،
37
در اين صورت صرف امًاي مقدماتي  

                                                           

34. Initial. 

توسط نماينردگان  6136اكتبر  61در عهدنامه لوكارنو  .35

به امًاي آنها رسيد  6136كشور هاپاراف و در اول دسامبر 

 (.به بعد 11، ص 6شارل روسو، ج )

نوشته آقاي وحيد مازندراني  راهنماي عووددر كتاب .  36

هر عهدنامره يرا قررارداد بعرد از »كه ( 63ص )گفته شده 

حدود دارد سبي و م قانوني ن هاي  ًا، اثر مل ا. ام ثر كا

له  منوط شريفات مباد گرفتن ت جام  متن آن و ان اويب  به ت

سخه سمي ن ست ر اوب ا كه ، «هاي م شده  يان م لي ب هاي »و اثر

 يعني چه؟« قامومي مسبي

عهدنامه مودت ايرران  6توان ماده  عنوان نمونه مي به .37

، ص 6223مجموعه قوانين ) 6161مطابق  6231و ايتاليا مور  
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آور نخواهد بود و فقط قوه  معاهده الزام

نمايد كه اقدامات الزم  مجريه را متعهد مي

هده را  اويب معا شريفات ت جام ت هت ان ج

از  عالوه، دولت مكلف است به. فراهم نمايد

هرگونه اقدامي كه تاويب معاهده را توسط 

نع مي نه ممت خودداري  قوه مقن ند،  گردا

كنوانسريونهاي  62بدين جهت ماده . نمايد

و حقوق ( 6111)به حقوق معاهدات  وين راجع

معاهرردات بررين دولتهررا و سررازمانهاي 

المللررري و يرررا برررين سرررازمانهاي  بين

 :نمايد تاري  مي( 6121)المللي  بين

ل»  كه يك دو قداماتي  ستي از ا ت باي

اي باشد  احتراز  معارض موضوع هدف معاهده

 :نمايد هرگاه كه

لف  يا . ا كرده  ًا  هده را ام آن معا

اسناد تنظيم آن را با قيد تاويب، پذيرش 

يا تقبل مبادله نموده است تا زماني كه 

هده  به معا ًويت  عدم ع بر  خود را  اراده 

 .اعالم ننموده است

كه ر. ب  تي  به يا وق خود را  ضايت 

التررزام برره معاهررده در مهلترري قبررل از 

                                                                                                                             

اين عهدنامه بره »: تاري  نموده استرا  كر كرد كه ( 213

پس  سيد و  هد ر هدين خوا طرفين متعا نه  مات مقن اويب مقا ت

روز از تاريخ مبادله اسناد تارويب كره در تهرران  21از 

 .«عمل خواهد آمد، به موقع اجرا گذارده خواهد شد به
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االجرررا شرردن آن اعررالم نمرروده باشررد،  الزم

كه الزم بر اين شروط  هده  م شدن معا جرا  اال

نحو غيرمرروجهي برره تررأخير نيفترراده  برره

.«باشد
38
 

الزم به يادآوري است كه اگر در سند  

امًا شده توسط نمايندگان دو كشور تاري  

جام  كه ان شد  شده با ندرج در ن شريفات م ت

قرروانين اساسرري دو كشررور ضررروري اسررت و 

جود  مر و ين ا بر ا هم دال  گري  قرائن دي

يك  له  به منز سندي  نين  شد، چ شته با ندا

ندرجات آن از  تفاهم شده و م قي  مه تل نا

آور خواهد  تاريخ امًا براي طرفين الزام

( مگر تاريخ ديگري تعيين شده باشد)بود 

ه شد اعتبار آن كه قبالً گفت و البته چنان

بسته به صالحيتي است كه امًاكننده واجد 

 .باشد آن مي

 

 

لووموم هموواهنگي بووين سووازمامواي اداري . د

 براي امضاي معاهده

                                                           

المللري دائمري دادگسرتري در رأي  همچنين ديوان بين .38

م سياي عل ًيه سيلي يوان،)ا خود در ق عه آراي د سري  مجمو

همين نظر را داده است كره از نظرر ( 21، ص 1الف، شماره 

حقوق ناير،  مك. )اي است عام الملل قاعده علماي حقوق بين

الملول،    اصول حقووق بينلي،  براون. 216ر611، ص معاهدات

613.) 
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يك   قدماتي  ًاي م كه ام به اين ظر  ن

يه  قوه مجر براي  ماتي را  هده الزا معا

جاد مي يد  اي شد چنان)نما يان  قًا ب ( كه فو

شكالت جاد م كه از اي براي اين هذا  براي  ل

سازمانهاي اداري مختلف احتراز شود، در 

اند  سالهاي اخير بعًي قوانين تاري  شده

ها و حتي  كه براي اقدام به امًاي معاهده

مه تفاهم يد  نا نه، با يك وزارتخا سط  ها تو

قبالً مشورتهاي الزم بين سازمانهاي اداري 

شود جام  ناگون ان كن . گو ماهنگي مم ين ه ا

شد سي با ماهنگي سيا ست ه كه در  ؛ چنانا

قررانون ويررايف وزارت امررور  6و  2مررواد 

 :تاري  شده است 31/6/6213خارجه ماوب 

كليه نهادها و ارگانهاي جمهوري اسالمي »

مكلفند در تنظيم مناسبات و برقراري هر 

نرروع ارتبرراط بررا دول خررارجي و انعقرراد 

هرراي فنرري، اقتاررادي،  قرررارداد و همكاري

ي خارج فرهنگي، علمي و نظامي با كشورها

المللي، هماهنگي سياسي  و سازمانهاي بين

عمل  الزم را بررا وزارت امررور خارجرره برره

آورده و وزارت امور خارجه نيز مكلف است 

فررراهم آوردن موجبررات تررأمين  نسرربت برره

 .«اقدام الزم را معمول دارد... هماهنگي 
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وزارت امرور خارجره مكلرف . 6ماده » 

به ست  نه ا جاد زمي براي هاي الزم  منظور اي

ها،  عقرررررد قراردادهرررررا، عهدنامررررره

هاي دولررت  نامرره ها و مقاوله موافقتنامرره

جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي جهان و 

عمل  المللي اقدامات الزم به سازمانهاي بين

.«آورد
39
 

ها  ماهنگي از ج ست ه كن ا ست  تمم سيا

كه تباره  يل  بازرگاني كشور باشد، چنان

 6216ال قانون صادرات و واردات س 1ماده 

 :اعالم نموده است 31/63/13كل كشور ماوب 

ها و سررازمانهاي  كليرره وزارتخانرره» 

فاد پيش ستند م لف ه تي مك يه  دول نويس كل

ها و  ها، موافقتنامررررره نامررررره مقاوله

به مبادله كاال را قبل  قراردادهاي مربوط

از امًررا بررا وزارت بازرگرراني هماهنررگ 

.«نمايند
40
 

د هاي متعررررد عالوه، بخشررررنامه برررره 

ها و سررراير  تخانرررهوزيري از وزار نخسرررت

                                                           

مندرج در روزنامه رسرمي دادگسرتري جمهروري اسرالمي  .39

اي از اين سرازمانهاي دولتري  نمونه. 1/3/13ايران، مور  

ها با وزارت امور خارجه  نامه كه بايستي در انعقاد تفاهم

قانون  كه در  ست  سالمي ا شاد ا ند وزارت ار كاري نماي هم

ايرن  21به پرانويس . رك) 21/1/16اهداف و ويايف آن ماوب 

 .امر تاري  شده است

 .2/3/16مندرج در روزنامه رسمي مور   .41
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سازمانهاي دولتي خواسته است كه همزمان 

خارجي، طرح  با انجام مذاكرات با دولت 

مه بين نه موافقتنا هت  هرگو لي را ج المل

مالحظه به كميسيون مربوط در مجلس شوراي 

اسالمي و نيز دفتر حقوقي هيئت وزيران و 

مور  قوقي وزارت ا مور ح كل ا يز اداره  ن

ند سال دار جه ار خار
41
ًاي   پس از ام و 

مقرردماتي، مررتن آن را برره تأييررد هيئررت 

صورت يك اليحه تقديم  وزيران رسانيده و به

اين هماهنگي . مجلس شوراي اسالمي نمايند

اطاله كارها نشود  همه جانبه اگر موجب

كه  مفيد است و عدم توجه به اين امر چنان

برره سيسررتم  كنوانسرريون راجع»در امًرراي 

توسط « هنگ شده توصيف و كدگذاري كاالهما

 6/3/16مسئوالن اداره كل گمرك ايرران در 

در بروكسل مذكور در مجلس شوراي اسالمي و 

نامه مذكور  الحاق نهايي ايران به مقاوله

 .ايجاد نمايد

                                                           

برره موافقتنامرره حمررل و نقررل  رح اليحرره راجعدر طرر .41

يران و  بين سالمي ا هوري ا بين جم جاده  يق  لي از طر المل

دولت جمهوري مردم مجارستان كه به علت ورود اصالحات در 

متن آن در كميسيون مسكن و شهرسازي به دولت اعاده شده 

بره  31ص  61/1/13مرور   663مشروح مذاكرات مجلرس جلسره )

عد لس(ب ئيس مج ست ، ر شته ا هار دا لت را »: اي سيون دو كمي

جلسه ]بخواهند و با دولت روي مسئله توافق كنند بعد به 

 .«مجلس بياورند[ علني
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ضاي . هو  نه در ام قوه مقن له  عدم مداخ

 مقدماتي معاهدات

هده   يك معا ًاي  مذاكره و ام جام  ان

امري اجرايي و در صالحيت قوه مجريه  اصوالً 

ست، چنان شد كه ا شاره  بدان ا هم  . قبالً 

اجراي اين اصل دو نتيجه به بار خواهد 

از يررك طرررف قرروه مقننرره مداخلرره : آورد

مسررتقيمي در امًرراي مقرردماتي معاهرردات 

برعهده نخواهد داشت؛ از طرف ديگر تاويب 

 .باشد آور نمي آنها براي وي الزام

عد  مورد  نه در در  قوه مقن له  م مداخ

ظور از  كه من فت  يد گ هدات، با ًاي معا ام

مذاكره  جام  كه ان ست  عده آن ا ين قا ا

طور كلي و عام و امًاي يك معاهده با  به

سي  بط سيا با آن روا يران  كه ا تي  دول

اوب  دارد، نمي قانون م يك  ضوع  ند مو توا

سالمي قرار گيرد، بلكه پس  مجلس شوراي ا

او مذاكره و ح جام  بين از ان فق  به توا ل 

مقامات ايراني با طرف خارجي سند تهيه 

 .شده جهت تاويب به مجلس تقديم خواهد شد
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نسبت آور است كه دولت  بدين جهت شگفت 

اي به مجلس شورا مبادرت  تقديم اليحه به

جام  جازه ان اويب و ا ست ت ورزد و درخوا

مذاكره و انعقاد يك معاهده را با كشور 

نكات اساسي آن و خارجي بدون  كر حداقل 

از اين . يا چارچوب مواضع ايران بنمايد

قبيل است تاويب ماده واحده قانون تأسيس 

مور   ستان  يران و پاك شتيراني ا شركت ك

موجب  در مجلس شوراي اسالمي كه به 62/1/13

جازه داده مي» : آن لت ا سبت شود  به دو ن

تأسرريس شررركت كشررتيراني ايررران و  برره

موجب تباره آن  به .«پاكستان اقدام نمايد

اساسررنامه شررركت مزبررور كرره متًررمن »

باشد و همچنين  موافقتنامه بين دولتين مي

مورد  شرايط جديدي نًا  ست احيا كن ا كه مم

اي از  توافق طرفين قرار گيرد، ضمن اليحه

شوراي  لس  به مج اويب  هت ت لت ج طر ف دو

يد هد گرد قديم خوا سالمي ت .«ا
42
ين   تا ا

م مه  ياهرًا موافقتنا براي تاريخ  ذكور 

ست و  شده ا سال ن نه ار قوه مقن اويب  ت

كار  يه  قدمات اول تي م كه ح ست  لوم ني مع

به  طرفين  بين  مه  شده و موافقتنا فراهم 

رسد كه  نظر مي لذا به. امًا رسيده باشد

                                                           

 .21/1/13مندرج در روزنامه رسمي دادگستري مور   .42
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گونرره ارزش  چنررين مارروبات ابترردايي هيچ

ندارد سي دربر يا سيا يي و  قوقي، اجرا . ح

در  البته در مواردي كه مذاكره با دولتي

شرف انجام است كه روابط سياسي ايران با 

به شده و  طع  حاوي  آن منق مذاكرات  عالوه 

لت مي شد، دو تي با عام مملك سائل  ند  م توا

اي از مجلس بخواهد چارچوب  با تقديم اليحه

و حدودي كه رعايت آن در انجام مذاكرات 

بايد مورد توجه قرار گيرد، تعيين شود و 

از . خص نمايدرا مش مجلس نيز حدود مذكور

اين جمله است ماوبه مجلس شوراي اسالمي 

به شررايط چهارگانره  راجع 66/2/6261مور  

مجلس شوراي اسالمي براي حل و فال مسئله 

 33/61/6261گروگانها و نيز قرانون مرور  

به حل و فال اختالفات مالي و حقوقي  راجع

دولررت جمهرروري اسررالمي ايررران بررا دولررت 

كا امري
43
ج  لت ا به دو مذاكره و كه  ازه 

امًاي يك موافقتنامه را با اياالت متحده 

 .امريكا داده است

 

لمام. و براي  ا هده  يك معا ضاي  بودن ام آور م

 قوه مقننه

                                                           

مجلوه »متن شرايط ماوب مجلس و نيز قانون مذكور در  .43

شرماره اول، ( المللري دفترر خردمات حقروقي بين) «حقووقي

 .به بعد چاپ شده است 321، ص 6212زمستان 
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ندگان   سط نماي هده تو يك معا ًاي  ام

لت هيچ براي  دو اويب آن  في درت نه تكلي گو

مقامرررات قانونگرررذاري ايرررران ايجررراد 

ند نمي ك
44
هده را رد  و چنان  لس معا چه مج

گونه مسئوليت حقوقي در  نمايد، دولت هيچ

هد داشت؛ قبال طرف خارجي برعهده نخوا
45
 

                                                           

موشته آقواي وحيود در تاريخ پارلماني ايران بنابه  .44

مدرامي سابق از  ماز لي  شوراي م لس  تاح مج بار افت سه  دو 

ست  شته ا ياتي دا يت ح سي اهم هدات سيا اويب معا مان )ت ه

 (63كتاب، ص 

الملل معاصر اصرل، اجبراري نبرودن  از نظر حقوق بين .45

حتي در مواردي كه كشورهايي يك . باشد عاهدات ميتاويب م

اند  تأسيس نموده... اتحاديه اقتاادي، گمركي، حقوقي يا 

و در سرند تأسريس ( كشور عًو اتحاديه اروپايي 63مانند )

شده تزم  كه مبادرت آن مل هدات الزم در  اند  قاد معا به انع

( 6116معاهرده رم  331مراده )نماينرد  هاي مختلرف مي زمينه

سبام يك ن ند بلژ ًو مان شورهاي ع كي از ك ناع ي حاق  ت به ال

بره صرالحيت  راجع) 6112سرصتامبر  31به كنوانسريون مرور  

ًو  شورهاي ع بين ك جاري  مدني و ت كام  جراي ح ًايي و ا ق

رغم اينكه بلژيك و سه كشور ديگر  علي( اتحاديه اروپايي

و متعهرد ( 6112اكتبر   1در )اند  اي را امًا كرده معاهده

الذكر محلق شوند، موجب شده  اند كه به كنوانسيون فوق شده

ير در  يك را مخ نه بلژ قوه مقن پايي  قدانان ارو كه حقو

ند مذكور بدان سيون  اويب كنوان پايي در . ت سيون ارو كمي

مه ست نا موده ا عالم ن پايي ا مان ارو به پارل سيار »: اي  ب

توان  پايي ب يه ارو قوق اتحاد بق ح كه ط ست  يد ا مورد ترد

مان  مذكور را پارل سيون  كه كنوان مود  لزم ن يك را م بلژ

كه هيچ به اين جه  با تو يد،  اويب نما براي  ت لت  نه مه گو

ًاكننده پيش شورهاي ام براي ك اويب  سناد ت يع ا ني  تود بي

البته دولت بلژيرك (. 632ر 611پي ر اي : سند)« نشده است

الذكر را جهت تاويب  كنوانسيون فوق 6126مجبور شد در   عمالً 

اسناد تارويب آنهرا را  6121 دولت 36تقديم و در به سنا 

يد  له  نما گزارش. رك)مباد مان : به  سند پارل شت،  دوگي

 (.661، ص 21«31/6/121/21نمايندگان بلژيك، شماره 
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هرچند از نظر سياسي ممكن است اين حادثه 

موجب سردي روابط با دولت مزبور گردد و 

يا در داخل به اعتبار قوه مجريه لطمه 

لزام. وارد آورد صل ا عذلك ا بود م  نآور ن

امًررراي يرررك معاهرررده برررراي مقامرررات 

ذاري هررر كشررور نبايسررتي موجررب قانونگرر

تا مبادرت سوء گردد  ها  ستفاده  دولت به  ا

نامرره  يررك مقاوله« منافقانرره»امًرراي 

المللرري نمرروده و در برردو امررر، در  بين

جامع بين صدد  م ند در عالم نماي لي ا المل

پررذيرفتن تعهرردات ناشرري از كنوانسرريون 

خود مي كه  حال آن ستند، و  بور ه ند  مز دان

الحاق قطعي به آن نهايي و « تاويب»قاد 

.را ندارند
46
 

 

 امضاي مشروط و مقيد يك معاهده. ز

                                                           

در پاسرخ بره  «كلودسشوون»وزير امور خارجه فرانسه  .46

خامم »سؤال يكي از نمايندگان پارلمان آن كشور به نام 

المللي توسط  بعًي از كنوانسيونهاي بينكه امًاي  «حليمي

منافقانه دانسته  عمليفرانسه بدون تاويب بعدي آنها را 

در فرانسررره در بسرررياري از مررروارد »: گفتررره اسرررت

رسد كه هرگز قاد تاويب بعدي  كنوانسيونهايي به امًا مي

مررا هررر وقررت تاررميم بگيررريم . آنهررا وجررود نرردارد

به تاويب نرسانيم به ايم  اي را كه امًا كرده نامه مقاوله

دهيم كه اشتباه شده و يا منافقانه عمل شده  طرف اطالع مي

پاسررخ منرردرج در روزنامرره رسررمي مجمررع ملرري )« !!اسررت 

سرالنامه فرانسروي حقروق . 111، ص 6123آوريرل  2فرانسه، 

 (.6662، ص 6123الملل  بين
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هنگام امًاي يك معاهده ر خاوصًا  به 

اگر چندجانبه باشد ر نماينده يك كشور 

پذيرش  مي براي  يودي را  شروط و ق ند  توا

يد كر نما هده   ندرج در معا هدات م .تع
47
 

طور كه در مرحله تاويب  در اين صورت همان

مات تق يز مقا اويب ن حق ت هدات  ني معا ني

مشررروط و مقيررد معاهررده را دارنررد،
48
 

قيود نامه امًا شده نيز با همان  مقاوله

به مجلس ارائه خواهد  و شروط براي تاويب

 .شد

در اينجا بايد مرحله بعدي در تنظيم  

هدات  اويب مع بارت از ت كه ع هدات را  معا

 .رسمي است، مورد بحث قرار دهيم

                                                           

توسرط دكترر مترين )مانند امًاي مشروط دولت ايران  .47

 31به فالت قاره مور   كنوانسيون ونو راجع هنسبت ب( دفتري

مجموعه معاهدات سازمان ) 6162مه  32در تاريخ  6162آوريل 

، مجلرد 1213ملل متحد، زبانهاي فرانسه و انگليسري، سرر 

 61كه دولت امريكا در اعالميره مرور  ( به بعد 266، ص 311

، حق رزرو دولت ايران را مردود اعالم كررده 6113سصتامبر 

و نتيجتًا كنوانسيون مزبور به تاويب مجلس آن زمان  است،

 .به در ايران نرسيد و تاديق مقامات مربوط

ويژگيهراي تارويب : به مطلرب سروم در فارل دوم. رك .48

 (.شروط و قيود در معاهدات)معاهدات در مجلس 
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 المللي تصويب معاهدات بين

 

«تاويب» :تعريف 
49
عبارت است تأييد و  

اعالم موافقت قطعي مقامات صالحه يك كشور 

امًرراي يررك معاهررده توسررط  نسرربت برره

ترتيب، تاررويب  برردين. نماينرردگان دولررت

يه  هايي كل تزام ن له ال به منز هده  معا

                                                           

49. Ratification البتره برا )شرود  در اينجا تاويب ترجمره مي

مه  حه موافقتنا اويب الي شرط ت ند  كي از چ كه ي لس  در مج

در زبان حقوقي (. تاويب معاهده است، نبايد اشتباه كرد

شروطيت  يل م هده»اوا اديق معا تي « ت كه ح بود  شده  مه  ترج

. رك)كار برده شده  در معاهده گلستان با روسيه تزاري به

حقووق و در ترجمه كتاب شارل روسرو ( 13به پانويس شماره 

، ج 6232رات دانشگاه تهرران ر ، از انتشاالملل عمومي بين

. كار رفتره اسرت توسط آقاي دكتر محمدعلي حكمت نيز بره 6

مان  به ه ست،  يج ني صطالح را ين ا كه ا لت اين به ع عذلك  م

 .اكتفا گرديد« تاويب»كلمه 

بر  اويب»عالوه  يل  شيوه« ت گري از قب يد دي   پذيرش»هاي جد

(acceptation) ،«تأييد »(approbation) ،«انعقاد »(conclusion)  الحاق»و »

(adhesion)  رك)نيز در نظامهاي حقوقي مختلف معمول گرديرده .

پروتكرل تمديرد كنوانسريون تجرارت گنردم در  1به مراده 

الملرل  كه از نظرر حقروق بين( 326، ص 6261مجموعه قوانين 

به ايهارات . رك)معاصر، مترادف يكديگر شناخته شده است 

يصلماتيررك تنظرريم در كنفرررانس د «سوورهمفري والوودو »

مور  اول  سه  هدات، جل قوق معا باره ح ين در سيون و كنوان

، اسناد رسمي مذاكرات كنفررانس 22، ص 31، بند 6112آوريل 

ايرن (. 6111وين، انتشارات سازمان ملل متحد، نيويورك ر 

كنوانسريونهاي ويرن  63اصطالحات مختلف و مترادف در ماده 

ن دولتهررا و برره حقرروق معاهرردات برري راجع 6121و  6111

 .المللي آورده شده است سازمانهاي بين
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تي  بهقواي مملك سبت  ندرجات  ن جراي م ا

كرره امًرراي  باشررد؛ در حالي معاهررده مي

كه قبالً  كر شد ر  اهده ر چنانمقدماتي مع

 نسبت بهفقط تعهد قوه مجريه است، آن هم 

هده  جراي معا كه  ا قداماتي  تراز از ا اح

را پررس از تاررويب مشرركل يررا نرراممكن 

 يبطبق حقوق اساسي ايران تاو. گرداند مي

و تاديق معاهدات، با تاويب مجلس شوراي 

ًاي  بان و ام شوراي نگه يد  سالمي و تأي ا

ئيس ج قاي ر رر چنانآ ندهاي  مهو كه در ب

نده به هد  آي حث خوا ها ب باره آن ايل در تف

 يالً به سابقه و . گردد شد ر محقق مي

قوق بين سنت ح ين  جود ا سفه و لي  فل المل

 .پردازيم مي

 

 

 فلسفه وجود تصويب معاهدات

جهررات مختلفرري تاررويب معاهرردات را  

نخست آنكه پس از امًاي : نمايد ضروري مي

قامات هر دو كشور با مقدماتي معاهده، م

تواننررد مجررددًا  فرصررت و تعمررق بيشررتر مي

قرار  سي  مورد برر موع  هده را در مج معا

ي قرار داده و مزا قه  مورد مدا اي آن را 

اويب آن  به ت شتري  گاهي بي با آ ند و  ده
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دبگر اينكه چون پس از امًاي . بصردازند

تي  مات دول ست مقا كن ا هده، مم يك معا

ند و يا افكار كننده تغيير كرده باش امًا

عمومي جامعه برداشتي غير از نظرات قوه 

مجريه درباره معاهده مزبور داشته باشد، 

لهذا تشرفات تاويب فرصتي است كه مقامات 

توانند افكار جامعه  قانونگذاري كشور مي

را در آن مورد منعكس نمايند و در صورت 

. عمل آورند ضرورت از تاويب آن ممانعت به

لررل اسررالمي بعًرري از الم در حقرروق بين

كزي،  مت مر اويب حكو بل از ت هدات ق معا

ًا مي به ام نده  سط نماي تًا تو سيده  موق ر

ست؛ همچنان يد»كه  ا لدبن ول من  «خا از ي

تقاضرراي صرردور دسررتورالعمل بررراي امًررا 

اي با غيرمسلمين نمود تا بعدًا به  معاهده

تاويب نبي اكرم صلي هللا عليه و آله و امت 

كند  نقل مي «ابن هشام»حتي . اسالمي برسد

هدهكه  موده  در معا يد فر سول ق ًرت ر اي ح

صحابه  با  شورت  پس از م هده  كه معا بود 

نان  عدًا آ چون ب لي  شد؛ و هد  اويب خوا ت

هذا  ند، ل مه را نصذيرفت ندرجات عهدنا م

برره انتفرراي موضرروع  هعهدنامرره سررالب

.گرديد
50
 

                                                           

بنابه نقرل از  111ص « سيدنا الرسول ةسير»ابن هشام،  .51
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 سابقه تاريخي

يي   قدرتهاي اجرا سالطين  كه  شته  در گذ

ونگرررذاري را در خرررود متمركرررز و قان

خارجي را شخاًا عالوه سياست  نمودند و به مي

در اختيررار داشررتند، تاررويب معاهرردات 

ترتيب، تأييد و  بدين. برعهده پادشاه بود

هده هايي معا اديق ن ندگان  ت كه نماي اي 

هده وي  ند، برع موده بود ًا ن شاه ام پاد

معذلك تشريفات تاويب معاهده . قرار داشت

ي به ياهرًا عنوان  قوقي،  سنت ح عده و  ك قا

بي  شورهاي غر قوق در ك شهاي ح كه وارث رو

ند روم بوده ،ا
51
شم مي  به چ شتر  . خورد بي

                                                                                                                             

شريف سيد  له  يرزاده،  مقا قوق بينالدين ب سالم و ح لل ا  الم

يادنامه  Essaye on International Lawدر مجموعه ( به زبان انگليسي)

قوقي شورتي ح ته م سالگرد كمي مين  ست و پنج سيايي و  بي آ

معرذلك . بره بعرد 31، دهلي نو هنرد، ص 6126افريقايي ر 

خدوري» يد  نام  «مج به  خود  تاب  مه»در ك قوق خاورميا  «ح

فقط از مرحله امًاي عهدنامه در اسالم  211چاپ امريكا، ص 

 .برد نام مي

نوشررته  «الملوول توواريم مختصوور حقوووق بين»در كترراب  .51

ص ( 6221يركبيرر رام)ترجمه متين دفترري  «آرتورموس بام»

يرك موافقتنامره [ امًراي]افترراق برين »: آمده اسرت 66

شناخته و  بين ها  نزد رومي اديق آن  اويب و ت لي و ت المل

توضي  . معروف بود و همين منجربه نتيجه بسيار سختي شد

نده و مذاكره يك نماي كه  نده آن سم،   كن جب ق به مو مي  رو

مه سناي روم از ت موافقتنا كه  كرد  ًا  اديق آن اي را ام

ند فوق جه نماي شد سرباز زد و در نتي سليم  لذكر ت ين . ا ا

خواستند  قاعده شايد منبعث از اين ميل و آرزو بود كه مي



   138 هفتمشمارة / مجلة حقوقي 

المثررل در معاهررداتي كرره در زمرران  في

قده  فتحعلي سيه منع يران و رو بين ا شاه 

شررده صررريحًا تشررريفات تاررويب معاهررده 

بينرري شررده اسررت پيش
و حررال آنكرره در  52

م يران و عث بين ا هدات  مان معا اني  در ه

شاره مان ا سط  ز هده تو اويب معا به ت اي 

.خورد پادشاهان هر كشور به چشم نمي
53
 

                                                                                                                             

بدين ترتيب خداوندگاري كه از جانب آن نماينده استمداد 

 .«شده بود، آرام و تسكين يابد

در معاهده انگلستان بين ايران و روسيه تزاري مور   .52

: آمرده اسرت 66در فال  6262اكتبر  36مطابق  6332شوال  31

حال » مه ال شروط نا ين  ضر)ا مه حا اوص  كه به( عهدنا خ

يعني براي صل  دايم )استدامت ماالحه دائمي طريق مستقر 

شده ظيم  شروحه ( طرفين تن عه م كل )و دو قط ني دو پروت يع

حرر( ضميمه قوم و م سي مر خط فار مان  كالي  با ترج و از و

ولتين مزبور تاديق و با خط ُمهر مختوم مختار مأمورين د

ست، مي شده ا كديگر  با ي له  يده و مباد طرف  گرد ست از  باي

اعليحًرت خورشيد رتبت پادشاه اعظم امصراطور اكرم مالك 

شاه  قدرت پاد قدر  ًرت  نب اعليح سيه و از جا لك رو كل مما

اديق  شان ت شريف اي خط  ًاي  به ام يران  لك ا جاه مما واال 

معاهرده ترركمن  61مين مقررات در فارل شبيه ه. «...گردد

منردرج در ) 6232مطابق دهم فوريه  6323شعبان  6چاي مور  

نيرز ديرده ( 261ص  هاي تواريخي، راهنماي عوود و عودمامه

عهدنامره مرودت و تجرارت ايرران و  2همچنين فال . شود مي

 (.226همان كتاب، ص ) 6316شوال  31فرانسه مور  

 6322عثمراني منعقرده بره سرال معاهده بين ايران و  .53

 61و نيز معاهده ارزروم مرور  ( 311همان كتاب، ص )قمري 

، معررذلك در معاهررده (216همرران كترراب، ص ) 6232 يقعررده 

با عثمراني امًرا شرد  6312ارزروم كه توسط اميركبير در 

بينري  ، تارويب معاهرده پيش1در فال ( 261همان كتاب، ص )

 .شده است
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شكيل   بي و ت سي غر شاعه دموكرا با ا

ثر حك مان در اك يا پارل هان،  هاي ج ومت

اويب معا سي صالحيت ت قوانين اسا بق  هده ط

ند  شده مان گذار  مان وا هده پارل به ع

 تركيه و شوروي، و يا اينكه پس از تأييد

جام  يه ان قوه مجر ئيس  سط ر مان، تو پارل

شود، همچنانكه در فرانسه و بسياري از  مي

 .باشد كشورهاي غربي اين امر معمول مي

 

 حقوق اساسي سابق ايران

مور    يران  سابق ا سي  قانون اسا بق  ط

كه قسرمتي  مواردي»( آن 33اصل )قمري  6233

يا  قل  لت منت يي دو يا دارا يدات  از عا

تغييري در حدود و ثغور  شود يا فروخته مي

يدا مي كند به تاويب مجلس  مملكت لزوم پ

 .«شوراي ملي خواهد بود

ستفاد مي  نين م صل چ ين ا كه  از ا شد 

صررالحيت قرروه مقننرره در تاررويب معاهرردات 

يرا  بين ست؛ ز شته ا عام ندا به  لي جن المل

به  يد  كه با هداتي  قط معا صل ف ين ا در ا

ز تاويب برسد تاري  و احاا شده و لذا ا

گونرره  مفهرروم مخررالف آن ممكررن بررود اين

كه  هداتي  مورد معا كه در  كرد  ستنباط  ا

يي  يدات و دارا قال عا يا انت فروش  جب  مو
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شد و يا تغييري در حدود و ثغور  دولت نمي

مي لت ن لس  ممك اويب مج به ت يازي  داد، ن

قرانون  33معرذلك اصرل . شوراي ملي نبود

بود موده  اري  ن سابق ت سي  ستن »: اسا ب

ها و اعطرراي  نامرره ها و مقاوله عهدنامرره

بايد به تاويب مجلس شوراي ... امتيازات 

مه ستثناي عهدنا به ا سد،  لي بر كه  م هايي 

از . «استتار آنها صالح دولت و ملت باشد

متمم قانون اساسي سابق  63طرف ديگر اصل 

 :اعررررالم نمرررروده بررررود 6236مررررور  

هايي كرره مطررابق اصررل بيسررت و  عهدنامرره»

سي مور  چهاردهم  يقعده چهارم قانون اسا

اد و بي هزار و سي ستتار يك هار ا ست و چ

مين  ظور ه فع مح عد از ر شد ب ها الزم با آن

كه منافع و امنيت مملكتي اقتًا نمود با 

به  شاه  طرف پاد يد از  ضيحات الزم با تو

شود هار  سنا اي لي و  شوراي م لس  و . «مج

خفيررره هررريچ م فارررول»: 62طبرررق اصرررل 

ار آن عهدنامه شكاي، مبطل فاول آ عهدنامه

 .«نخواهد بود

قررات  به م ظر  يم  ن لذكر، در رو اخيرا

المللي در  سابق تاويب كليه معاهدات بين
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صالحيت قوه مقننه بوده است،
54
جز اينكه  

يار  فويض اخت ساس ت موارد و برا ًي  در بع

لس  قانوني، مج اوبه  كه م بق  لت ط به دو

داد كه بعًي  شورا به قوه مجريه اجازه مي

هاي بازرگررراني و يرررا  مرررهاز موافقتنا

برره تعيررين ميررزان سررهميه مبررادالت  مربوط

بازرگاني با كشورهاي معيني را با تاويب 

يد قد نما يران منع ئت وز .هي
55
نين در   همچ

هاي لغو رواديد با توجه  مورد موافقتنامه

سب  با ك نان،  بين آ شابهت  سادگي و م به 

به  ستقيمًا  لت م لس، دو لي از مج جوز ك م

بادر ها م قاد آن يد ت ميانع .ورز
56
عذلك   م

در بعًي موارد به داليل مبهم، يك معاهده 

                                                           

، انتشارات دانشگاه تهران ق اساسيحقوجعفر بوشهري،  .54

نامره داخلري سرابق مجلرس  طبق آيين. 616و  613، ص 6216ر 

و  32و  31با اصالحات سالهاي ) 6223شوراي ملي ماوب اسفند 

هرگاه دولت اليحه قانوني به مجلس تقديم » : 666ماده ( 61

نامه يا قراردادي را كه با  و تاويب عهدنامه يا مقاوله

شرود تقاضرا نمايرد، مرواد  ارجره بسرته مييكري از دول خ

يا مقاوله مه  حه  عهدنا به الي بور  قرارداد مز يا  مه و  نا

قانون اساسي بره مجلرس شروراي ملري  33ضميمه و طبق اصل 

 .«شود پيشنهاد مي

مجموعووه »آقرراي وحيررد مازنرردراني در مقدمرره كترراب  .55

انتشرارات وزارت ) 6231مرور   «معاهدات دو جامبه معتبور

تارررري  نمررروده كررره ( ، ص اول6جررره، ج امرررور خار

مه» ند آن  موافقتنا گاني و مان ني و بازر اادي و ف هاي اقت

اويب نابر ت به  ب قط  ست، ف شده ا ًا  يران ام ئت وز نامه هي

 .«زبان فرانسه يا انگليسي است

 .666به پانويس شماره . رك .56
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المثررل كنوانسرريون ويررن  في)چندجانبرره 

آوريرل  62درباره روابط ديصلماتيك مور  

گونه تارويب مجلرس و يرا  بدون هيچ( 6116

حتي هيئت وزيران در روزنامه رسمي منتشر 

.االجرا اعالم شده است و الزم
57
 

 

صويب مع يت ت بار و اهم قوق اعت هده در ح ا

 الملل معاصر بين

ي هرگونه الملل رويه قًايي محاكم بين 

اي را كه نهايتًا به تاويب مقامات  معاهده

صالحه كشور نرسيده باشد خالي از اعتبار 

قي مي يد تل مي بين. نما يوان دائ لي  د المل

خررود در  6136در رأي ( الهرره)دادگسررتري 

ًيه  سيون بين»ق ساحل ادر كم لي  در  «المل

د التررزام لهسررتان برره كنوانسرريون مررور

بررره كشرررتيراني در  راجع 6136بارسرررلون 

 232هاي مرزي كره براسراس مراده  رودخانه

يافتره  تردوين 6161عهدنامه صل  ورسراي 

آن،  2بود، ايهارنظر كرده كه طبق مراده 

كنوانسرريون مررذكور بايسررتي برره تاررويب 

                                                           

قرارداد وين درباره روابرط سياسري مرور  فرروردين  .57

، ص 6236، مجموعه قوانين سال 62/66/36ي ، روزنامه رسم6231

در مجموعه فهرست معاهدات چندجانبه سازمان ملل . 216ر216

سط  سيون تو ين كنوان اويب ا تاريخ ت يورك  چاپ نيو حد  مت

 . كر شده است 6116فوريه  2ايران 
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ًو مي هاي ع ست؛ در حالي دولت سيده ا كه  ر

امًا نموده و متعاقبًا فقط لهستان آن را 

ديوان . از تاويب آن امتناع ورزيده است

اعالم داشت كه عهدنامه صل  ورساي فقط از 

سيون» كه  نام مي« كنوان بدون آن متن برد 

موده  اري  ن قط ت شد و ف آن را آورده با

عد  بق قوا ستي ط سيون باي كه كنوان ست  ا

قوق بين هذا  ح سد؛ ل اويب بر به ت لل  الم

نوانسيون براي لهستان بدون تاويب، اين ك

به همين . آوري خواهد بود فاقد قوه الزام

يز  حو ن سدوان»ن يوان  «ب عروف د ضي م قا

المللرري دادگسررتري و حقوقرردان شررهير  بين

تاررري   «آمبووابلوس»فرانسرروي در دعررواي 

موده ست ن فق »: ا يك توا ًاي  ظيم و ام تن

المللي  اعمالي هستند كه قاد و نيت  بين

كار و اعررالم كشررورهاي متعاهررد را آشرر

لي. ]سازند مي كه [ و ست  قدامي ا اويب ا ت

سيله آن اراده  به عالم  كه بدين  اي و نه ا گو

شده مورد تأييد و التزام مقامات صالحه 

بدان قدرت قانوني اعطا گيرد تا  قرار مي

يد «نما
58
هده  يب، معا پس  بدين ترت كه  اي 

                                                           

58. Basdevaunt: aff. Anbabelos, I.C.J. 1952 p. 69  و نيررز رأي دادگرراه

چرون سرناي »: 6126فوريه  2نسه مور  فرا« روان»استيناف 

به تاادفات كار را  راجع 6136امريكا هنوز كنوانسيون ونو 

كايي  عه امري يك تب لذا  ست،  نداده ا قرار  اويب  مورد ت
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از امًاي نماينده دولت، بعدًا به تاويب 

 شررور نرسررد، فاقرردمقامررات صررالحه آن ك

 .گردد هرگونه اعتبار تلقي مي

همواره بر  از طرف ديگر رويه دولتها 

اين است كه امتناع پارلمان از تاويب يك 

اعتبرراري  معاهررده برره معنرري بطررالن و بي

كرره  گررردد، چنان معاهررده مزبررور تلقرري مي

المثل امتناع پارلمان نروو از تاويب  في

موجب  6161الحاق اين كشور به معاهده رم 

اادي  عه اقت ًويت جام به ع شور  ين ك شد ا

يد پا درنيا .ارو
59
ف  نين مخال لس  تهمچ مج

يران در  ًويت ا مه ع با ادا سالمي  شوراي ا

شوراي ورزشي ارتشهاي جهان،
60
موجب خروج  

اينكه به . ايران از سازمان مزبور گرديد

بررسرري تاررويب معاهررده در مجلررس شررورا 

                                                                                                                             

تواند بدان استناد نموده و از مزاياي آن در فرانسه  نمي

سرال  A.F.D.Iالملرل  سالنامه فرانسوي حقوق بين)« متمتع شود

 (.113، ص 6123

 لك در بعًي موارد ايهارات نماينده يك دولرت در  مع .59

المللي ممكن است ايجاد تعهد عليه وي نمايد  دادگاه بين

به فق بين و  يك توا كه  ند  نوعي  گردد، هرچ سبب  لي را  المل

سي  قانوني اسا هدات در  اويب معا شريفات ت ست ت كه الزم ني

گردد  يت  عواي)رعا سويس در د نده  هارات نماي نده اي  مان

ي عليا با فرانسه كه طبق نظر ديوان «ساووا»منطقه آزاد 

هد بين بين يك تع ستري  لي دادگ ست المل لي ا به . رك( المل

، ص 6چاپ لنردن، ج  الملل حقوق بينلوترپاخت و اوپنهايم، 

 .16به مطلب انتهاي پانويس . ؛ نيز رك221

به  61، ص 36/6/13مور   361مشروح مذاكرات مجلس جلسه  .61

 .بعد
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 ؛ سصس تأييد شوراي(بند يكم)پردازيم  مي

بند )نگهبان مورد بحث قرار خواهد گرفت 

سط (دوم هده تو هايي معا ًاي ن گاه ام ؛ آن

، و در نهايت اين (بند سوم)رئيس جمهور 

فاررل نيررز از انتشررار و ثبررت معاهررده 

 .سخن خواهد رفت( بند چهارم)المللي  بين

 

 

 

 بند يكم

 تصويب معاهده در مجلس شورا

 

: قرررانون اساسررري 11 طبرررق اصرررل 

ها، قراردادها و  نامه مقاولهها،  عهدنامه»

المللي بايد به تاويب  هاي بين موافقتنامه

 .«مجلس شوراي ملي برسد

كرره از مررذاكرات مجلررس خبرگرران  چنان 

ستفاد مي هدف تهيه م ين  شود،  ندگان ا كن

 نسبت بهاصل، تعميم ضرورت تاويب مجلس 

هدات بين يه معا ست كل بوده ا لي  .المل
61
 

صرف عذلك  عده  م ين قا عام، الزم نظر از ا

 11تري در تفسير اصرل  هاي دقيق است بررسي

                                                           

صورت مشرروح مرذاكرات مجلرس بررسري نهرايي قرانون  .61

 .6112، چاپ اول، ص 3اساسي، ج 
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المللي  و اينكه در عمل چه توافقهاي بين

خارج از  مواردي  چه  عده و  ين قا شمول ا م

به  آن مي جه  با تو شود، و  جام  شند ان با

جع  ي طرف مرا كه از  يي  ين  آرا صالح در ا

صحي   ني  شناختن مع شده و  صادر  نه  زمي

قوقي، ال صطالحات ح بارات و ا هر ع ست  زم ا

المللرري جداگانرره  نرروع از توافقهرراي بين

گردد سي  ست . برر ضروري ا گر،  طرف دي از 

هايي كرره در مجلررس بررراي تاررويب  رويرره

معاهدات معمول شده و قوانين مقرراتي كه 

هايي  يده و ويژگي ضع گرد نه و ين زمي در ا

كه شناخته شده است، مورد مطالعه قرار 

زير بدين لحاظ اين بند به ترتيب . گيرد

 :شود تقسيم مي

چررره نررروع توافقهررراي : مطلرررب اول 

 المللي نياز به تاويب مجلس داردذ بين

روشهاي تاويب معاهدات در : مطلب دوم 

 .مجلس

سوم  لب  هدات : مط اويب معا هاي ت ويژگي

 .در مجلس

 

 

 

 مطلب اول
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واي بين موع توافق به  چه  ياز  لي م المل

 تصويب مجلس دارد؟

اوه مررذكور در فرروق چهررار و 11اصررل  

نامررره، قررررارداد و  عهدنامررره، مقاوله

موافقتنامه را  كر كرده و ضرورت ارائه 

آنها را به مجلس براي تاويب مورد توجه 

.قرار داده است
62

 636از طرف ديگر، اصرل  

پيمانهرراي »نمايررد كرره  نيررز اضررافه مي

يه مربوط لي هاي بين به اتحاد يد « المل با

شوراي  به لس  اويب مج به ت نوال  همين م

نخست معناي هر  شقبالً در بخ. ي برسداسالم

الذكر به تفايل بيان شده  از واوه فوق يك

به تكرار معاني اين لغات  است و نيازي 

در اينجا براي تكميل مطلب، چهار . نيست

 :گيرد نكته مورد بررسي قرار مي

« المللرري قرررارداد بين»نخسررت آنكرره  

شرود و  مي 11كدام است و آيا مشمول اصرل 

ويب قوه مقننه دارد يا خير نياز به تا

 (الف)

                                                           

ها سبب شده است كره بعًري  پيچيدگي مفاهيم اين واوه .62

از نماينردگان مجلرس هميشره از دولرت تقاضراي بررسري و 

بره كليره توافقهراي حاصرله برا  ت تارويب مجلرس را نسرب

ند خارجي بنماي تي  يا دول صي  به . رك) سازمانهاي خاو

سؤال مماينده مشود از  36/1/13مشروح مذاكرات مجلس مور  

 (.دولت
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اود از » دوم  هاي مربوط»مق به  پيمان

چيسرت ( 636اصل )  «المللي هاي بين اتحاديه

جامع و  يران در م ًويت ا نه ع يا هرگو و آ

هي  هاي گرو شكيالت و فعاليت سازمانها و ت

گردد و نياز  المللي مشمول اين اصل مي بين

 (ب)به تاويب مجلس دارد يا خيرذ 

عنوان  آيررا اسررنادي كرره برره: سرروم 

بين  شترك  سيون م شكيل كمي مه ت موافقتنا

شود نياز  ايران و يك كشور ديگر امًا مي

يا  سالمي دارد  شوراي ا لس  اويب مج به ت

 (ج)خيرذ 

هارم  هت : چ كه ج عي  هاي فر يا توافق آ

به  عدًا  هده، ب يك معا جرا درآوردن  به ا

رسد  امًاي نمايندگان دو كشور متعاهد مي

به ت ياز  يرذ ن يا خ نه دارد  اويب جداگا

 (د)

 

 77و شمول اصل  المللي قراردادهاي بين». الف

 «المللي قرارداد بين»تعريف . 1

 قرررارداد»هرچنررد متأسررفانه واوه  

«المللرري بين
63
در زبرران حقرروقي معاصررر  

به يران  به ا سيعي  عادل واوه  طور و غلط م

                                                           

 :و برره انگليسرري Le contrat Internatiional: معررادل فرانسرروي .63

International Contract. 
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دانسته شده و مورد « المللي معاهده بين»

گيرد، استفاده قرار مي
64
اما معني صحي   

كه  ست  عامالتي ا قود و م بارت از ع آن ع

تابع مقررات حقوق مدني بوده و فقط به 

اعتبررار اينكرره طرررفين قرررارداد داراي 

جام  حل ان يا م بوده  فاوت  تابعيتي مت

باط  قرارداد ارت ضوع  يا مو قرارداد و 

قرارداد  گر دارد،  شوري دي با ك ستقيم  م

.اشرردب المللرري را واجررد مي جنبرره بين
65
 

                                                           

همچنرين . 62و  61به بخش اول، پانويسهاي شماره . رك .64

آقاي وحيد مازندراني : توان از موارد ديگري نام برد مي

دانسرته  State treatiesرا گراه معرادل « قرارداد»در كتاب خود 

، ابرن 63ص  هاي تاريخي ايوران، راهنماي عوود و عودمامه)

همان كتاب ) conventionو گاه ترجمه كنوانسيون ( 6236سينا ر 

عنوان  به« قرارداد»عالوه كاربرد غلط  به(. پانويس 1و  6ص 

اوبه قوانين م نان در  ماده همچ ترادف  شم مي به م خورد  چ

 مجموعه مذاكرات مجلس مانند قرارداد پستي جهاني ر)

و ( نامه پستي جهاني ر به جاي مقاوله23، ص 26/3/6212مور  

هوري  ست جم سئوليتهاي ريا يايف و م حدود و قانون  يز در  ن

كل  6213و قانون صادرات واردات سال ( 61ماده ) 6216ماوب 

و قانون ويايف وزارت  (1تباره ماده ) 31/63/13كشور ماوب 

بره « قررارداد»( 6و  2مرواد ) 31/6/13امور خارجه ماروب 

 لك پانويس  مع)كار برده شده است  غلط به« معاهده»معني 

كار  نامه به مالحظه شود كه قرارداد به معني تفاهم 3شماره 

 .رفته است

الملول  حقوق بينبه هانري باتيفول و پيرالگارد، . رك .65

پراريس ر  6122رر چراپ هفرتم، 311، ص 616 ، ش3، ج خصوصوي

 31دادگاه استاد تولروز در فرانسره در رأي مرور  . سيره

الملرل،  مندرج در سالنامه فرانسوي حقوق بين) 6123اكتبر 

مفهروم قررارداد »: اعالم نموده( 232، ص 6122چاپ پاريس ر 

يه  بين لي رو مود و يف ن ست تعر شكل ا ند م لي را هرچ المل

ًي عنا ًايي، بع بدين ق كرده و  شخص  جزاي آن را م صر و ا



   151 هفتمشمارة / مجلة حقوقي 

هاي بين هاي  قرارداد برخالف توافق لي  المل

لي بين المل
66
يز )  سمي و ن هدات ر شامل معا

تررابع ( تفاهمها ها و يادداشررت نامرره تفاهم

الملل عمومي نيستند، چون  ضوابط حقوق بين

ند ها ندار يت دولت به حاكم باطي  و . ارت

يا  لت و  قد، دو طرف ع يران  چه در ا چنان

ماننرررد )سرررازمانهاي دولتررري باشرررد 

ثال آن  كامصيوتر و ام يد  هاي خر قرارداد

( بررراي وزارتخانرره از يررك كشررور خررارجي

سبات  قوق اداري و محا قررات ح ضرورتًا م

مورد  شده و  عات  يد مرا يران با مومي ا ع

 .توجه قرار گيرد

الملررل  از متخاارران حقرروق بينيكرري  

توافقها و قراردادهايي »: نويسد معاصر مي

ا خارجي كه بين دولتها و اشخاص يا شركته

قد مي براي بهره منع صًا  برداري  شوند، خاو

منررابع طبيعرري و خرردمات عمررومي، بسرريار 

                                                                                                                             

عنار . نمايد المللي مي لحاظ، كمك به تعريف قرارداد بين

قرارداد بين قوقي دارد و  به ح ست جن سته  نخ لي را واب المل

ناگون مي شورهاي گو قوقي ك هاي ح ند  به نظام تابع )ك ني  يع

حقوق داخلي يك يا چند كشور است و نه مشمول قواعد حقوق 

موم بين لل ع ترجم. يالم اادي ( م صر اقت گر عنا صر دي عنا

قرارداد بين يرا  ست، ز يد مربوط ا لي با نافع در  المل به م

جارت بين شد  ت لي با ني ارتباط)المل ها  يع يت دولت به حاكم

 .«(مترجم. نداشته باشد

66. Accords internationaux به بخش اول، متن و پانويس شماره . رك

6. 
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ند عدد و مختلف يت . مت كه اهم هم  ند  هرچ

اين قراردادها براي كشورهاي مربوط زياد 

شند،  ند با طرفين آن قدرتم يا  شد و  با

شوند، ولو از نظر  هرگز معاهده محسوب نمي

. باشند شكلي ممكن است بدان تشابه داشته

طور روشررن توسررط ديرروان  ايررن مسررئله برره

المللي دادگستري در دعواي شركت نفت  بين

ووئيرره  33رأي مررور  )ايررران و انگلرريس 

بره  راجع( 12، مجموعه آراي ديوان، ص 6163

بين ايران  6122آوريل  33قراردادي كه در 

شده  قد  ليس منع يران و انگ فت ا شركت ن و 

ست شده ا اميم  خذ ت طرح و ا ين  .بود م ا

ين  كه ا بر اين ني  ليس مب عاي انگ رأي، اد

قرارداد يك معاهده بوده چون تحت مساعي 

گان جمي سط ار لل تو عه م شوراي جام له 

شگز بوده  مذاكرهر آن، گار شده  قد  و منع

نظر ديررروان  بررره. اسرررت، را رد نمرررود

قرارداد مذكور جز »: المللي دادگستري بين

يك  بين  كه  ياز  طاي امت قرارداد اع يك 

يك شركت خاوصي خارجي منعقد شده  دولت و

ست گري ني يز دي شد، چ .«با
67
مين   به ه

خود را  صالحيت  عدم  قرار  يوان  حاظ، د ل

                                                           

67. S. Bstid: Le traités dans la vie internationale (conclusion et effets), Paris, Exonomica, 1985, 

p. 20. 
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صادر نمود و قرارداد مذكور را از شمول 

قوق بين عد ح هدات  قوا مومي و معا لل ع الم

 .المللي خارج دانست بين

حقرروق »نويسررنده ديگررري در كترراب  

معاهررردات در نظرررم حقررروقي و در عمرررل 

صررراحت خاطرنشرران  به« صلماسرري بلژيرركدي

نام  اين توافقها كه به»: ساخته است كه

هاي بين» لي قرارداد گز « المل سومند هر مو

الملررل عمررومي  داخررل زمينرره حقرروق بين

آنها نه عرف هستند نه معاهده . شوند نمي

.«الملل فرعي و نه حقوق بين
68
 

 

المللي مياز بوه تصوويب  آيا قرارداد بين. 2

 مجلس دارد؟

قرارداد   قًا از  كه فو في  بق تعري ط

دسررت داده شررد، قرررارداد  المللرري به بين

براي  بين كه  ست  قدي ا بارت از ع لي ع المل

مورد  گري در  هد دي نوع تع هر  يا  يد  خر

بين دو  يره  خدمات و غ يا  كاال و  قال  انت

يا چند شخص حقيقي يا حقوقي و يا سازمان 

قد مي لف منع شور مخت تي در دو ك .  شود دول

قررات  نچون اي شمول م ها م نه قرارداد گو

                                                           

68. J. Masquelin: "Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique 

belge:, Bruylant, 1980, p. 11 no 7. 
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قررانون مرردني يررك يررا چنررد كشررور معررين 

ها  مي يت دولت به حاكم باطي  شند و ارت با

سوب نمي هده مح هذا معا ند، ل شوند و  ندار

. گردنرد قرانون اساسري نمي 11مشمول اصل 

ضرورت  مع عدم  يا  ضرورت و  سئله  لك م  

هاي بين ئه قرارداد لي  ارا كن )المل كه مم

ولت ايران يا وزارتخانه است يك طرف آن د

و يا سازمان دولتي باشد و يا بخش خاوصي 

گردد قد  خارجي منع تي  لس ( يا دول به مج

 11شوراي اسالمي جهت تاويب آنها طبق اصل 

سي قانون اسا
69

ر
70
ناگوني را   ظرات گو ن

                                                           

 در رويم سابق رويه واحدي در زمينه ضرورت يرا عردم .69

هاي بين ئه قرارداد هت  ضرورت ارا شورا ج لس  به مج لي  المل

يه  قوه مجر سط  بًا تو ها غال ند آن شته هرچ جود ندا اويب و ت

المثل قانون اعطاي امتياز نفت  في. اند رسيده به امًا مي

قسمتي از شرق و شمال شرق به شركت نفت امريكا و ايران 

( عردبره ب 22، ص 6266مجموعه قوانين ) 6266بهمن  66ماوب 

وانويره  2امتياز را تاويب كرده هرچند در قرارداد مور  

 كر تاويب و توشي  آمده بوده ولي عمرالً توسرط قروه  6121

ست سيده ا ًا ر به ام يه  خاص . مجر يل  به دال گر  خي دي در بر

لس در  قرارداد بين سيونهاي مج اويب كمي پس از ت لي  المل

شركت  شده است مانند قرارداد بين روزنامه رسمي منتشر مي

بي شركت  شيمي و  صنايع پترو لي  عه )گودريچ . اف. م مجمو

و قرارداد و پيمانكاري اكتشراف ( قراردادها 6231قوانين 

و ( 331، ص 6236مجموعره قروانين )و توليد نفرت برا اراپ 

 .غيره

، از انتشارات دانشرگاه حقوق اساسي) لك بوشهري،  مع .71

و  منظرررور از عهدنامررره»: گويرررد ، مي(613تهرررران، ص 

به مقاوله كه  ست  هايي ني هود و قرارداد مه ع ها  نا موجب آن

جام ع يا ان فروش  يد و  لت خر خودداري از مدو يا  يات  ل

هد  لزم و متع گر م شخاص دي بر ا موري را در برا جام ا ان
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ست موده ا طرح ن م
71
مات   ًي از مقا و بع

گذاري مدعي يا قانون تي  يد  دول كه با ند  ا

                                                                                                                             

بوده و  اين. شود مي مالي  قب  ًمن عوا چه مت مور اگر نه ا گو

اگرچه طرف خارجي باشد در حدود بودجه ماوب تابع مقررات 

.  لتي است و در هيچ مورد احتياج به تاويب مجلس ندارددو

مه و مقاوله قوه  مراد از عهدنا اويب  تاج ت كه مح مه  نا

بط بين لت در روا هدات دو ست، تع نه ا ست و  مقن لي ا المل

شامل هرگونه قرار و عهد و پيماني است كه دولت ايران و 

اويب مق پس از ت ظيم و  بًا تن گر كت ستقل دي لت م مات ادو

طرفين، به صالحيت عالي دار  سيله  يي دول  و قام اجرا ترين م

 .«شود متعهد يا نمايندگان مجاز آن امًا مي

هدات و  بين معا يك  سعي در تفك مذكور  سنده  كه نوي ند  هرچ

هاي بين صحيحي به قرارداد ضابطه  لي  موده و لي ن ست  المل د

« ترين مقررام اجرايرري امًرراي عررالي»نررداده اسررت، زيرررا 

به . رك. كننده اين امر باشد مشخصخود  تواند به خودي نمي

 .11تعريف معاهده در بخش اول اين مقاله، ص 

بعًري از قراردادهراي  6261پس از انقرالب اسرالمي در  .71

المللي دولت ايران به تاويب مقامات قانونگذاري وقت  بين

رسيده است، مانند اليحه قانوني فروش خاويار به شوروي  مي

مجموعه قوانين )جمهوري اسالمي  شوراي انقالب 62/3/61مور  

؛ اليحه قانوني خريرد وسرايل و تجهيرزات (33، ص 6231سال 

؛ قانون (631، ص 6261مجموعه قوانين ) 61/2/61دفاعي ماوب 

به همكاري بين شركت صادراتي تجهيزات عمومي كره و  راجع

، ص 6211مجموعره قروانين ) 2/66/11شركت شيالت ايران مور  

د سرراخت و تحويررل سرريگارت و همچنررين حترري قررراردا(. 622

صاني  يران و كم يات ا شركت دخان بين  لووي  گذاري تكنو وا

آن  61و  1كره طبرق مرواد ( سويس)جي .آ. ريمستماسيگارتن

يران در  ستري ا بوده و دادگ يران  مدني ا قوانين  تابع 

عنوان  مورد اختالفات آن صال  براي رسيدگي بوده است، به

به تارويب شروراي  36/6/61لسه المللي در ج يك معاهده بين

آن « و اجازه مبادله اسناد مربوطه»انقالب اسالمي رسيده 

 (.به بعد 316، ص 6261مجموعه قوانين )نيز داده شده است 

شايد وجود همين رويه در آن زمان سبب گرديده بود كه در 

قانون اساسي، قاعده عام مبنري برر ضررورت  11تدوين اصل 

هدات و  يه معا اويب كل هاي بينت هن  قرارداد لي در   المل

تدوين  براي  گان  لس خبر ندگان مج يري از نماي عداد كث ت
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به ت هدات  ند معا ندمان لس بر . اويب مج

به بان  براي  شوراي نگه سمي  جع ر عنوان مر

تفسررير قررانون اساسرري، آراي مختلفرري را 

شرررح آن  اعررالم نمرروده اسررت كرره  يررالً به

 :پردازيم مي

از يكرري از عبررارات  :مظريووه مخسووت 

ستنتاج مي بان ا ين  شوراي نگه كه ا شود 

هاي  يه قرارداد اويب كل سي و ت جع، برر مر

برعهرده مجلرس  11 المللي را طبق اصل بين

زيرا شوراي  شناسد؛ شوراي اسالمي ضروري مي

اي كه  نظر از معاهده نگهبان گفته است صرف

بررين دو كشررور در زمينرره روابررط مختلررف 

بررديهي اسررت »شررود  المللرري بسررته مي بين

قراردادهايي كه برمبناي اين موافقتنامه 

قانون اساسري  11شود و طبق اصل  منعقد مي

اي اسالمي نياز دارد، به تاويب مجلس شور

سالمي  به شوراي ا لس  اويب مج به ت موقع 

.«خواهد رسيد
72
ولي با اندكي دقت مشخص  

مه  مي كه كل له « قرارداد»شود  ين جم در ا

                                                                                                                             

يرد جاي گ سي  لس، . قانون اسا مذاكرات مج خي از  در بر

، ص 3/2/12مرثالً جلسره )نماينردگان « اخطار قانون اساسي»

براي الرزام بره اينكره كليره قراردادهراي ( 6، ستون 23

اوي بين براي ت فت را  فروش ن لي  ئه المل لس ارا به مج ب 

 .نمايد مورد قبول قرار نگرفته است

، نظر شوراي نگهبران 623، ص 6216مجموعه قوانين سال  .72

 .به موافقتنامه همكاري فني ايران و ليبي راجع
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المللرري را مررورد نظررر  مطلررق توافررق بين

به « المللي قرارداد بين»داشته است و نه 

 .معني حقوقي كلمه كه فوقًا تعريف گرديد

ظر  بدين  يدي  فوق هيچلحاظ، ن نه تأي گو

هاي  اويب قرارداد سي و ت ضرورت برر بر 

المللرري توسررط مجلررس شرروراي اسررالمي  بين

باشررد و فقررط تأكيررد بررر تاررويب  نمي

مه ستقل  موافقتنا گر م كه ا ست  عي ا هاي فر

بايست به تاويب  مي 11بود نيز طبق اصل  مي

لس مي سيد؛ چنان مج سئله را  ر عدًا م كه ب

بند )واهيم داد تفايل مورد بحث قرار خ به

 (.در همين فال« د»

چنانچه طرف خارجي، شركت  :مظريه دوم 

و  11خاوصي باشد، قررارداد مشرمول اصرل 

طبق . گردد رسيدگي و تاويب مجلس واقع نمي

  نظررري كرره شرروراي نگهبرران در پاسررخ برره

قراردادهايي كه »: وزيري اعالم نمود نخست

يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت 

تي صي  دول شركت خاو قرارداد  گر  طرف دي و 

المللرري محسرروب  باشررد، قرررارداد بين مي

قرانون اساسري  11شود و مشرمول اصرل  نمي
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شد نمي .«با
73
ين  مع  باره ا ته در لك دو نك  

 :نظر الزم است يادآوري گردد

ترم   شوراي مح كه  چه  برخالف آن اوالً، 

بين  كه  هايي  ست، قرارداد ته ا بان گف نگه

ن با مؤسسات خاوصي سازمانهاي دولتي ايرا

قد مي بارز  خارجي منع ااديق  شوند از م

كه فوقًا  چنان)المللي هستند  قراردهاي بين

يد يان گرد يف آن ب هده (در تعر لي معا ؛ و

 11لحاظ مشمول اصل  شوند و بدين محسوب نمي

 .گردد نمي

ظر  يًا، از ن مالك و  ثان بان  شوراي نگه

ضابطه براي اينكه يك توافق مشمول اصل 

شود اين است كره در مقابرل سرازمان ن 11

مًا يك  دولتي ايراني بايد طرف خارجي حت

صورت  ين  ها در ا شد و تن صي با شركت خاو

است كه از نظر شوراي نگهبان تاويب مجلس 

                                                           

نظريه شوراي نگهبان مندرج در مجموعه قروانين سرال  .73

پاسخ به سؤال  66/1/11و در روزنامه رسمي مور   1، ص 6211

و نيرز مراجعره . 3/2/11مرور   26663يري به شماره وز نخست

: 22، ص 3/2/12مور   131شود به مشروح مذاكرات مجلس جلسه 

طبق نظري كه شوراي محترم نگهبان دارند قرارداد نفتي »

ًا مي لف ام هاي مخت با كمصاني فت  كه وزارت ن هيچ  را  ند  ك

ندارد لس  به مج يازي  قراردادي . ن كه آن  براي اين چراذ 

. ه مجلس دارد كه قرارداد بين دولت و دولت باشدنياز ب

چه آن  حاال هر صاني  فالن كم فت و  بين وزارت ن قرارداد 

بق  سي ط قانون اسا ظر  صاني از ن فالن كم شد  هم با صاني م كم

ايهارات . )«نظر شوراي نگهبان نياز نيست به مجلس بيايد

 (.آقاي هادي
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توان  از اين لحاظ مي. كند ضرورت پيدا نمي

به مفهوم مخالف آن گفت كه هر نوع عقدي 

با دو يران  لت ا قد لكه دو خارجي منع ت 

نظر  نظر از موضوع آن بايد طبق د، صرفنماي

. تلقي گرردد 11شوراي نگهبان مشمول اصل 

 .اما اين مالك و ضابطه موجه  معتبر نيست

كرره قرربالً در تعريررف قرررارداد  چنان 

ضابطه در  بين مالك و  يد  يان گرد لي ب المل

دولتي يا )اين مورد نه در چگونگي شخايت 

 طرف توافق، بلكه در موضوع( خاوصي بودن

ست فق ا هد مربوط. توا گر تع بط به رو ا ا

ه و امثال حقوق مدني، خريد و فروش، اجار

آن در مررورد كرراال يررا خرردمات و غيررر آن 

ها  يت دولت به حاكم باطي  چون ارت شد،  با

قرارداد بين خارج  ندارد،  ست و  لي ا المل

. قانون اساسي قرار دارد 11از شمول اصل 

 الملل بالعكس، اگر مشمول قواعد حقوق بين

عمومي باشد، معاهده محسوب شده و اعتبار 

 .آن منوط به تاويب مجلس است

بنررابراين، برررخالف اسررتدالل شرروراي  

فوق مي يه  بان در نظر ترم نگه ند  مح توا

مدعي شد كه قراردادهاي خريد و فروش كاال 

يك  يا  ني  نه ايرا يك وزارتخا بين  كه 

خاوصًا در كشورهاي )سازمان دولتي خارجي 
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منعقررد ( اروپرراي شرررقيسوسياليسررتي و 

قررانون اساسرري  11شرروند، مشررمول اصررل  مي

ستند گري از . ني يه دي يده در نظر ين عق ا

شوراي نگهبان مورد تبعيت قرار گرفته كه 

 .پردازيم  يالً به شرح آن مي

سوم  يه  يه  :مظر بان در نظر شوراي نگه

اصل »: گفته است 61/2/12مور   3111شماره 

از  636ل قانون اساسي با توجه به اصر 11

قراردادهايي كه براي انجام معامله بين 

نه تي  وزارتخا سازمانهاي دول ساير  ها و 

ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي 

گررردد،  شخارريتي حقرروقي باشررند منعقررد مي

گونرره  منارررف اسررت و مرروارد خرراص اين

كه ضرروابط كلرري آن  قراردادهررا در صررورتي

شد،  به شده با يين  عادي تع قانون  موجب 

. از به تاويب مجلس شوراي اسالمي نداردني

تواند انعقاد بخشي از  ولي قانون عادي مي

طور موردي موكل  اين قراردادها را نيز به

.«به تاويب مجلس شوراي اسالمي بنمايد
74
 

به بدين  فوق  يه  بق نظر حق،  ترتيب، ط

ايرن اسرت كره  11مالك بر عدم شمول اصرل 

ي باشد؛ يعن« براي انجام معامله»توافق 

                                                           

 سررؤال از طرررف آقرراي. 261، ص 6212مجموعرره قرروانين  .74

 .2/1/12مور   62661وزير به شماره  نخست
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ضوع آن چنان بود  مو شده  يان  قًا ب كه فو

ثال آن در  جاره و ام يا ا فروش  يد و  خر

شد ير آن با خدمات و غ يا  كاال  . مورد 

گري را در  شرط دي بان  شوراي نگه عذلك  م

اين زمينه افزوده است و آن اينكه هرگاه 

معامله با يك شركت خارجي دولتي منعقد 

داراي شخارريت »شررود بايسررتي آن شررركت  مي

بنابه مفهوم مخالف . مستقل باشد« حقوقي

هاي خارجي  آن، انجام توافق با وزارتخانه

هر  نه در  لت بيگا عه دو سازمانهاي تاب و 

حساب آمده و مشمول اصل  به« معاهده»صورت 

شود و بايستي به تاويب مجلس برسرد  مي 11

جرا تا الزم ضوع آن  اال كه مو ند  گردد، هرچ

ني و يعني روابط حقوق مد« انجام معامله»

 .خريد و فروش يا اجاره و امثال آن باشد

رسد كه اين شرط اخير قابل  نظر مي به 

است دولت خارجي  انتقاد است؛ زيرا ممكن

همانند )يا يكي از سازمانهاي تابعه آن 

در زمينرره روابررط ( طرررف دولترري ايرانرري

تجرراري و معررامالتي قراردادهررايي را بررا 

. دمسئوالن مملكتي ايران امًا نموده باش

كه  ست  موجهي ني يل  هيچ دل صورت  ين  در ا

تلقي كرده « معاهده»گونه معامالت را  اين

بدانيم، ولي اگر سازمان  11و مشمول اصل 
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قوق اداري و  به ح بوط  يل مر به دال خارجي 

شناخته  لت  ستقل از دو شور، م لي آن ك داخ

برره  را مربوط« قرررارداد»شررده باشررد، آن 

 11حقوق مدني تلقي نموده و مشرمول اصرل 

هيچ خاوصيتي نيست كه اگر . ندانيم لذا 

طرررف قرررارداد، جزيرري از سررازمان اداري 

بالعكس  يا  شد،  خارجي با شور  تي ك دول

شخايت مستقلي براي آن فرض شده باشد، دو 

كامالً  تار  مال  رف باره آن اع فاوت در مت

در مورد اول نياز به تاويب مجلس : نمود

يه  قوه مجر مورد دوم  شد و در  شته با دا

.رأسًا اقدام كندخود 
75
 

صه مي به  جه طور خال نين نتي گيري  توان چ

المللي  انعقاد قراردادهاي بين( يك: )كرد

با  يي و اداري  مال اجرا صوالً از اع چون ا

تجررار و اربرراب صررنايع و بررا تشرركيالت 

 11اقتاادي خارجي است، لهذا مشمول اصرل 

                                                           

ممكن است يك شركت دولتي كره شخاريت حقروقي مسرتقل  .75

ظارت  ترل و ن حت كن عًا در ت ست واق شده ا فروض  براي آن م

شد، چنان شته با قرار دا تي  لف دول ين  سازمانهاي مخت كه ا

امرر در كليره كشرورهاي اروپراي شررقي و در بسرياري از 

داري غربرري كررامالً برره چشررم  يهمرروارد در كشررورهاي سرررما

 32/1/12نامه هيئت وزيران مرور   كه تاويب همچنان. خورد مي

بره پيمانكراران خرارجي  راجع( 361، ص 12مجموعه قوانين )

ها و سازمانهاي دولتي مقررات  طرف قرارداد با وزارتخانه

سًا وضع و الزم االجرا نموده است و  الزم را در اين مورد رأ

 .مجلس دانسته نشده است نيازي به تاويب
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گردد؛ ولي اين امر مانع از آن نيست  نمي

نه از  قوه مقن مور كه  بر ا ظارت  باب ن

قاد  حوه انع مورد ن لت در  يي، از دو اجرا

يك قرارداد خارجي و انجام يك معامله با 

 11طرفهاي خارجي اخذ توضي  بخواهد اصرل 

سي شخيص داد در ( قانون اسا چه ت و چنان

يده و  قانوني نگرد ضوابط  يت  له رعا معام

شده  عدي  قانوني ت صالحيتهاي  حدود  يا از 

سئوليت طرح م با  ست،  يي،  ا مات اجرا مقا

يد  مورد ترد قرارداد را  بار  نًا اعت احيا

.قرررار دهررد
76
كرره قرروه  در مواردي( دو) 

دهد به لحاظ اهميت برخي  مقننه تشخيص مي

آن بر  تالمللي و اثرا از قراردادهاي بين

شور  گي ك سي و فرهن اادي، سيا شئون اقت

باشد،  ضروري مي تاويب آنها از طرف مجلس

نگهبان در نظريه  كه شوراي البته همچنان

                                                           

انعقاد قراردادهاي فروش نفت به مؤسسات خرارجي كره  .76

قرانون  63مراده )هم اكنون در صالحيت وزارت نفت قرارداد 

در تغييراتي كه در اليحه تقديمي دولرت ( 2/6/62نفت ماوب 

در  6212برداري و فروش نفت در سال  به اكتشاف و بهره راجع

شورا لس  ًايي مج سيون ق بهكمي سالمي  به  ي ا كول  مد مو عمل آ

يه  ين رو كه ا سويي  ثرات  بود و ا شده  نه  قوه مقن اويب  ت

لت را  يد دو ها وارد نما گردش كار به  بود  كن  يد مم جد

واداشررت كرره اصررل اليحرره را از مجلررس مسررترد نمايررد و 

ترتيب، دخالررت قرروه مقننرره در انعقرراد مهمترررين  برردين

هاي بين قوق  قرارداد ااد و ح لي، در اقت يران المل اداري ا

 .نيز منتفي گرديد



  المللي تنظيم معاهدات بين...  163 

قانون عادي »اخير خود تاري  نموده است، 

ها را  مي شي از قرارداد قاد بخ ند انع توا

طور موردي موكول به تاويب مجلس  نيز به

يد سالمي بنما نه . «شوراي ا قوه مقن لي  و

تاكنون ياهرًا به چنين ابتكاري دست نزده 

 .است

 

هاي  بوه اتحاديوه تصوويب ييماموواي مربوط. ب

 لليالم بين

قانون اساسي كه لرزوم تارويب  11اصل  

را در مجلس شورا بيان ... ها و  عهدنامه

شاره مي هاي مربوط دارد، ا به پيمان به  اي 

المللي ننموده و فقط اصل  هاي بين اتحاديه

 :به اين امر چنين تاري  كرده است 636

مه»  ًاي عهدنا مه  ها، مقاوله ام ها،  نا

ولت ايران ها و قراردادهاي د موافقتنامه

بررا سرراير دولتهررا و همچنررين امًرراي 

المللي  هاي بين به اتحاديه پيمانهاي مربوط

پس از تاويب مجلس شوراي ملي، با رئيس 

 .«جمهور يا نماينده قانوني او است

برره  پيمانهرراي مربوط»ترتيب،  برردين 

يه لي هاي بين اتحاد به « المل ستي  يز باي ن

تا الزم سد  نه بر قوه مقن اويب  جرا  ت اال

سؤالي كه در اينجا مطرح شود اين . گردد
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است كه معني دقيق اين عبارت چيست و چه 

كننرردگان قررانون  تهيهچيررزي مررورد توجرره 

ًويت  نه ع يا هرگو ستذ آ بوده ا سي  اسا

ايران در مجامع، سازمانها، تشكيالت و يا 

هاي بين عده  فعاليت ين قا شمول ا لي م المل

باشد و نياز به تاويب مجلس دارد، يا  مي

قط برخي از اين عًويتها موكول به طي ف

 آن مراحل و تشريفات معاهدات رسمي استذ

اي كه از دهها سال قبل در  طبق رويه 

ايران معمول بوده، اجازه پارلمان براي 

هاي  سازمانها و فعاليت يه  ًويت در كل ع

سب مي بين لي ك ست المل .شده ا
77
يه   ين رو ا

                                                           

قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد سرازمان  .77

؛ (166، ص 6211مجموعره قروانين )شناسري  المللي اندازه بين

صنعتي  قات  ستاندارد و تحقي سه ا ًويت مؤس جازه ع قانون ا

ايران در انجمن جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فني 

عًويت آزمايشگاه فني و مكانيك  و كميته اروپايي بتون و

؛ (613، ص 6261مجموعره قروانين سرا )خاك در كميته مزبور 

يران در  لي ا يون م يران و تلويز يو ا ًويت راد قانون ع

 2/3/31هاي راديو و تلويزيون آسيا و اروپا ماوب  اتحاديه

؛ قانون اجازه قبول عًويت و (616، ص 6231مجموعه قوانين )

ف ًويت كن حق ع خت  اوب پردا ندن م يرو در ل هاني ن رانس ج

ون الحاق دولرت ، قان(63، ص 6231مجموعه قوانين ) 61/3/33

سه يك به مؤس يران  اوب ا صي رم م قوق خاو كردن ح خت  نوا

در مرورد پرداخرت (. 116، ص 6232مجموعه قوانين ) 31/63/32

مي جازه  مر را ا ين ا قانون ا يك  ثرًا  ًويتها اك داد  حق ع

اي مروارد  و در پراره( 661، ص 6266مانند مجموعه قوانين )

ر گروه 6، ص 6266مجموعه قوانين )نامه هيئت وزيران  تاويب

شده  كافي شناخته مي( المللي تحقيقات كشاورزي مشورتي بين

 .است
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 اجرا درآمرردن قررانون اساسرري پررس از برره

هوري  شته جم مه دا تاكنون ادا يز  سالمي ن ا

است؛ زيرا در انديشه مقامات قانونگذاري 

شاركت در  نوع م هر  جامعما،  شكيالت  م و ت

المللرري  المللرري يررك نرروع پيمرران بين بين

سوب مي نه  مح قوه مقن اويب  لذا ت شود و 

 .ضروري است

قرانون  636با مداقره در جمرالت اصرل  

آيررد كرره از عبررارت  اساسرري چنررين برمي

هاي  برررره اتحاديرررره نهرررراي مربوطپيما»

معنايي بسيار محدود و مشخص « المللي بين

ست بوده ا جه  :مورد تو
78
يه  يا  اعالم ها و 

هاي نظررامي، اقتاررادي، سياسرري و  معاهررده

امثال آن بين يك يا چند كشور با ايران 

همانند پيمان سنتو،
79
يا سازمان عمران  

                                                           

در زبرران حقرروقي كالسرريك غربرري پيمانهرراي اتحاديرره  .78

و يا  traité d'alianceاند به نام  آمده 636المللي كه در اصل  بين

alliance treaties اتحاديه نظامي بين دو يا چند . شوند خوانده مي

مالي  له احت بل حم شترك در مقا فاع م جاد د براي اي شور،  ك

يك نيروي خارجي و يا تمهيد براي حمله به كشور ثالث و 

سته مي هداف ب ين ا هر دوي ا براي  هايم و )شود  يا  اوپن

، چراپ 611، شرماره 161، ص 6، ج الملل حقوق بينلوترپاخت، 

 (.لندن

از اين قبيل است عهدنامه عردم تعررض منعقرده برين  .79

ايرران، افعانسرتان، تركيره و عرراق معرروف بره پيمران 

اسرفند  36ماروب ( 6121ووئيره  2) 6261تيرماه  61سعدآباد 

و يرا پيمران ( به بعرد 631، ص 6261مجموعه قوانين ) 6261

 6231بهمرن  1اتحاد بين ايران و انگليس و شروروي مرور  

 .(1321و مجموعه قوامين  335در راهنماي عوود،   )
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قه اي منط
80
حد  لل مت سازمان م يا  و 

81
و  

ن ثال آن نمو بارزي از اين هام نه  هاي  گو

ستند ها ه خا   .پيمان كه ات به اين ظر  ن

اميم  بهت سبت  به  ن حاق  يا ال سيس و  تأ

چنررين پيمانهررايي اثرررات عظرريم سياسرري، 

اقتاادي و امنيتي براي كشور دربردارد، 

سي، اين قانون اسا هذا  ًويت در  ل نه ع گو

المللي را منوط به تاويب  سازمانهاي بين

از نظر لغوي هم  .قوه مقننه نموده است

بوده  سي  قانون اسا جه  مورد تو كه  چه  آن

«پيمان»
82
. است و نه مطلق هر نوع عًويت 

بايسررتي  راز آن گذشررته پيمرران مررذكو

                                                           

پررس از انحررالل آن،  6216كرره در سررال . دي. سرري. آر .81

به  ستان  يه و پاك يران و ترك ًويت ا با ع يدي  سازمان جد

 Economic Coprationمخفرف )« سازمان عمران اقتاادي ر اكو»نام 

Orgnization ) 6216 اجرالس اخيرر آن در پراييز)تأسيس شده است 

يد گزار گرد سنامه آر(. بر نه اسا كه  ست  ين ا جب در ا . تع

در گذشته به تاويب مجلس شوراي ملي رسيده بود . دي. سي

بود) موده  اويب ن يران آن را ت ئت وز قط هي عه : ف مجمو

قرانوني « اكو»و نه براي تأسيس ( 31، ص 6266قوانين سال 

. سي. به مجلس شوراي اسالمي داده شد و حتي اساسنامه آر

قبلي كه پس از اصالحاتي به اجرا گذاشته شده تاكنون . دي

قانون  قط در  سيده و ف سالمي نر شوراي ا لس  اويب مج به ت

فرروردين  31المللي ماروب  عًويت ايران در سازمانهاي بين

 . كر گرديده است« اكو»نام  6216

مجموعره قروانين موضروعه . 6333مجموعه قوانين سرال  .81

 .13ر36چاپخانه مجلس، ص قانونگذاري،  63دوره 

82. Pacta. 
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باشد« المللي هاي بين به اتحاديه مربوط»
83
 

يا  شكيالت و  يا ت سازمان  نه  نه هرگو و 

. طور عمرروم المللرري برره فعاليتهرراي بين

كرره عبارت ديگررر، شررايد دليررل اين برره

المللي  هاي بين به اتحاديه پيمانهاي مربوط

قانون اساسي  كر شرده و  636فقط در اصل 

، اين است كه اگرر انعقراد 11نه در اصل 

يك  به  حاق  يا ال سيس  براي تأ مان  پي

يه بين لي  اتحاد اادي، )المل ظامي، اقت ن

باشد قاعدتًا اين ( گمركي، سياسي و غيره

صررورت تنظرريم يررك معاهررده تحقررق  امررر به

در ايررن صررورت چنررين الحرراقي . يابررد مي

بوده و در هرر  11خودي خود مشمول اصل  به

                                                           

همانند اتحاديه اروپايي يا جامعه اقتارادي اروپرا  .83

(La Communaité Economique Europeanne)  اتحاديرره اقتاررادي بررراي

شد  همراهنگي در توسرعه فعاليتهراي اقتارادي و ترداوم ر

متوازن اقتاادي و افزايش ثبات و باال بردن سط  معيشت و 

مردم مه  فاه عا مردم  ر ها و  بين حكومت بط  ستحكام روا و ا

كره جامعره اقتارادي  6161معاهرده رم  3ماده )آنها است 

در فرانسه هرچند قانون (. ريزي نموده است اروپا را پايه

المللري  هاي بين بره اتحاديره پيمانهراي مربوط 6162اساسي 

(traités d'aliance) تاويب  صورت قانون به را جزء مواردي كه بايد به

شه از پ سه همي لت فران لي دو موده و كر نن سد   مان بر ارل

به الحاق دولتهاي  هاي مربوط پارلمان اجازه تاويب پروتكل

مان آ به پي يد  خذ جد ندگان ا لس نماي يك را از مج تالنت

كه اخيرًا در مورد الحاق اسصانيا به اتحاديه  نموده چنان

ست  جام داده ا مين روش را ان يز ه پايي ن ير )ارو سخ وز پا

 6123آوريرل  1ور خارجره فرانسره در پارلمران، مرور  ام

، A. F. D. I.  ،6123الملل  مندرج در سالنامه فرانسوي حقوق بين

 (.6662ص 
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تاويب مجلس برسد؛ ولي اگر  حال بايستي به

يه  يك اعالم صدور  يق  صرفًا از طر مان  پي

سي  مات سيا سط مقا ثال آن تو شترك و ام م

كشور اعالم شده باشد، اين اعالميه و يا 

پرس از  636نظاير آنها تنهرا وفرق اصرل 

او ئيس ت ًاي ر سالمي و ام شوراي ا لس  يب مج

يعنرري )جمهررور يررا نماينررده قررانوني وي 

معتبرر ( 621شوراي رياست جمهروري، اصرل 

 .خواهد بود

برره  امررا برررخالف پيمانهرراي مربوط 

المللي ر كه فوقًا تعريف  هاي بين اتحاديه

شد ر عًويت در سازمانهاي مختلف 

لي به بين قوه  المل اويب  به ت يازي  سه ن نف

نه ًور  مقن موارد ح ثر  چون در اك ندارد؛ 

سازمانها  يران در آن  لت ا ندگان دو نماي

برداري از تجربيات علمي و  منظور بهره به

و يررا  فنرري و اقتاررادي سرراير كشررورها

جز  سازمانهاي بين موالً  بوده و مع لي  المل

نه ساير هزي ًويتها و  حق ع خت  هاي  پردا

شور  براي ك گري از آن  هدات دي طه تع مربو

عباردت ديگررر،  برره. اهررد شرردايجرراد نخو

گونرره فعاليتهررا همچررون سرراير امررور  اين

المللي در  اجرايي در روابط خارجي و بين

سط  ستي تو بوده و باي يه  قوه مجر صالحيت 
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ربط چه وزارت امور خارجه و  سازمانهاي  ي

گر طه دي تي مربو سازمان دول حت ( چه  ت

مسئوليت وزراي آنها در مقابل پارلمان، 

ا اتخا  و به مرحله عمل تاميمات الزمه ر

.گذارنررد
84
لحاظ، صرررف عًررويت در  برردين 

المللي و يا تمديد  سازمانها و مجامع بين

عًررويت در آنهررا
85
و نيررز پرداخررت حررق  

قرانون  636و  11عًويتها از شرمول اصرل 

                                                           

صرورت تهيره يرك  اكنرون به ولي عمالً هرگونه عًويت هم .84

گردد، مانند قانون اجازه  قانون با تاويب مجلس عملي مي

يوي د هاي ر با بيماري بارزه  كز م ًويت مر يه ع ر اتحاد

 66/1/16المللي مبارزه با سل كه در جلسه علني مرور   بين

ست  سيده ا اويب ر به ت شور اول  مذاكره )در  شروح  صورت م

و نيرز ( 631، ص 6216، مجموعه قوانين سال 31، ص 266جلسه 

يران در  قانون راجع فت ا لي ن شركت م ًويت  مه ع به ادا

مشرروح  صرورت) 62/3/13انجمن ملي اكتشاف و توليد ماروب 

بره ادامره عًرويت  ؛ قانون راجع(61، ص 313مذاكرات جلسه 

يه بين يران در اتحاد گاز ا لي  اوب  شركت م گاز م لي  المل

؛ قانون اجازه عًويت بيمه مركرزي (62همانجا، ص ) 62/3/13

كننرده برر شرركتهاي بيمره در  ايرران در اتحاديره نظارت

نون در شرور دوم؛ قرا 3/6/16كشورهاي در حال توسعه ماوب 

سرطان در  با  بارزه  سازمان م يران در  ًويت ا جازه ع ا

؛ قرانون (632، ص 6216مجموعره قروانين )فدراسيون آسيايي 

جذام  با  بارزه  خش م جذام در ب با  بارزه  سازمان م ًويت  ع

 (.666، ص 6213قوانين )سازمان بهداشت جهاني 

اكنون بسياري از تمديد عًويتها با تارويب  معذلك هم .85

شود، مانند قانون  صورت يك قانون عملي مي به مجلس آن هم

ادامرره عًررويت برخرري از سررازمانهاي دولترري در مجررامع 

؛ قرانون ادامره (26، ص 6213مجموعه قروانين )المللي  بين

المللي اكتشاف  عًويت شركت ملي نفت ايران در انجمن بين

برره ادامرره  ؛ قررانون راجع(22، ص 6213قرروانين )و توليررد 

، ص 6213مجموعه قوانين )« اپيكا»ازمان عًويت ايران در س

332.) 
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اساسي خارج بوده و نيازي به تاويب قوه 

 .مقننه ندارد

عذلك چنان  سازمان  م يك  ًويت در  چه ع

لي  بين يك  بهالمل بول  يا ق حاق و  صورت ال

معنايي كرره در  المللرري برره معاهررده بين

ابتداي اين تحقيق آمده است
86
باشد، در  

گرردد؛  ضرروري مي 11آن صورت اجراي اصرل 

چون ضرورت رسيدگي و تاويب معاهدات توسط 

نظر از  اي است عام؛ صرف قوه مقننه قاعده

هده مربوط ضوع معا كه مو بط دو  اين به روا

اادي، سياسي، فرهنگي و امثال جانبه اقت

سازمان  يك  سيس  بالعكس تأ يا  شد و  آن با

المللي براي وصول به اهداف معين بين  بين

هاي سياسرري،  كشررورهاي مختلررف در زمينرره

شد طرح با يره م اادي و غ ظامي، اقت .ن
87
 

ترتيب، ضابطه براي تشخيص عًويت در  بدين

شمول  سازمانهاي بين ستي م كه باي لي  المل

د و عًويتهايي كه رأسًا توسطه گرد 11اصل 

شود، هم بستگي  قوه مجريه اتخا  تاميم مي

المللي دارد  به شكل اساسنامه سازمان بين

 .و هم به محتواي فعاليتهاي آن سازمان

                                                           

 .66و  61به بخش اول، متن و پانويسهاي شماره . رك .86

 6مانند كنوانسيونهاي شوراي همكراري گمركري مرور   .87

مجموعرره )در ايررران  6161اكتبررر  61مارروب  6161دسررامبر 

 (.6231قوانين 
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در درجه نخست، شكل اساسنامه سازمان  

صورت يكي از صورتهاي  المللي بايد به بين

قرانون اساسري  11معاهدات مندرج در اصل 

ن مه،يع ي عهدنا
88
قرارداد  مقاوله  مه و  نا

مومي) سيون( ع اود كنوان كه مق
89
يا   و 

موافقتنامرره
90
و  

91
اسررت باشررد؛ 

92
وگرنرره  

به كه  قررات  عه م سنامه مجمو عنوان اسا
93
 

سازمان بين سط پايه يك  لي تو گذاران  المل

آن تهيرره شررده و عًررويت ايررران در آن 

مذكور  سنامه  بول اسا به ق كول  سازمان مو

اويب مجلس شده باشد، الزا مًا نياز به ت

 .نخواهد داشت 11طبق اصل 

اي كه با الحاق  در درجه بعد، معاهده 

بررره آن، عًرررويت ايرررران در سرررازمان 

بر  شود، عالوه المللي مورد نظر محقق مي بين

كه در  صياتي  يد داراي خاو گذاري با نام

                                                           

88. Traite. 

89. Convention. 

90. Agreeement. 

، پانويسهاي «...تعاريف عهدنامه »قسمت اول  به. رك .91

 .«مجله حقوقي» 1، شماره 21ر23به بعد، ص  23

به الحراق ايرران بره كنوانسريون  مانند قانون راجع .92

صرورت )در شور اول  62/3/13ماوب « اينمارسات»المللي  بين

منردرج در مجموعره  36، ص 311مشروح مذاكرات مجلس، جلسه 

و يرا معاهرده پسرتي جهراني و ( 611، ص 6213قوانين سرال 

هاي اجرايي  مامه آيينبه امانات پستي و  موافقتنامه مربوط

 .6/3/16پستي جهاني ماوب  اتحاديهو اساسنامه  آموا

93. Statut. 
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المللي گفته شده است،  تعريف معاهده بين

ها  سط دولت ني اوالً تو شد؛ يع شده با يه  ته

المللي و نه  ق بينيعني تابعان حقو)باشد 

صنف سنديكايي و سازمانهاي  شكيالت  ي و ت

ثال آن ،(ام
94
شمول   قررات آن م يًا م ثان

قوق بين شد  ح مومي با لل ع نه )الم قوق و  ح

تجارت و يا كار و مربوط به يك يا چند 

، ثالثًا ايجاد تعهد و الزام (كشور معين

.بين دو يا چند كشور نمايد
95
البته قوه  

نه مي شتر در  مقن ظارت بي براي ن ند  توا

سازمانهاي  يران در  لت ا ًويت دو حوه ع ن

ًويتها از  بين حق ع خت  يا پردا لي و  المل

وسيله وضع  بودجه عمومي، قوه مجريه را به

يك قانون ملزم نمايد كه تمام يا بعًي 

                                                           

المثل مركز مبارزه با بيماريهاي ريروي، پرانويس  في .94

كه در گذشته قانون تارويب قراردادهراي پسرتي  همچنان. 23

، ص 6263مجموعره قروانين )كنگره پستي قراهره منعقده در 

؛ قانون اجازه تاويب اسناد ماوبه كنگره جهاني لروزان (3

و نيرز ( 612، ص 6261مجموعه قوانين ) 6113منعقده در سال 

، ص 6261مجموعره قروانين )تمديد كنوانسيون تجارت گنردم 

322.) 

مثالً معاون وزارت اقتااد و دارايري در مجلرس شرورا  .95

عال يه نظارتا يران در اتحاد شركت ا كه  شته  بر  م دا نده  كن

شركتهاي بيمه در كشورهاي در حال توسعه مطلقًا تعهدي را 

جاد نمي لت اي به براي دو قط  ند و ف سط  ك سعه و ب منظور تو

قات  نوع تحقي ستفاده از  يات و ا بادل تجرب كاري و ت هم

توسط مراجعي است كه در كشورهاي مختلف در حال توسعه در 

مر  مه بها سات بي بر مؤس ظارت  ست مي ن ند  د شروح )آور م

 (.36، ص 33/1/13مذاكرات مجلس مور  
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از درخواسررت عًررويتها و يررا پرداخررت 

نه سازم هاي مربوط هزي ًويت در  انهاي به ع

اي به  وسيله تقديم اليحه المللي را به بين

مجلس ارائه دهد تا قبالً مورد تاويب قرار 

 .گيرند

به همين ترتيب، قانون بودجه عمومي  

آن عًررويت  11كررل كشررور در تباررره  6216

المللي را منوط  ايران در سازمانهاي بين

خت  سالمي، و پردا شوراي ا لس  اويب مج به ت

كول به تأييد هيئت حق عًويت آنها را مو

 :طبق تباره مذكور. وزيران نموده است

عًرررويت دولرررت ايرررران در . الرررف» 

المللرري بنابرره  سررازمانها و مجررامع بين

پيشنهاد دولت و تاويب مجلس شوراي اسالمي 

 .باشد مجاز مي

سررهميه و حررق عًررويتهاي متعلررق . ب 

ربط و  براساس درخواست دستگاه اجرايي  ي

مررور خارجرره و پيشررنهاد مشررترك وزارت ا

ئت  اويب هي با ت جه  مه و بود سازمان برنا

يف  ظور در رد بار من حل اعت يران از م وز

مربرروط در قررانون بودجرره سرراالنه قابررل 

.«پرداخت خواهد بود
96
 

                                                           

 .311، ص 6211مجموعه قوانين سال  .96
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 6216متعاقبًا قانون متمم بودجه سرال  

تري اين وييفه  طور عمومي در تباره خود به

ضرب براي آن  شن و  لت را رو شش  دو االجل 

ي هه تع مودما .ين ن
97
لت   قديمي دو حه ت الي

برره عًررويت ايررران در سررازمانها و  راجع

المللرري سرررانجام در ترراريخ  مجررامع بين

.از تاويب مجلس گذشت 31/6/16
98

در شرايط  

يران  ًويت ا مورد ع لس در  اويب مج لي ت فع

سازمانهاي بين يل  در  به دل نه  لي  المل

قانون اساسي است و  636و  11اجراي اصول 

كه  ل محاسبات عمومي، چناننه به جهت اصو

                                                           

دولت . ج»: 11خاوصًا ص  13، ص 6216مجموعه قوانين سال  .97

ين  اويب ا تاريخ ت ماه از  شش  مدت  يرف  حداكثر  ست  لف ا مك

ًوي موارد ع يه  شامل كل جامعي  حه  يران در قانون الي ت ا

جامع بين سهميه و  سازمانها و م يزان  نين م لي و همچ المل

حق عًويت و كمك به سازمانهاي مذكور را به مجلس شوراي 

يد قديم نما سالمي ت اويب . ا تاريخ ت تا  اره  ين تب فاد ا م

 .«اليحه مذكور قابل اجرا خواهد بود

عًرويت دولرت ايرران در سرازمانها و . ماده واحده» .98

لمللي به شرح فهرست پيوست تأييد و به دولت ا مجامع بين

جازه داده مي بهشود  ا سبت  قه  ن ًويتهاي معو حق ع خت  پردا

 .اقدام نمايد

عًويتهايي كه بره تارويب مجلرس شروراي اسرالمي . 6تباره 

 .رسيده كماكان به اعتبار خود باقي است

شرود در صرورت ضررورت،  به دولت اجرازه داده مي. 3تباره 

به سبت  خت  ن كه پردا سازمانهايي  ًويت در  قه ع قوق معو ح

 .ادامه عًويت در آنها به تاويب نرسيده اقدام نمايد

تغييرات ميزان حرق عًرويت سرازمانها و مجرامع . 2تباره 

مذكور در اين قانون همه ساله در بودجه ساالنه كل كشور 

وسيله هيئت  بيني و پس از تاويب مجلس شوراي اسالمي به پيش

 .«شود مي وزيران تخايص داده
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لس  ير مج اوبات اخ مورد م ته در  ين نك ا

.خورد مي چشم به
99
 

فوق  صرف  مذكور در  خاص  كم  نظر از ح

كه ) 6216قانون بودجه  11مندرج در تباره 

آوري آن براي سالهاي بعد نيز  حتي الزام

، هيچ قاعده و اصلي (باشد مورد ترديد مي

ق يران  يا اداري ا سي و  قوق اسا وه در ح

نمايررد كرره هرگونرره  مجريرره را ملررزم نمي

سازمانهاي بين ًويت در  قبالً  ع لي را  المل

 .به تاويب مجلس برساند

 

تشكيل كميسيون مشتر   مسبت بهتوافق . ج

 مياز به تصويب مجلس دارد؟

عات،   گزارش مطبو به  ير  سالهاي اخ در 

مقامررات بعًرري از ممالررك ماننررد هنررد و 

هايي  نامهالجزاير پيشنهاد امًاي موافقت

                                                           

در شور دوم  3/6/16مثالً ماده واحده زير كه در تاريخ  .99

 :كند به تاويب مجلس رسيده است تاري  مي

حده» جازه داده مي. ماده وا يران ا كزي ا مه مر شود  به بي

يه نظارت ًويت اتحاد مه در  كه ع شركتهاي بي بر  نده  كن

كشورهاي در حال توسعه را پذيرفته و حق عًويت مربوط را 

 .«محل منابع داخلي خود پرداخت نمايد از

اساسي نيسرت، چرون در دو  636و  11اين اليحه مشمول اصول 

 33/61/13شرور اول در )شور مورد رسيدگي قرار گرفته است 

ست به( بوده ا نابع  و  ًويت از م حق ع خت  چون پردا عالوه 

شود، تنها به  داخلي خود سازمان دولتي متقاضي انجام مي

 .تاويب مجلس اليحه تقديم نشده استاين دليل براي 
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سيون  شكيل كمي مه ت نوان موافقتنا حت ع ت

اند و پس از حاول  مشترك به ايران نموده

يز  طه ن سناد مربو مر ا ين ا فق در ا توا

ندگان دو  به نب نماي قدماتي از جا طور م

طرف امًا شده ولي تاكنون هيچ از آنها 

ست سيده ا لس نر اويب مج نه  اين. به ت گو

ه تشكيل ها معموالً از چند ماد موافقتنامه

اند كه در آنها ترتيب كار كميسيون،  شده

لت  ير دو هده وز به ع موالً  ست آن مع ريا

قالً  سال ا هر  كه در  ست و اين بان ا ميز

به بار  گزار  يك خت بر كدام پايت تناوب در 

 .تفايل  كر شده است شود و غيره، به مي

قوقي اين  ظر ح هيچ  از ن ها  نه توافق گو

عنوان  بهنمايد تا  تشكيالتي را ايجاد نمي

هاي  برررره اتحاديرررره پيمانهرررراي مربوط»

نيراز بره تارويب ( 636اصل )« المللي بين

هداتي در  تي تع يا ح شد و  شته با لس دا مج

عين  ضوعات م باره مو مذاكرات در جام  ان

. باشررد 11دربرنرردارد تررا مشررمول اصررل 

ستقل  مه م يك موافقتنا ظيم  نابراين تن ب

شور  براي گردهم يي دو ك سئوالن اجرا يي م آ

در ايررن مررورد بررراي . أمررل اسررتمحررل ت

و تشرركيل كميسرريونهاي  مالقرراتبرگررزاري 

به مي ير  دوجان طرف ز كي از  به ي توان 

 :اقدام نمود

اي  نخسررت، ضررمن تنظرريم موافقتنامرره 

ازرگاني، اقتاادي، فني و امثال به ب راجع

بيني نمود كه  توان پيش آن در يك ماده مي

براي پيگيري و انجام مشورتهاي دوجانبه 
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يري در ز مه و پيگ جراي موافقتنا نه ا مي

بين دو كشور، همه ... روابط بازرگاني و 

طرفين  ندگان  صي از نماي سيون خا سال كمي

شكيل  ناوب ت به ت شور  هاي دو ك در پايتخت

.خواهد شد
100
 

روش دوم اين است كه مقامات رسمي دو  

تواننررد اراده خررود را بررراي  طرررف مي

هاي مبررادالت  مشررورتهاي مررنظم در زمينرره

يك با ثال آن در  اادي و ام گاني، اقت زر

اعالميه مشترك يا احيانًا در يك يادداشت 

.تفاهم اعالم نمايند
101
 

                                                           

در موافقتنامه همكاري اقتاادي، عملي و فنري برين  .111

 623، ص 6216مجموعه قروانين ) 21/66/11ايران و ليبي مور  

چگرونگي و ترتيرب تشركيل يرك كميتره  1در ماده ( به بعد

ايراني ر ليبيايي مشترك در سط  باال براي پيگيري 

مه مه موافقتنا شده ه ها و برنا يين  شور تع كاري دو ك اي هم

ست  شده )ا له ن نوز مباد مه ه ين موافقتنا اويب ا سناد ت ا

ست قل بين(. ا مل و ن مه ح بين  در موافقتنا ني  لي زمي المل

، ص 6261مجموعره قروانين ) 6262ايران و تركيه مور  مهرر 

بيني شده بود كه كميسيون مختلط نظارت  پيش 1در ماده ( 21

شور بري دو ك بط ترا مه  بر روا گردد در موافقتنا شكيل  ت

در ( 61/63/32ماوب ) 1/66/6221فرهنگي ايران و تركيه مور  

مجموعره )بيني شده بود  كميسيون مختلط دائمي پيش 66ماده 

 (.131، ص 6232قوانين 

مانند كميسيون مشترك ايران و چكسلواكي كره وزيرر  .111

صررنايع ايررران در پايرران بازديررد وزيررر تجررارت خررارجي 

سلوا ااحبهچك هران در م عات  كي از ت مه اطال كه در روزنا اي 

پروتكل ديگري نيز امًا »: چاپ شده گفته است 3ص  31/61/16

به كه  ين  شد  شور از ا بين دو ك شتركي  سيون م موجب آن كمي

سهاي دو  عد اجال به ب ين  شد و از ا هد  جاد خوا تاريخ اي

به شترك  سيون م ين كمي چارچوب ا شور در  مه  ك خود ادا كار 

نامرره كميسرريون دائمرري همكرراري  نيررز آيين. «داد خواهررد

بره  261، ص 6261مجموعه قروانين )اقتاادي ايران و شوروي 

 .مالحظه شود( بعد
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كه   بدون اين كه  ست  ين ا سوم ا روش 

طرف  توافقي به شود، دو  يه  بي ته صورت كت

خود راجع مي مذاكرات  ند  بط  توان به روا

دوجانبرره بررا توافررق يكررديگر از طريررق 

ظيم و به يك تن ين صورت م دپيلمات ستمر ا

.مشورتها ادامه دهند
102
 

 

مه. د يا موافقتنا به  آ ياز  عي م هاي فر

 تصويب مجلس دارد؟

بينرري  در بسررياري از معاهرردات پيش 

مه مي كه برنا به  شود  ناير  يي  هاي اجرا

يات مربوط سط  جزئ هده تو ندرجات معا به م

شور  ي مات دو ك فع طرح مقا به  ن يزي و  ر

بًا سؤالي كه غال. اجرا گذارده خواهد شد

طرح  نه م يه و مقن قوه مجر مات  براي مقا

شود اين است كه آيا تاميمات متخذه،  مي

شررود و  همچررون معاهررده جديرردي تلقرري مي

 636و  11بايستي تشريفات مندرج در اصول 

االجرا شود، و يا برعكس  را طي كند تا الزم

صرررفًا توافررق مقامررات اداري و مسررئوالن 

 اجرايي در آن جزئيات كافي استذ

ياهرًا بر اين است كه يه پارلماني رو 

مجلس در هر صورت بايستي توافق جديد را 

هد قرار د اويب  سي و ت مورد برر يز  .ن
103
 

                                                           

مانند تشكيل منظم كميسيون مشترك اقتاادي و تجاري  .112

آخرين مرتبه آن در . ايران و روماني در چهار سال اخير

و بودجره  در بخارست با شركت وزير برنامره 6216فروردين 

 (.36/6/16اطالعات )ايران برگزار گرديد 

مجلرس در جلسره مرور  اطوارات آقاي رئويس محتورم  .113

هنگام  بره(. 62، ص 336صورت مشروح مذاكرات جلسه ) 3/63/16

قانون موافقتنامه فرهنگي، هنري و فني بين دولت »تاويب 

لق  يك خ هوري دموكرات لت جم يران و دو سالمي ا هوري ا جم

آتي مورد انتقراد يكري از نماينردگان  63ماده  «الجزاير

فت مذكور . قرار گر ماده  بق  فق مي»ط كه  طرفين توا ند  كن
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طور  به  مورد  يك  يز در  بان ن شوراي نگه

موده عالم ن ظر را ا مين ن .بود صري  ه
104
 

تر اين  طور دقيق هاي اخير به ولي در نظريه

مسئله مطرح شده و پاسخ شوراي نگهبان بر 

اساس است كه توافقهاي جديد اگر در  اين

شد  شده با صل  صلي حا هده ا چارچوب معا

گر  لي ا ندارد؛ و جدد  اويب م به ت يازي  ن

حدوده تر از م هده  فرا كه در معا ست  اي ا

صلي پيش به ا كه  ست  شده الزم ا ني  عنوان  بي

يررك معاهررده مسررتقل تلقرري شررده و تمررام 

را طري  636و  11تشريفات مندرج در اصول 

نظر شرروراي نگهبرران  برره چررون. نمايررد

قراردادهرراي جزيرري در رابطرره بررا اصررل »

قانون اساسري،  11قراردادهاي موضوع اصل 

كه خارج از محدوده قرارداد اصل  در صورتي

باشد بايد به تاويب مجلس شوراي [ كذا]

                                                                                                                             

مه يات مربوط برنا به جزئ ناير  يي  ين  هاي اجرا مواد ا به 

كه هر دو سال يكبار  طوري ريزي كنند به موافقتنامه را طرح

شود يد  مه. تجد ين برنا گي  ا سيون فرهن يك كمي سط  ها تو

وقت  ، ما هيچ... مجلس بيايد . «زيزي خواهد شد مشترك طرح

مه ين موافقتنا لت را  در ا به دو دو قرارداد  جازه  ها ا

بندنررد و برره مجلررس  آنهررا قرررارداد را مي. ايم نررداده

 .«آورند مي

 61برره مرراده  برره نظررر شرروراي نگهبرران راجع. رك .114

مور   بي  يران و لي اادي ا ني و اقت كاري ف مه هم موافقتنا

بديهي اسرت قراردادهرايي كره برمبنراي ايرن »: 21/66/11

قانون اساسري بره  11شود و طبق اصل  موافقتنامه منعقد مي

به ياز دارد  سالمي ن شوراي ا لس  اويب مج اويب  ت به ت موقع 

، ص 6216مجموعه قروانين )« مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد

ايرن موافقتنامره  61الزم به يادآوري است كه ماده (. 623

قراردادهاي منعقده در مدت اعتبار »: وده استبيني نم پيش

مدت  يان  پس از پا شت و  هد دا مه خوا مه ادا ين توافقنا ا

 .«توافقتنامه نيز معتبر خواهد بود
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سد سالمي بر .«ا
105
مين   به ه يز  شته ن در گذ

ترتيررب جزئيررات اجرايرري يررك معاهررده را 

نمودند عيين ميمقامات اداري دو طرف ت
106
 

و البته اين امر با مسئوليت قوه مجريه 

جام مي نه ان قوه مقن بل  در . شد در مقا

قوق بين حو  ح مين ن به ه هم  صر  لل معا الم

اگر معاهده دومي كه بين دو كشور منعقد 

هدات مي حاوي تع يدي  ندرجات جد با م  شود 

مان  عدتًا ه شد، قا شور با براي دو ك يد  جد

قانون ندرج در  شريفات م طي  ت سي را  اسا

.نمايد مي
107
 

هاي بين  عه توافق لي  پس از مطال المل

يك  لس دارد و تفك اويب مج به ت ياز  كه ن

آنها از بقيه، اينك روشهايي را كه براي 

                                                           

رئيس كميسيون سؤاالت مجلرس :6213مجموعه قوانين سال  .115

آيا »: سؤال كرده است 36/2/13ك س مور  /31در نامه شماره 

شتن را صل دا اويب ا عد از ت هاي ب با دولت جاري  طه ت ب

ين  ند در ا حق دار سالمي  هوري ا لت جم سئولين دو خارجي، م

هر موردي ستد  چارجوب در  براي داد و  ستند،  صالح دان كه 

ندذ شخص نماي يي را م موارد جز سته،  كه در « قرارداد ب

بره  2/1/13مور   1112پاسخ، شوراي نگهبان در نامه شماره 

ك كرده  عالم  فوق ا متن  مذكور در  خارج از شرح  گر  ه ا

 .محدوده قرارداد اصلي باشد، بايد به تاويب مجلس برسد

بره  المثل موافقتنامه بين ايرران و شروروي راجع في .116

، ص 6233مجموعه قوانين ) 6233همكاري اقتاادي و فني مور  

انجرام سراختمان »: بيني نمروده برود پيش 63در ماده ( 66

دهرراي مررورد تأسيسررات بررر روي رود ارس براسرراس قراردا

شوروي  يران و  صالحيتدار ا سازمانهاي  بين  قاد  ... انع

 .«عمل خواهد آمد به

ووئن  31مور   معاهدهمثالً در بلژيك پروتكل منًم به  .117

در  ترموزنبه تعميرات كانال  بين هلند و بلژيك راجع 6111

به امًاي نمايندگان دو  6126فوريه  6كه در تاريخ « گان»

ي اليحه هيئت دولت به امًاي پادشاه در دولت رسيده بود ط

به مجلرس نماينردگان جهرت تارويب  6121نوامبر  32تاريخ 

 (.مجلس نمايندگان 21/121سند شماره )ارسال شده است 
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يده  مول گرد لس مع هدات در مج اويب معا ت

 .دهيم است مورد بررسي قرار مي

 

 مطلب دوم

 روشواي تصويب معاهده در مجلس

 

ت  يران  قوقي ا ظام ح سه در ن نون  ا ك

رويه مختلف براي تاويب معاهدات در مجلس 

در نخستين روش مجلس : معمول گرديده است

ممكن است به قوه مجريه اختيار تنظيم و 

؛ (يكم)تاويب يك معاهده را اعطا نمايد 

و نيررز ممكررن اسررت همچررون سرراير لرروايج 

به قوانين داخلي مبادرت به شور و  مربوط

اهده امًا بررسي و اخذ تاميم درباره مع

؛ و (دوم)شررده بررا طرررف خررارجي بنمايررد 

ست  كن ا هده، مم اويب معا براي ت باالخره 

يژه يين و بق آ بادرت  ط مر م ين ا به ا اي 

 (.سوم)ورزد 

 

 روش يكم

اعطاي وكالت به قوه مجريه در تنظيم و 

 تصويب معاهده

 

نه   قوه مقن كه  ست  ين ا ست ا يه نخ رو

خارجي و  لت  با دو مذاكرات  لي  چارچوب ك

 ط خاصرري را كرره بررراي انعقررادشررراي

شخيص مي ظر الزم ت مورد ن مه  هد  موافقتنا د

معين نموده و به قوه مجريه اختيار مي 

دهد كه در اين چارچوب، با دولت خارجي 

ظيم  بوط را تن مه مر مذاكره و موافقتنا

پس . كرده و پس از امًا به تاويب برساند

از انعقرراد موافقتنامرره، قرروه مجريرره 

به مجلس تقديم نمايد  بايستي متن آن را
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حوه  شي از ن يز گزار هم ن موارد م و در 

طالع  به ا فق را  به توا صول  مذاكرات و و

 .مجلس برساند

در رويم سابق اين رويه بسيار معمول  

و كه موافقتنامه فرهنگي ايران  بود؛ چنان

بنگالدش،
108
يران و   كاري ا مه هم موافقتنا

كا، امري
109
قوقي   شكل ح كه  ير  هده ازم معا

اي را تنظيم نموده عمران منطقهسازمان 
110
 

مه يز موافقتنا بين  و ن يد  غو رواد هاي ل

ايران و ساير كشورها
111
كه براساس اجازه  

قانون بودجره اصرالحي  32مندرج در تباره 

، توسررط هيئررت وزيررران تاررويب 6232سررال 

يده گرد
112
شده   جام  ياراتي ان ساس اخت برا

                                                           

مجموعرره )موافقتنامرره فرهنگرري ايررران و بررنگالدش  .118

اين موافقتنامه بعدًا به تاويب (. 66، ص 6266قوانين سال 

 (.232، ص 6261مجموعه قوانين )مجلس نيز رسيده است 

موافقتنامه منعقرده برين ايرران و ايراالت متحرده  .119

 (.31، ص 6266مجموعه قوانين )امريكا 

معاهرده ازميرر برين ايرران ر پاكسرتان ر تركيره  .111

 (.به بعد 66، ص 6266مجموعه قوانين )

راجع بره لغرو رواديرد  32/2/6232موافقتنامه مور   .111

بلژيررك، هلنررد و )« بنلرروكس»ورهاي بررين ايررران و كشرر

؛ مبادله يادداشت بين (6232مجموعه قوانين ( )لوكزامبورگ

يد  غو رواد مورد ل سه در  يران و فران قوانين )ا عه  مجمو

و بعًرري ديگررر از كشررورهاي مختلررف كرره در ( 616، ص 6233

عالً  مده و ف يق درآ لت تعل به حا ها  گي آن ير هم سالهاي اخ

نامه هيئررت وزيررران مررور   ويبباشررند؛ تارر االجرررا نمي الزم

مجموعه )درباره لغو رواديد بين ايران و پرتغال  61/2/61

 (.31، ص 6261قوانين 

به دولرت اجرازه »: 611، ص 6232مجموعه قوانين سال  .112

اادي و  داده مي سي و اقت اال  سيا به م جه  با تو كه  شود 

اجتماعي كشور بنابه پيشنهاد وزارت امور خارجه، رواديد 

ساف جددًا م يا م غو  گر را ل شورهاي دي يران و ك بين ا رت 

يد قرار نما هوري . «بر قالب جم شوراي ان يز  قالب ن پس از ان

بره وزارت  33/3/61اسالمي ايران در اليحره قرانوني مرور  
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اويب  نه ت قوه مقن جب آن  به مو كه  بود 

را به قوه مجريه واگذار  معاهدات مذكور

طور كلي اعتبار حقوقي اين  به. نموده بود

 رويه ياهرًا در زمان حكومت قانون اساسي

يد  قاد و ترد مورد انت متمم آن  سابق و 

فت؛ قرار نمي گر
113
لت در   طاي وكا چون اع

با  غاير  لت، م به دو گذاري  مر قانون ا

.شد قانون اساسي شناخت نمي
114
 

پس از  كه  بارزي  نه  ما نمو قالب  ا ان

اسالمي، مجلس شورا اختيار تنظيم و تاويب 

معاهده با كشور خارجي را به قوه مجريه 

اعطا نموده است، امًاي بيانيه الجزاير 

و  63/61/61بين ايران و امريكا در تاريخ 

در پي آزاد شدن اتباع امريكايي از محل 

در . باشد سابق سفارت امريكا در تهران مي

اسالمي ابتدائًا طبق اين مورد مجلس شوراي 

شررايط مرذاكرات را  66/2/61ماوبه مور  

.به دولت اعالم نمود
115
دولت نيز بر همين  

                                                                                                                             

صادراتي  اال   به م جه  با تو بود  جازه داده  گاني  ا بازر

لغرررو  نسررربت برررهكررره الزم بدانرررد  كشرررور در مواردي

مه يد هاي با موافقتنا قدام نما پاي ا گاني پايا عه )زر مجمو

 (.632، ص 6261قوانين 

 .63الذكر، ص  سابق عهود به راهنماي . رك .113

معذلك دريافت وام از كشورهاي خرارجي بايسرتي برا  .114

جام مي لس ان اويب مج اويب ت كه ت حال آن ئت  شد و  نامه هي

 36مقرر داشته كه به اسرتناد مراده  1/61/66مور   وزيران

موافقتنامه تحاريل  61/63/66برنامه و بودجه مور   قانون

ًاي آن داده  جازه ام اويب و ا يون دالر وام ت اد ميل پان

مقايسه شرود برا اليحره (. 3، ص 6266مجموعه قوانين )شده 

 36/3/61به استفاده از وامهاي خرارجي ماروب  قانوني راجع

 (.361، ص 6261مجموعه قوانين )شوراي انقالب 

رسيدگي بره  66/2/61ح مذاكرات مجلس مور  صورت مشرو .115

پيشررنهاد و كميسرريون ويررژه بررسرري مسررئله جاسوسرران 

 .امريكايي
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اسرراس اقرردام كرررد
116
و پررس از امًرراي  

ها بيانيرره
117
وزير در ترراريخ  آقرراي نخسررت 

گزارش مفالي از امًاي دو سرند،  1/66/61

به حل  يكي اصول كلي و ديگري بيانيه راجع

مابين د عاوي في ال د يران و و ف لت ا و دو

اياالت متحده امريكا را، به مجلس تقديم 

مود ن
118
سناد به  ين ا بًا ا له  و متعاق مرح

                                                           

تنهرا »: بنابه ايهار يكي از اعًاي شوراي نگهبران .116

مجلس تا به حال به  قانونگذارياي كه در طول مدت  ماوبه

شروراي نگهبران ارسرال نشرده اسرت و شرورا در مرورد آن 

ت، مارروبه مجلررس در مررورد شرررايط ايهررارنظر نكرررده اسرر

چهارگانره برراي آزادي گروگانهراي امريكرايي در تراريخ 

بود كه از جمله ماوبات پربحث و و پر سر و صداي  66/2/61

بود لس  سال . مج بان ار شوراي نگه به  هارنظر  براي اي لي  و

. نشد و پس از تاويب مجلس، جهت اجرا به دولت ابالغ شده

ين شت ا قي و بردا قع تل لس، آن مو اميم مج ين ت كه ا  بود 

و نيازي به ايهارنظر شوراي  شود مصوبه قامومي محسوب ممي

به داوري يا صل   البته اليحه قانوني راجع. نگهبان ندارد

دعاوي در مورد اختالفات مالي بين ايران و امريكا كه در 

به تاويب مجلس رسريد مرورد ايهرارنظر تأييرد  33/61/6261

، 1ص  32/3/6216اطالعرات مرور  )« شوراي نگهبان قرار گرفت

« خاطراتي از شوراي نگهبان از تشكيل تا امرروز»، 3ستون 

 (.نوشته آقاي حسين مهرپور

بيانيه عمومي ر بيانيه دولت جمهوري دموكراتيرك و  .117

 61و ( مراده)مردمي الجزاير حاوي يك مقدمه، چهرار بخرش 

ور توسرط وزيرر مشراور در امر 31/61/6261شماره در تاريخ 

يك و  هوري دموكرات لت جم يه دو يز بيان يران و ن يي ا اجرا

مردمي الجزاير درباره حل و فال ادعا توسط دولت اياالت 

مراده  2متحده امريكا و دولت جمهوري اسالمي ايران متًمن 

سيده و  ًا ر به ام قام  مان م سط ه تاريخ و تو مان  در ه

 متن آنها به دو زبان)اسناد آن نيز مبادله گرديده است 

سي در  سي و انگلي قوقي»فار له ح قوقي  «مج خدمات ح تر  دف

از  12المللي جمهوري اسالمي ايران، شماره اول زمستان  بين

 (.چاپ شده است 312الي  331ص 

وزير در مجلرس شروراي اسرالمي، مشرروح  گزارش نخسرت .118

اساس كار بر » : 31، موافقت ص 1/66/61مذاكرات مجلس مور  
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البته در گذشته مشابه . اجرا گذارده شد

يه به  بيان يران  تاريخ ا ير در  هاي الجزا

.تاررويب مجلررس رسرريده اسررت
119
در مررورد  

                                                                                                                             

دولت با مفاد اين بيانيه موافقت  اين بود كه چنانچه دو

شوند،  حق  به آن مل عالم و  سمًا ا قت را ر ين مواف كرده و ا

المللي براي هر  عنوان يك تعهد بين اصول پذيرفته شده به

طرف الزم گردد دو  جرا  براي . اال سمي  فق ر يك توا به  سيدن  ر

هت  ين ج طرفين از ا بول  مورد ق ئت داوري  يك هي شكيل  ت

لغو دعاوي عليه ايران در دادگاههاي مقتًي بود كه عمالً 

صادره  يف  كام توق سخ اح كا و ف ني  بدون پيش... امري بي

 «مجلووه حقوووقي»)« ... چنررين مكررانيزمي امكرران نداشررت 

 (. 363، ص 3الذكر، شماره  فوق

 2عهدنامرره حكميررت بررين ايررران و اتررازوني مررور   .119

جره كه توسط وزير امور خار( 6163فوريه  3) 6223االول  ربيع

و وزير مختار وقت امريكا امًا شده بود، پس از هشت سال 

 6231)شمسي  6211حوت  3در دوره چهارم مجلس در جلسه مور  

هاي مجلس  مجموعه قوانين عهدنامه)به تاويب رسيد ( قمري

، 6213مقدس شوراي ملري در چهرار دوره تقنينيره، جروزاي 

ون در گرزارش مخبرر كميسري(. به بعرد 161مطبعه مجلس، ص 

لس  جه مج مور خار له)ا ارت الدو ين ( ن كه ا شده  اري   ت

يران و  لت ا بين دو دو فات  ال اختال حل و ف هت  مه ج عهدنا

ست كا ا قدماتي  مي»: امري لي و م قدم او كه  گويم  توانم ب

سياسررت ... فكررر جامعرره ملررل همررين عهدنامرره اسررت 

نه بود  جنگجويا جاري  بزرگ  پا و دول  كه در دول ارو اي 

البته به محض دخول امريكا در جامعه . ..خيلي مشكل بود 

شود  ملل، ديگر اين عهدنامه مورد نخواهد داشت و ملغي مي

به مه داوري بين و  قررات محك هد  موجب م تار خوا لي رف المل

هارم )« شد مور  چ هارم  لي دوره چ شوراي م لس  مذاكرات مج

، 236قمرري، ص  6231جمرادي االول  1شمسي مطرابق  6211جدي 

عالوه برراي رسريدگي بره  تأسيس داوري به(. شمسي 6221طبق 

اختالفات بين اتباع دو كشور و دولت طرف مقابل هم مورد 

ست بوده ا ظر  ندگان . ن كي از نماي سؤال ي ته  ( تدين)الب

 232ص )عهدنامه بالجواب مانده اسرت  2درباره امًاي ماده 

بينري  عهدنامه حكميرت پيش 2؛ چون در ماده (مذاكرات مجلس

كه  بود  ختالف شده  صدور رأي داوري در ا پس از  تين،  دول

به مي ند  ند توان اميم نماي خا  ت گري ات طرفين »: نحو دي

دهند كه پس از تقديم راپورت  متعاهدين به خويشتن حق مي
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اعتبررار موافقتنامرره مررذكور ترديرردهايي 

وجه به اصل خاوصًا با ت) عمل آمده است به

؛(قانون اساسي 26
120

ولي درهرحال موضروع  

شتر  سي بي به برر ياز  ست و ن حث ا بل ب قا

.دارد
121
هر صررورت بهتررر اسررت از روش  برره 

                                                                                                                             

 فيها هر يك موافق نظريات شخاي    كميسيون در مسئله مختلف

ند تار نماي بين . «خود رف ستقيمي  باط م گر ارت طرف دي از 

الررذكر و اسررتقراض از بخررش خاوصرري  مرره فوقتاررويب عهدنا

كه در همان ايام يعني در  امريكا وجود داشته است، چنان

قرانون مرور  ( 6231االول  جمادي)شمسي  6211تاريخ نهم جدي 

ميليرون دالر بره  6مبني بر اجازه استقراض  6213جوازي  26

ميليررون دالر از  26و مررذاكره بررراي اسررتقراض % 1بهررره 

ايي از تاويب مجلس شوراي ملي گذشته است بانكهاي امريك

 (.231مذاكرات مجلس، همان مجلد، ص )

شوراي نگهبان صريحًا در موارد متعدد اعرالم نمروده  .121

كه معاهده هد  جازه د به دولت ا لس  گر مج ًا  كه ا اي را ام

نمايد همان معاهده بايد به مجلس جهت تاويب ارائه شود 

، 32، ص 6/2/16مرور   ،133مشروح مرذاكرات مجلرس، جلسره )

در مورد تاويب اصالح قرانون فرروش و تحويرل نفرت  6ستون 

 (.مجاني به دولت سوريه و اجازه تقسيط ديون آن

دربراره حقروق  6111كنوانسريون ويرن  31طبق مراده  .121

تواند به اين امر متمسرك شرود  ر يك كشور نمي6»: معاهدات

ك برخالف ي هده  به معا تزام  براي ال موافقتش  ي از كه 

به صالحيت انعقاد معاهده بوده  مقررات حقوق داخليش راجع

بار مي قد اعت هده فا لذا معا به  و  قض  كه ن گر اين شد، م با

شكار مربوط حو آ بوده و  ن لي  قوق داخ عد ح كي از قوا به ي

ر نقض وقتي آشكار است كه 3. واجد اهميت اساسي بوده باشد

حسن نيت  نحو عادي و با براي هر كشوري كه به اين امر به

 .«اقدام نمايد نظر عيني مشهود باشد

يوان بين ًيه  ضمنًا در رأي د ستري در ق مي دادگ لي دائ المل

ضرابطه  6123مرور  « دانزيگ»رفتار با اتباع لهستاني در 

قوق بين عد ح قض قوا قط ن هده  ف به معا تزام  لل در ال الم

براي يك . شناخته شده بود و نه حقوق داخلي كشور مربوطه

رئريس  T.O. Eliasبه مقاله . حليلي از اين مسئله ركمطالعه ت

يوان بين نوان سابق د حت ع ستري ت لي دادگ بار »: المل اعت

 261، ص 3، ج 6116در مجموعه دروس آكادمي الهره، « معاهدات
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اويب  يه در ت قوه مجر به  لت  طاي وكا اع

 .معاهدات خودداري نمود

 

 روش دوم

المللي در مجلس  تصويب معاهدات بين

 همامند قوامين داخلي

 

يب معاهدات در روش دومي كه براي تاو 

مول مي شورا مع لس  صورت  مج ين  به ا شد  با

است كه معاهداتي كه مورد قبول و امًاي 

انررد،  نماينرردگان دو كشررور قرررار گرفته

دولت تقديم شده و در مجلس  لواي صورت  به

گيرند و  شورا مورد بحث و بررسي قرار مي

همرران روشرري كرره بررراي شررور و اصررالح و 

قوانين دا رأي مورد  يري در  يت گ لي رعا خ

گرررردد در مرررورد تارررويب معاهررردات  مي

.شود المللي نيز به اجرا گذارده مي بين
122
 

اليحه تاويب و اجازه مبادله »ترتيب،  بدين

المللي در دو شور  يك معاهده بين« اسناد

قرار مي لس  حث مج چه  مورد ب يرد و چنان گ

                                                                                                                             

به  محدوديتهاي قانون اساسي راجع»به بعد، فال مربوط به 

يخ هايي كه در تار يكي ديگر از نمونه. «سازي قدرت معاهده

الملل عدم رعايت مقررات قانون ساساي دليل بر  حقوق بين

عراق راجع بي يران و  نزاع ا ست  شده ا في  باري معر به  اعت

هده ارزروم مي سال  معا لل در  عه م شوراي جام كه در  شد  با

مذاكرات )اين اختالف حقوقي و مرزي مطرح گرديده است  6126

امبر و نرو 611و  162، ص 6126شوراي جامعره ملرل، فوريره 

مك ناير، حقوق معاهدات، چاپ لنردن، ص . 6313همان سال ص 

، الملول حقوق بينلوترپاخت در جلد اول اوپنهايم، . 31ر22

، اختالف ايوران و عوراقپانويس، دكتر آشوب اميني،  221ص 

بره  31، مطبروع در فرانسره، ص 6126تز دكترا، پراريس ر 

 (.بعد

ه دانشركده به مقاله دكتر حسن حبيبري در مجلر. رك .122

 .6، شماره 6213، (ملي سابق)حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 
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اصالحاتي ضروري باشد در متن مواد معاهده 

. گذرد نهايي ميو سصس از تاويب وارد شده 

اي ر  اين رويه هميشه منشأ اشكاالت عديده

ظر عملي چه از ن ظري و  هت ن ر  چه از ج

از جهررت نظررري، معاهررده . گرديررده اسررت

لي را نمي بين لي  المل قانون داخ با  توان 

قياس نمود؛ زيرا معاهده ايجاد تعهد در 

 نسبت بهقبال ساير كشورها است و غالبًا 

يفررري شرررهروندان ايجررراد حرررق و تكل

نمايررد، نمي
123
كرره قررانون، نظررام  در حالي 

شهروندان  براي  كرده و  عين  لي را م داخ

يف مي حق و تكل جاد  ستقيمًا اي ند م از . ك

نظر عملي نيز تشابه نحوه تاويب قانون و 

گردد؛  تاويب معاهده منشأ دشواريهايي مي

المللي از توافق اراده  زيرا معاهده بين

صل مي لت حا قان دو دو برخالف  كه شود،  ون 

 .گردد االجرا مي صورت يكجانبه وضع و الزم به

لحاظ تغييرررات و اصررالحاتي كرره  برردين 

حو  به ن شور  يك ك مان  بر پارل به  يكجام

هده بين لي معا مانع  مي المل ثرًا  يد اك افزا

ناي  كه ب شترك  فق م حدت اراده و توا از و

ست،  مت ا كت و دو حكو بين دو ممل هده  معا

قانو. گردد مي مورد  لي، برعكس، در  ن داخ

تغييرات اليحه تقديمي يا طرح تنظيمي در 

طول مذاكرات مجلس ممكن است هيچ اشكالي 

 .ايجاد ننمايد

 در دوره اول مجلررس شرروراي اسررالمي 

و تا حدودي در ادوار گذشرته ( 6213ر6261)

مجلررس شرروراي ملرري سررابق، روش تاررويب 

المللرري همرران روش تاررويب  معاهرردات بين

                                                           

، چاپ پاريس، الملل عمومي حقوق بينشارل روسو،  .123

 .به بعد 13، ص 6، ج 6111سيره ر 



  المللي تنظيم معاهدات بين...  189 

داخلي بوده است؛
124
ني كه رسيدگي مع بدين 

عالوه  گرفته و به مجلس در دو شور انجام مي

نمايندگان تغييرات و اصالحاتي را در متن 

اليحرره يعنرري سررند معاهررده پيشررنهاد 

انررد و در نهايررت اقرردام برره  نموده مي

ترتيب، بسياري  بدين. شده است گيري مي رأي

هاي فرهنگي و يا اقتاادي  از موافقتنامه

بره  6212ترا  6261و غيره كه در سرالهاي 

                                                           

نامه داخلري مجلرس شروراي ملري ماروب  به آيين. رك .124

 666مواد (. 6261، 6232، 6231با اصالحات ماوب ) 6223اسفند 

نامه فعلي مجلرس  آيين 611و  612ًا مشابه مواد تقريب 663و 

 .باشد مي( 63به پانويس . رك) 62/3/13شوراي اسالمي ماوب 

در گذشته در بعًي مسائل روش بررسي مجلس براي معاهده و 

ست بوده ا سان  لي يك هدات در دو . قانون داخ مه معا مثالً ه

قرار مي سيدگي  مورد ر قوانين  شور  ند  ست همان ته ا گرف

نامه داخلي مجلرس شروراي ملري  آيين 663طبق ماده  .داخلي

يا مقاوله»: سابق مه  مه  مواد عهدنا شور ... نا عرض  به م

شود ولي در باب مواد آن رأي گرفته  اول و دوم گذارده مي

 .«شود نمي

لس  سي مج حوه برر صيات در ن خي خاو عذلك بر بهم سبت   ن

شاهده مي هدات م جود  معا لي و قوانين داخ مورد  كه در  شود 

ست شته ا مورد  اوالً، هيچ. ندا هده  مواد معا يك  گاه يكا

ثانيًا، . شده است به خالف قوانين داخلي گيري واقع نمي رأي

لي،  شوراي م لس  هده در مج شور اول و دوم معا هر دو  در 

بعًي از شرايط و  نسبت به( در تئوري)امكان طرح اعتراض 

ست شته ا جود دا هده و شور . مواد معا هر  نين در  سبتهمچ  ن

لت  به جه دو اديق الي يا ت يا رد  اويب  صل ت يات )ا ني كل يع

 663و  662مرواد )شده است  بحث و بررسي انجام مي( معاهده

يرا  6261نامه داخلي مجلس شوراي ملري سرابق اصرالحي  آيين

ثالثًا، رد معاهرده در مجلرس (. 6223ماوب  633و  636مواد 

 666گرفتره اسرت، زيررا طبرق مراده  به شكل خاصي صورت مي

، در (6223ماروب  632و يرا مراده )نامه اصالحي مذكور  آيين

يق رأي مي بدين طر لس  حه، مج يق الي يا تعو هد صورت رد  : د

كند كه در باب مسائل  مجلس شوراي ملي به دولت تكليف مي»

ترض مذاكره و    مع خل  هد دا لت متعا با دو جددًا  ها م  علي

 .«گفتگو شود
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اند حاوي  تاويب مجلس شوراي اسالمي رسيده

نوان  ضميمه حت ع ستند ت شنهادات »اي ه پي

بررره  اصرررالحي آقايررران نماينررردگان راجع

كه در آن كليه اصالحات « ...موافقتنامه 

نظر كميسيون بايستي در  و تغييراتي كه به

هده بين كر  متن معا شود   لي وارد  المل

 .گرديده است

 

 ده در مجلساصالح معاه

در بعًرري مرروارد اصررالحاتي كرره در  

مورد رأي هده،  لس  معا اويب مج يري و ت گ

شكلي دارد و  قرار مي به  صرفًا جن ته،  گرف

برره نحرروه نگررارش مررواد معاهررده  مربوط

.المللرري اسررت بين
125
در بعًرري ديگررر از  

مرروارد اصررالحات وارده در مررتن معاهررده 

بيشررتر جنبرره تفسررير دارد و بررا روح آن 

.داردمغررايرتي نرر
126
ولرري بسررياري از  

                                                           

، علمي و فنري برين اقتصاديمثالً موافقتنامه همكاي  .125

، ص 6216مجموعره قروانين ) 21/61/11ايران و ليبري مرور  

 3طبق پيشنهادات اصالحي آقايان نمايندگان در ماده (. 623

بارت  جاي ع ند »به  خود كن شورهاي  شود « به ك ته  به »گف

به خود  شورهاي  برده ك كه در « كار  صالحاتي  ساير ا يا  و 

مه فرهنگي و هنري در موافقتنا. داده شده است 1و  3مواد 

طبرق ( 621، ص 6216مجموعه قروانين )بين ايران و الجزاير 

در « هرر»كلمره  66پيشنهادات اصالحي نمايندگان در مراده 

 66حذف گرديده و در ماده « قبل از انقًاي هر مدت»عبارت 

ست  شده ا ته  سيقي گف نر و مو ئاتر و ه جاي ت ها »به  گروه

در چارچوبي  يل ماده  گونه موارد اصالحي اخيرًا اين. هنري

شود، مانند اصالحاتي عبارتي كه  اصلي كنوانسيون آورده مي

شرهريور  63المللي اينمارسات مور   در متن كنوانسيون بين

شرود  بره تارويب مجلرس رسريده مالحظره مي 6213كه در  6266

، 312، 311، 316، 316و  612، ص 6213مجموعره قروانين سرال )

 (.332و  366، 361

ند موافقتنامه بلندمدت بين دولت جمهوري اسالمي مان .126

اصالح مواد ( 31، ص 6213مجموعه قوانين )ايران و پاكستان 
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شايد  تي  شته و ح سي دا به اسا صالحات، جن ا

خررارج از مررذاكرات طرررفين و توافقهرراي 

شد شور با ندگان دو ك بين نماي صله  .حا
127
 

همچنررين در برخرري مرروارد اصررالحات وارده 

هاست مربوط به مقدمه موافقتنامه
128
و حال  

قوق بين ماي ح كه عل كه  آن ند  لل معتقد الم

قد هده فا يك معا مه  لزام مقد آوري  قوه ا

.است
129
 

                                                                                                                             

همچنين در موافقتنامره فرهنگري ايرران و سروريه . 3و  6

 33در مراده ( 362، ص 6212مجموعره قروانين ) 3/63/13مور  

و در چارچوب ضوابط »برطبق قوانين داخلي دو طرف، عبارت 

 .نيز توسط مجلس افزوده شده است« مياسال

المثل در موافقتنامه فرهنگي و هنري برين دولرت  في .127

جمهرروري اسررالمي ايررران و دولررت جمهرروري دموكراتيررك 

( 621، ص 6216مجموعره قروانين ) 31/66/11الجزاير مور   خلق

در عنروان مراده « پيشرنهادات آقايران نماينردگان»طبرق 

مه  مه كل نوان مقد حده و ع ني»وا ست « و ف شده ا ضافه  ا

شامل ) نري  گي و ه به فرهن بر جن عالوه  مه  ني موافقتنا يع

 61و تعداد مواد از ( گردد مسائل فني بين دو كشور نيز مي

در (. 613و  616همانجرا، ص )يابرد  ماده افرزايش مي 61به 

اصلي موافقتنامه، فقط طرف ايراني متعهد بره  1متن ماده 

در اصالحات مجلس به عبارت اعزام كارشناس شده بود، ولي 

« با تراضري يكرديگر»قيد  61در ماده . تبديل شد« طرفين»

حراوي مقرررات ويرژه ( 62، 61، 66)اضافه شده و سه ماده 

 .بدان افزوده شده است

مثالً در مقدمه موافقتنامه همكاري اقتاادي، علمي و  .128

و  621، ص 6216مجموعره قروانين )فني بين ايرران و ليبري 

همچنرين برراي حمايرت از »: اين عبارت حذف شده است( 621

شور  سالمي در دو ك قالب ا يان دو ان ستراتژيك م ستگي ا همب

كه  هاني  سالمي ج قالب ا پايي ان به بر سيدن  براي ر برادر و 

به  ناطق را  مامي م ًعفان ت سلمين و مست سئوليت آزادي م م

 .«عهده خواهد داشت

براون لي، . 11، ص 6، ج الملل عمومي حقوق بينروسو،  .129

حتي در مورد قرانون اساسري . 112، ص الملل اصول حقوق بين

كه  شده  اري   گان ت لس خبر سالمي در مج هوري ا ستناد »جم ا

سي مي قانون اسا خود  به  قط  مه آن ف به مقد نه  كه  « شود 
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طرح مي  جا م كه در اين شكلي  شود و  م

كه  ست  ين ا مود، ا حل آن ن سعي در  يد  با

ماهيررت حقرروقي ايررن پيشررنهادات اصررالحي 

آقايان نمايندگان كه به ضميمه متن اصلي 

ست،  سيده ا مان ر اويب پارل به ت هده  معا

ستذ  باري را دارا چه ارزش و اعت ست و  چي

يا  شادي دارد  به ار يا جن قوه آ اويب  ت

مقننه مشروط به انجام تغييرات پيشنهادي 

صل  نافي ا قت  برعكس، در حقي يا  ست و  ا

توافق انجام شده بين دو دولت بايد تلقي 

 گرددذ

يه  طرح  سه نظر باره م ين  كه در ا اي 

 :گيرد شده است  يالً مورد بحث قرار مي

شررود كرره  در نظريرره نخسررت گفترره مي 

صرفاً  لس  ندگان مج شنهادات نماي به  پي جن

معني كرره برره دولررت  ارشررادي دارد؛ برردين

صيه مي هده  تو يد در معا سعي نما كه  ند  كن

جه  مورد تو شنهادي  صالحات پي قده، ا منع

قرار گيرد و تا حد ممكن دولت خارجي را 

صالحات را  ين ا كه ا مود  عد ن يد متقا با

البترره معاهررده اصررلي چررون از . بصررذيرد

قانوني  بار  جد اعت لذا وا شته  اويب گذ ت

عنوان سند مورد اتفاق دو دولت،  و بهشده 

.االجرا است الزم
130
 

                                                                                                                             

، 3، ج 6213مجموعه بررسي نهايي قانون اساسي، چاپ اول، )

 (.6613ص 

عنوان  به»: 3/63/16مور   ايهارت رئيس مجلس در جلسه .131

بدهيم، يعني [ اصالحاتي را در معاهده]توانيم  پيشنهاد مي

بول  گر ق طرف دي لت  هم دو گر  كه ا ست  ين ا نايش ا ين مع ا

معناي اين حرف اين است، يعني يك چيز . نكرد اثري ندارد

شد بور با لت مج كه دو ست  اوبي ني لس . م نابراين رأي مج ب

.  تواند پيشنهاد اصالحي بدهد اي هم مي ندارد و هر نماينده

 .«كند رود رويش بحث مي دولت اگر ديد كار خوبي است مي
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اشرركالي كرره بررر ايررن نظريرره وارد  

باشد اين است كه اين تئوري با كيفيت  مي

گيري مجلس در مورد معاهده،  تاويب و رأي

به ندارد و  جانس  ماهنگي و ت با  ه عالوه، 

حده ماده وا به متن  كه  اوبه  اي  عنوان م

عاهده را در اعتبار م يمجلس، اساس حقوق

دهد، مغايرت  حقوق اساسي ايران تشكيل مي

اري   موالً ت حده مع ماده وا يرا  دارد؛ ز

... نمايد كه معاهده منعقده با كشور  مي

ترم» ندگان مح شنهادات نماي به پي ًم  « من

.به تاويب رسيد
131
 

اي  نظريه دوم اين است كه متن معاهده 

بر آن « پيشنهادات اصالحي نمايندگان»كه 

ضافه  هايي ا اويب ن به ت عد  يده و ب گرد

مجلس رسيده، در واقع مورد قبول پارلمان 

بدين ست، و  ته ا لس  قرار نگرف ترتيب مج

شورا ضمن رد معاهده اصلي، شرايط مذاكره 

موده و  يين ن خارجي را تع لت  با دو جدد  م

نكاتي كه بايستي در مورد آنها توافق دو 

.دولت مجددًا جلب شود، روشن شده است
132
 

                                                           

از اين قبيل است تاويب پروتكرل در مرورد مبرادالت  .131

بي  هوري عر يران و جم سالمي ا هوري ا تين جم بين دول كاال 

، ص 6213مجموعه قوانين ) 6116تا  6123سوريه براي سالهاي 

در نيرز  وزير  آقاي نخسرت(. شود مالحظه 616خاوصًا ص . 613

تاريخ  گاني در  به وزارت بازر مذكور  هده  متن معا بالغ  ا

منًم بره پيشرنهادات نماينردگان »: تاري  نموده 66/3/16

و نيرز ابرالغ مرور  ( 616ص )« محترم مجلس شروراي اسرالمي

متن موافقتنامه همكراري  نسبت بهآقاي نخست وزير  1/6/16

مجموعه قوانين )ايران و ليبي اقتاادي، علمي و فني بين 

 .به وزارت امور خارجه( 622، ص 6216

ايهارات نماينده كميسيون مسكن و شهرسازي در جلسه  .132

، ص 663، مشروح مذاكرات مجلس، جلسره 6ستون  61/1/13مور  

31. 
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بر  ما  شكاالتي  ا طي ا يه افرا ين نظر ا

هدف  وارد مي گر  كه ا له اين شد، منجم با

مجلس رد متن اصلي معاهده بوده چه نيازي 

هست موازيني كه براي تاويب قوانين و يا 

االتباع نمودن آنها ضروري  معاهدات و الزم

ست  بان و )ا شوراي نگه يد  يل تأي از قب

ارسال و ابالغ به رياست جمهوري و امًاي 

ست سميو نخ مه ر شار در روزنا (  زير و انت

رعايت گرديده و به اجرا گذاشته شودذ
133
 

هده در   اويب معا سوم، ت يه  بق نظر ط

مجلس به ضميمه پيشنهادات نمايندگان، در 

صلي  متن ا يد  شروط و مق اويب م قع ت وا

معاهده است؛ بدين معني كه مجلس مندرجات 

به هده را  اويب نمي معا لق ت ند؛  طور مط ك

جه با تو كه  يود»به  بل ،«شروط و ق
134
چه  

كند،  ماهوي و چه شكلي كه صريحًا  كر مي

                                                           

قرارداد همكاري اقتاادي، علمي و فني بين ايران و  .133

مجلرس، تارويب  ليبري همرراه برا پيشرنهادات نماينردگان

مرور   123و نظريه شوراي نگهبان در نامه شرماره  6/63/16

؛ پروتكل در (به بعد 622، ص 6216مجموعه قوانين ) 61/63/16

يران و  سالمي ا هوري ا تين جم بين دول كاال  بادالت  مورد م

مجموعره ) 6116ترا  6123جمهوري عربي سوريه براي سرالهاي 

پيشررنهادات  منًررم برره( برره بعررد 613، ص 6216قرروانين 

بره تارويب  61/66/16نمايندگان محترم مجلس كه در جلسره 

شوراي نگهبران  31/6/16مور   1622رسيده و طي نامه شماره 

با اصالحاتي تأييد شده است؛ موافقتنامه فرهنگي ايران و 

در تهرران بره امًرا رسريده و در  3/63/13سوريه كره در 

يرد شروراي بره تأي 61/1/12به تاويب مجلرس و در  61/1/12

؛ (2/2/12روزنامرره رسررمي مررور  )نگهبرران رسرريده اسررت 

ير در  يران و الجزا بين ا نري  گي و ه مه فرهن موافقتنا

پيشرنهادات نماينردگان محتررم »به ضرميمه  3/63/16جلسه 

بره تأييرد  61/63/16به تارويب و در « مجلس شوراي اسالمي

بره  621، ص 6216مجموعه قوانين )شوراي نگهبان رسيده است 

 (.عدب

134. Reserves. 
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قرار مي يد  مورد تأي ها را  هد، آن د
135
و  

و  قيودكه در مورد  بدين لحاظ ر چنان

هدات  بر معا ها)شروط  حث ( رزرو عدًا ب ب

خواهيم كرد ر سرنوشت معاهده در نهايت 

حه  يود مطرو شروط و ق شت  به سرنو مر  ا

 .بستگي خواهد يافت

ن نظريه بيشتر منطقي است و قابل اي 

قبول؛ چون بر دو نكته زير مستقر است كه 

مه ها در موافقتنا كه در  هر دوي آن هايي 

پيشنهادات »سالهاي اخير به ضميمه آنها 

مجلس تاويب شده است «  آقايان نمايندگان

 :باشد مشهود مي

اين است كه رويه مجلس در  مكته اول 

اصلي معاهده گونه موارد، تاويب متن  اين

بوط  حده مر ماده وا چون در  ست؛  بوده ا

مه يه موافقتنا سند اول اويب  اري   ت ها ت

المثرررل در مرررورد تارررويب  في. شرررود مي

موافقتنامه همكاري اقتاادي، علمي و فني 

بين ايران و ليبي، شكل ماده واحده بدين 

 :صورت است

                                                           

، ص 3/63/16به مشروح مذاكرات مجلرس در تراريخ . رك .135

مسئله به ايرن صرورت »: ، ايهارات آقاي قائمي6، ستون 31

ست ًا مي. ا قرارداد را ام ين  كه ا تي  ند مي آن دول ند  ك دا

كرره در ايررن مملكررت يررك قررانون اساسرري هسررت كرره هررر 

مًا بايستي از تاويب مجلس بگ موافقتنامه مجلس . ذرداي حت

آن . كند تمام آنچه را كه مثالً مورد نظر ما است تاويب مي

نه يا  صذيرد  ين را ب كه ا ست  لت آزاد ا كه . دو مانطور  ه

خود آنها هم به همين صورت هستند و از لجاظ خود وزارت 

ندارد شكال  جه ا مور خار ست از آيين. ا شكال ه گر ا مه  ا نا

ست  مي... ا بول  شرايط ق ين  با ا لت كنيم، يع ما  ني دو

ظر  مورد ن مواد  ين  با ا شرايط و  ين  با ا سالمي  هوري ا جم

بول مي ند خود ق ًا ك مه ام كه موافقتنا ست  ضر ا ند و حا .  ك

 .«غير از اين حاضر نيست
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قرررارداد همكرراري . همرراده واحررد» 

لت بين دو ني  مي و ف اادي، عل هوري  اقت جم

اسالمي ايران و دولت جماهير عربي مردمي 

مه و  يك مقد بر  شتمل  بي م ستي لي سوسيالي

 6123فوريره  61دوازده ماده كه در تاريخ 

در طرررابلس برره امًررا رسرريده ( 21/66/11)

سناد آن  له ا جازه مباد اويب و ا ست، ت ا

.«شود داده مي
136
 

اين است كه شروط و قيودي  مكته دوم 

تارررويب مرررتن  كررره در مجلرررس هنگرررام

پيشررنهادات »موافقتنامرره، تحررت عنرروان 

به رأي گذاشته شده، « آقايان نمايندگان

خارج  لق  صورت مط هده را از  اويب معا ت

« پيشنهادات»نموده و فقط با رعايت اين 

اويب  نه آن را ت قوه مقن كه  ست  ضميمه ا

نمرروده، و لررذا كليرره مررواد و منرردرجات 

ين  به ا جه  با تو ستي  صلي باي هده ا معا

ط و قيود ضميمه مورد تفسير و تعريف شرو

.االجرا شود قرار گرفته و الزم
137
عبارت  به 

                                                           

همچنين طبق مراده . 623، ص 6216مجموعه قوانين سال  .136

حده راجع يران و  وا بين ا نري  گي و ه مه فرهن به موافقتنا

متن آن مشرتمل ( 621، ص 6216ن سال مجموعه قواني)الجزاير 

ماده به تاويب رسيده و اجازه مبادلره  61بر يك مقدمه و 

كه « پيشنهادات نمايندگان»ولي در . اسناد داده شده است

هم مه در  به آن  ضميمه موافقتنا سيده و  لس ر اويب مج ت

مراده  61روزنامه رسمي چاپ شرده مرواد موافقتنامره بره 

 (.616ن مجموعه، ص هما)افزايش داده شده است 

موافقتنامره مبرادالت  نسبت برهوزيري  در ابالغ نخست .137

 23622كاال بين ايران و سوريه مندرج در روزنامره شرماره 

تاري  شده ( 616، ص 16مجموعه قوانين سال ) 66/63/16مور  

براي اجرا با اعمال اصالحات مزبور »كه اين موافقتنامه 

هاي  لك در ساير موافقتنامهمعذ. «گردد به پيوست ابالغ مي

اصالح شده چنين تاريحي از جانب قوه مجريه مشاهده نشده 

 .است
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چه از  لي و  قوق داخ ظر ح چه از ن گر،  دي

هدات بين هت تع به  ج يران  لت ا لي، دو المل

معاهده اصلي و اصالحات اضافه )هر دو متن 

گررردد و تفكيررك آنهررا  ملتررزم مي( شررده

 .غيرقابل قبول است

لي  قوقي  ع يه ح براي رغم توج قًا  كه فو

با  هده  اويب معا مول در ت يين روش مع تب

فزودن  شنهادات»ا نه، « پي ست  بهقوه مقن د

داده شد، اصوالً تشابه و قياس بين معاهده 

داخلرري امررري اسررت المللرري و قررانون  بين

ناصواب، و اصالح معاهده در مجلس همانند 

يه لت رو قديمي دو حه ت ست  قانون و الي اي ا

فحات قبررل بيرران كرره در صرر ناصررحي ، چنان

تجربه نشان داده است كه در اكثر . گرديد

موارد، دولت خارجي طرف معاهده حاضر به 

پذيرفتن تغييرات و اصالحاتي كه در ايران 

از طرف قوه مقننه در متن معاهده وارده 

باشد و حتي اكثرًا آنها را  شده است، نمي

معارض با توافق انجام شده قبلي بين دو 

دولت تلقي نموده
138
و چه بسا موجب اشكال  

تًا  شده و نهاي اويب  سناد ت له ا در مباد

گز الزم هده هر ست معا يده ا جرا نگرد .  اال

لهذا روشي كه تاويب معاهده را همسان با 

داند منشأ اشكاالت  تاويب قانون داخلي مي

                                                           

اي  به همين جهت برخي از كشورهايي كره موافقتنامره .138

سالمي  شوراي ا لس  عدًا مج سانيده و ب ًا ر به ام يران  با ا

مه ست  موافقتنا ير داده ا كرده و تغي صالح  حك و ا ها را 

طالع داده يرًا ا ند اخ مه  ا ها موافقتنا مان آن چون پارل كه 

اويب  متن ت قرار داده و  اويب  مورد ت يه  شكل اول به  را 

مه ته  شده در روزنا شار ياف شور انت سمي آن ك لذا »هاي ر

مه امكان هيچ متن موافقتنا يري در  نه تغي ست و  گو پذير ني

بوده و الزم لق  بور مع مه مز يب موافقتنا جرا  بدين ترت اال

 .«باشد نمي
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ين  ير ا سالهاي اخ يده و در  فراوان گرد

 .كلي رها شده است روش به

 

 روش سوم

مجلس طبق يك آيين  تصويب معاهدات در

 ويژه

 

نامره جديرد  كره آيين 6213از مهرماه  

لس لي مج داخ
139
گذارده   جرا  به ا اويب و  ت

 نسبت بهشده، رسيدگي مجلس شوراي اسالمي 

يژه يه و بق رو هدات ط مواد  معا كه در  اي 

بينري شرده  به بعد مقررات مذكور پيش 612

.گيرد است صورت عمل به خود مي
140
ز يكي ا 

بندي معاهدات، به  طبقه خاوصيات اين روش

، (يك)معاهدات عادي و معاهدات مهم است 

برره قرروانين  مربوط لررواي و نيررز برررخالف 

گونرره تغييررر و تبررديلي در  داخلرري، هيچ

                                                           

و  32/2/16نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ماروب  آيين .139

بره  361، ص 6213مندرج در مجموعره قروانين سرال  62/3/13

 .بعد

هرگراه دولرت ضرمن »: نامه مذكور آيين 612طبق ماده  .141

نوع  هر  اويب  ضاي ت لس تقا به مج قانوني  حه  قديم الي ت

مه، مقاوله مه عهدنا يا موافقتنا قرارداد  مه،  كه  نا اي را 

كي يه با ي يا اتحاد خارجي  هاي  لي  هاي بين از دولت المل

نامرره،  شررود بنمايررد، مررواد عهدنامرره، مقاوله بسررته مي

قانوني  حه  ضميمه الي يد  مه با يا موافقتنا قرارداد و 

 .«مذكور باشد

نامره، قررارداد يرا  مرواد عهدنامره، مقاوله. 611ماده »

موافقتنامه مذكور در ماده فوق پس از اعالم وصول آن در 

شود و  س بالفاصله طبع و در ميان نمايندگان توزيع ميمجل

جاع مي بوط ار سيون مر صورتي به كمي لت  گردد و در  كه دو

براي آن قيد مهم قائل شده باشد و يا كميسيون مربوط تا 

يد  ين ق به ا سيدگي  ند، ر شنهاد ك يدي پي نين ق ته چ يك هف

گيرد تا مجلس آن را  بالفاصله در دستور كار مجلس قرار مي

 .«ررسي و به رأي بگذاردب
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هنگام تاررويب وارد  كلمررات معاهررده برره

 (.دو)شود  نمي

 

 

 

 
 معاهدات عادي و معاهدات موم. يك

كارات آيين  لس  از ابت لي مج مه داخ نا

تقسيم معاهدات به معاهدات  62/3/13ماوب 

ست؛ هم ا هدات م عادي و معا
141
ترتيب  بدين 

لس  عادي در مج هدات  اويب معا صوالً ت كه ا

مذاكره و رأي طوري به مورد  شوري  يري  كه  گ

هده قرار مي برخالف معا يرد،  يد  گ كه ق اي 

مهم بودن براي آن پيشنهاد شده باشد كه 

لواي در  ثل  به آن م سيدگي  لت ر ين حا  ا

مولي  بود مع هد  شوري خوا گر دو  ماده )دي

(.نامه داخلي مجلس آيين 663
142
 

                                                           

طريقه رسيدگي به قيرد اهميرت در مجلرس . 661ماده » .141

بود و د هد  يت خوا ضاي فور به تقا سيدگي  قه ر مان طري ر ه

س صورتي اويب بر به ت يد  ين ق مه، كه ا به عهدنا سيدگي  د ر

صي  مقاوله قه خا با طري مه  يا موافقتنا قرارداد و  مه،  نا

 .«عمل خواهد آمد به بيني شده نامه پيش كه در همين آيين

كه قيد اهميت به تاويب مجلرس نرسرد  در صورتي. 666ماده »

بوط  سيون مر يا كمي لت  يه دو باره از ناح ين  يا در ا

به ضايي  مه، مقاوله تقا يد عهدنا قرارداد و  عمل نيا مه،  نا

يا موافقتنامه عادي تلقي شده و مجلس به اين طريق عمل 

شوري بوده و پس از خواهد كرد كه اليحه تقديمي دولت يك 

فق در كليات و جزئيات هر كدام اصحبت دو مخالف و دو مو

شود و پرس از  دقيقه، به رأي گذاشته مي 66حداكثر به مدت 

ندگان از  ظرات نماي صورت ن هر دو  يا رد آن در  اويب  ت

 .«طريق كميسيون به دولت ابالغ خواهد شد

ويب كه مجلس قيد اهميرت را تار در صورتي. 663ماده » .142

شوري  گر دو  مولي دي لواي  مع ثل  به آن م سيدگي  ند ر ك

 .«خواهد بود
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در رسيدگي مجلس به معاهدات عادي كه  

شود كه  يك شوري است به اين طريق عمل مي

معاهده پس از صحبت دو مخالف و موافق در 

كليات و جزئيات هر كدام حداكثر به مدت 

شود؛ اما در  دقيقه، به رأي گذاشته مي 66

كه بررسي  مهم يعني هنگامي مورد معاهدات

بق  شود ط جام  شور ان يد در دو  حه با الي

در شور اول درباره كليات برا » 662ماده 

بحث خواهد   به مواد طبق ماده مربوطه توجه

شد و اعتراضات به بعًي از شرايط و مواد 

عنوان پيشررنهاد كتبرري برره  قرررارداد برره

گردد و اين پيشنهادات  كميسيون ارجاع مي

اعت قبرل از طررح در كميسريون س 33بايد 

شود يع  ندگان توز بين نماي بع و در  .  «ط

در »نامه داخلي مجلرس  آيين 663طبق ماده 

شررور دوم، كميسرريون مرروارد اعتررراض و 

پيشنهادات نمايندگان و همچنين نظر خود 

كند و آنگاه تنها درباره  مطرح مي... را 

طور كتبي  موارد اعتراض نمايندگان كه به

لت م شده و در مه سيون داده  به كمي قرر 

به شد،  نده اعتراض با نده و  ترتيب نماي كن

 6هر كدام به مردت  يك مخالف و يك موافق

صحبت مي قه  باره وارد  دقي سصس در ند و  ك

عمل  گيري به بودن و با نبودن اعتراض، رأي

البته تا اين تاريخ براي هيچ . «آيد مي

هده لذا  معا شده و  اويب ن يت ت يد اهم اي ق

صورت عادي و قاعدتًا يك  اهدات بهكليه مع

شرروري
143
مررورد بررسرري مجلررس و اخررذ رأي  

 .نمايندگان قرار گرفته است

                                                           

صورت دو  از معاهدات اشتباهًا به معذلك تاويب بسياري .143

شده و مي جام  قانوني ان لواي   ساير  ند  شود،  شوري و مان

بره الحراق ايرران بره  ماننرد تارويب كليرات اليحره راجع

سيون بين لي  كنوان سات»المل شور « اينمار شروح )اول در  م
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 عدم اصالح يا تغيير معاهده. دو

برخالف   هدات،  اويب معا يد ت در روش جد

گونه تغييري در  هيچ( 6213از قبل )گذشته 

شود؛ د و مندرجات معاهده وارد نميموا
144
 

                                                                                                                             

و غيره كه بعردًا ( 31و  36، ص 62/3/13مذاكرات مجلس مور  

 .بحث خواهيم كرد

المللري از  هنگام بررسي موافقتنامه حمل و نقل بين .144

شورا در  لس  ستان در مج يران و مجار بين ا جاده  يق  طر

مخبر ( 1، ص 663صورت مشروح مذاكرات جلسه ) 61/1/13تاريخ 

اصالحاتي را در متن موافقتنامه  كميسيون مسكن و شهرسازي

ين  مطررح كررده برود و رياسرت مجلرس برا مخالفرت برا ا

بود موده  عالم ن شنهادات ا يز »: پي هيچ چ لس  ما در مج اآلن 

ترروانيم تغييررر برردهيم مگررر اينكرره در مررذاكرات  را نمي

. باشيدخودتان به توافق رسيده [ قبالً ]كميسيون با دولت 

ما . تواند مطرح بشود نمياگر اين به اين شكل است، االن 

مي ما  چه  بل  طرف مقا يرذ]دانيم  يا خ بول دارد  بق [. ق ط

گر مجلرس پيشرنهادهاي اصرالحي داشرت  آيين نامره داخلري ا

تذكر مي به هد و نمي صورت  ند بد ين  توا متن ا ند در  توا

 .«بگنجاند[ موافقتنامه]

ست شده ا تار  صورت رف مين  به ه گري  تاريخ دي نين در  :  همچ

ئيس» ش: ر ندارد يك  يات  ست كل شنهاد : هادي)وري ا پي

اگر ... در قراردادها . پيشنهاد قابل بحث نيست(. داريم

اگر قرارداد . كنند قرارداد نباشد كه اين جوري بحث نمي

شد مي گر نبا لواي  دي ثل  يك رأي. شود م قط  جا ف يري  اين گ

فق: دارد يا موا خالف  ندارد . يا م يز  هيچ چ گر  . «...دي

بل به تي ق جراي آيين عالوه ح يز  از ا لي ن لي فع مه داخ نا

توان منطقًا در  هيئت رئيسه مجلس معتقد بوده است كه نمي

معاهدات در طي شور و بررسي پارلماني تغييراتي را وارد 

چون يك طرف ما يك دولت ديگري است كه در اختيار »: نمود

ست  ها  ما همچنان... ما ني لت)كه آن ندگان دو دو ( نماي

فق كرده ند توا نداريم ا يا  يم  بول دار بول . يا ق گر ق ا

يم مي نداريم  دار بول  گر ق يم، ا بول دار گوئيم ق توانيم ب

نداريم  مي بول  گوييم ق مواد را ... توانيم ب صل  ني )ا يع

توانيم  توانيم لغو كنيم، ولي ما نمي مي( تمام معاهده را

مي  هيچ الزا طراف  كه آن  نيم  اويب ك گوييم و ت يزي ب يك چ
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و چه در ( الف)چه در مورد معاهدات عادي 

 (.ب)مورد معاهدات مهم 

لف  عادي، . ا هده  مورد معا ست در  نخ

اري  آيين به ت لي  بنا مه داخ پس از »نا

، در هررر دو [معاهررده]تاررويب يررا رد آن 

قط]صورت  يق [ ف ندگان از طر ظرات نماي ن

قسمت )« كميسيون به دولت ابالغ خواهد شد

(.نامه داخلي مجلس آيين 666اخير ماده 
145
 

                                                                                                                             

مرور   336مشروح مذاكرات مجلرس، جلسره ). «ندارد بصذيرد

 (.، ايهارات رئيس مجلس3، ستون 61، ص 3/63/16

بره مرحلره اجررا  61/1/13ولي ايرن اسرتدالل ترا تراريخ 

 . اگذاشته نشده بود

سابق  لي  شوراي م لس  هارم مج هم در دوره چ حو  مين ن به ه

هنگام شور و بررسي عهدنامه مودت ايران و روسيه شوروي 

سردار معظم يعنري )مخبر كميسيون خارجه  6136مور  فوريه 

شمسري گفتره  6211قروس  32در جلسه مور  ( تيمورتاش بعدي

آقايان معترضين كليتًا بايد چه در اين مورد و چه »: است

در ساير موارد خوب درنظر بگيرند كه اصالح و تغيير مواد 

لي مي شوراي م لس  به مج شده و  ًا  كه ام مه  يد از  عهدنا آ

بايد از . معاهده دو طرف دارد. و سهل نيست مسائل عادي

تأخير و تقديم  نسبت بههر دو طرف ايهار عقيده بشود و 

به هيچ مه  كه كل لو اين مه و ير  يك كل ني را تغي جه مع و

شود طوالني ب مذاكرات  يك  يد  هد، با عرض . ند هم  عه  آن دف

كه  ياتي  سائل ح يك م شد و در  يق  يد دق لي با كه خي كردم 

زش داشته باشد عهدنامه به تأخير افتد اگر اصالح نشود ار

مود مذاكره ن شود  مه  مثالً مي. يا رد  ين كل چرا ا ند  فرماي

كه اگر بخواهيم بيفزاييم محتاج به  اضافه نشده در صورتي

به ست و  مذاكراتي ني ست يك  به . عالوه الزم ني عه  گر مراج ا

كه  يد  يد د يد خواه مذاكرات )« ...سابقه بفرماي شروح  م

، طبرع 3، سرتون 316، ص 6211لي دوره چهارم، مجلس شوراي م

 (. شمسي 6221روزنامه رسمي، سال 

ماروب )نامه داخلي مجلس شوراي ملري سرابق  در آيين .145

صررريحًا ( 6261و  6232بررا اصررالحات سررالهاي  6223اسررفند 

شاره شده  ا هده ن صالح معا يا ا ير و  كان تغي عدم ام به  اي 

ه اصرالحي در همران نامر آيين 661و  666بود، ولي از مواد 

نين برمي مان چ ير  ز حق تغي يز  لس ن مان مج كه در آن ز يد  آ
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نابراين خل و  ، هيچب براي د كاني  نه ام گو

هنگام تاويب  تارف در مندرجات معاهده به

 .يا پس از آن وجود نخواهد داشت

« نظرررات نماينرردگان»تفسررير عبررارت  

موده  اختالف جاد ن لس اي هايي را در مج نظر

ست يد . ا اود، عقا كه مق ند  خي معتقد بر

بوده  انفرادي نمايندگان و نه خود مجلس

گر آن  ًي دي ست و بع ظرات ا ني ن به مع را 

مجلررس يررا اكثريررت نماينرردگان تلقرري 

ند مي .نماي
146
سير آن  نظر مي به  كه تف سد  ر

تر است؛ زيرا نظرات  به هر دو معنا صحي 

ني  به مع ندگان  هي نماي يا گرو فرادي  ان
                                                                                                                             

كره  666رجوع شود به مراده . مواد معاهده را نداشته است

اضرافه  661ماده .  كر شده است 633قبالً در پانويس شماره 

بود يز »: كرده  ثاني ن شور  گاه در  بههر سبت  ًي از  ن بع

به هر يك  ضات مربوطاعتراض شود به اعترا[ معاهده]شرايط 

آيد و در صورت قبول  عمل مي المجلس مذاكره به از مواد في

يف مي لت تكل به دو لس  فوق مج ماده  يب  كه در  به ترت ند  ك

كره و گفتگو اباب شرايط مجددًا با دولت متعاهد داخل مذ

بود  هد  لس خوا ستور مج حه در د مذاكره الي ختم  تا  شود و 

نامه داخلي فعلي به  يينآ 663براي مقايسه با ماده . «...

 .و متن آن مراجعه شود 632پانويس 

، مررور  336برره مشررروح مررذاكرات مجلررس، جلسرره . رك .146

مرا »: رياست مجلس معتقد بوده است. به بعد 61، ص 3/63/16

جا مي قت مي هر هر و يت و  ني اكثر لس، يع گوييم  گوييم مج

ني  ندگان، يع تك]نماي ندگان[ تك  گر. «نماي جاي دي :  در 

بررراي تاررويب پيشررنهادات اصررالح ]نررابراين رأي مجلررس ب»

تواند پيشنهاد  اي هم مي هر نماينده[. معاهده وجود ندارد

رود و رويش  اصالحي بدهد و دولت اگر ديد كار خوبي است مي

لي... ]كنرد  بحرث مي اگرر اينجرا تارويب شرده دولرت [ و

كه  نمي ست  ين ا ناي ا به مع ين  ني ا ند، يع مل نك ند ع توا

يك  لس  يد مج ير با ني الجزا طرف يع كه آن  يي داده  رأ

ترروانيم اينجررور برره رأي  لررذا نمي. اجبررارًا بصررذيرد

نمايندگان مجلس  پيشنهاداتولي در عمل كليه . «بگذاريم

به سبت  شته مي ن به رأي گذا هدات  صالح معا ست  ا .  رك)شده ا

 (.632تا  636به پانويسهاي شماره 
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توجيه و بيان آراي مثبت و يا منفي است 

يك  نسبت بهكه از طرف اعًاي پارلمان و 

نامه اين حق  نآيي. معاهده داده شده است

را برره كميسرريون داده اسررت كرره نظرررات 

برره معاهررده نفيررًا و  نماينرردگان را راجع

مع تًا ج لت  اثبا طالع دو به ا كرده و  آوري 

 .برساند

تواند چه  از طرف ديگر، مجلس نيز مي 

يل  هده دال يا رّد معا اويب و  صورت ت در 

. توجيهي خود را براي اين كار اعالم دارد

خواهد بود تا دولت را اي  داليل رد وسيله

احيانًا در مذاكرات مجدد با كشور خارجي 

كمك نمايد تا اهداف قوه مقننه را بهتر 

ند يز مي. تأمين ك بول ن يل ق ند  دال توا

كه  شد  شروطي با يود و  عالم ق با ا مراه  ه

پارلمان، تاويب خود را به آنها وابسته 

 .نموده است

متن   لط  سير غ شته تف سفانه در گذ متأ

ر، سرربب شررده بررود كرره عبررارت الررذك فوق

نامه به معني اعطاي حق به پارلمان  آيين

اصالح و تفسير معاهده تلقي شود  نسبت به

يده شكالت عد قبالً  و م باره آن  كه در اي را 

.ايم، ايجاد كند نموده بحث
147
 

يعنرري )معاهررده مهررم در مررورد . ب 

اي كه قيد اهميت براي آن پيشنهاد  معاهده

گونه تغييراتي در  نيز هيچ( دو تاويب شو

. شررود د معاهررده در مجلررس وارد نميمرروا

البته كميسيون مربوط در مجلس طبق مواد 

نامه، چه در شور اول و چه  آيين 663و  662

در شور دوم، اعتراضات به بعًي از شرايط 

و مواد معاهده را مورد بررسي قرار داده 

آنها به جلسه  نسبت بهو گزارش خود را 

                                                           

 .و متن آنها 622و  633به پانويسهاي شماره . رك .147
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لحاظ طبق  بدين. دارد ميعلني مجلس ارسال 

نامه داخلي مجلرس در شرور  آيين 663ماده 

تراض و  موارد اع صرفًا در  سيون  دوم كمي

و همچنين نظر خود »پيشنهادات نمايندگان 

را درباره اين موارد و اصالحات يا تاويب 

يررا رد اليحرره دولررت برردون وارد كررردن 

كند و  تغييراتي در مواد در مجلس مطرح مي

ربرراره مرروارد اعتررراض آنگرراه تنهررا د

به كه  ندگان  لت  نماي بي و در مه طور كت

شد  شده با سيون داده  به كمي قرر  ... م

كنند و سصس درباره وارد بودن و  صحبت مي

گيررري برره عمررل  يررا نبررودن اعتررراض، رأي

 .«آيد مي

بق آيين  يب، ط ين ترت يد  به ا مه جد نا

لس  هده »مج يك معا يات  شور در جزئ ضمن 

قط  بين هم، ف لي م مواد المل ضات در  اعترا

ترروان مطرررح كرررد و اقرردام برره  آن را مي

لت  رأي به دو ها را  سصس آن موده و  يري ن گ

كه  نامه در صورتي طبق آيين... ابالغ نمود

مجلس اعتراضها را وارد بداند بدين طريق 

يف مي رأي مي لت را مو كه دو هد  ند در  د ك

مسائل مورد اعتراض با طرف متعاهد مجددًا 

مذاكره و  خل  شوددا گو  تا . گفت حه  الي

مررذاكرات مجرردد در دسررتور مجلررس پايرران 

لس  تراض، مج صورت رّد اع بود و در  هد  خوا

اليحه پيشنهادي  نسبت بهرأي قطعي خود را 

 663قسمت اخيرر مراده )« دولت خواهد داد

(.نامه داخلي مجلس آيين
148
 

گر  به  هم، ا هدات م صه در معا طور خال

اوي مورد ت شور اول  هده در  يات معا ب كل

پاره لي در  يرد، و مواد  قرار بگ اي از 

                                                           

نامره داخلري مجلرس  آيين 661مقايسه شود برا مراده  .148

 .636مذكور در پانويس  6261شوراي ملي سابق، اصالحي سال 
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قاداتي را  مان انت يت پارل هده اكثر معا

يا  صالح و  يا ا حذف و  ضاي  طرح و تقا م

هده را  ندرجات معا به م باراتي  فزودن ع ا

تاويب نهايي معاهده به تعويق  بنمايند،

افتاده و از قوه مجريه خواسته خواهد شد 

. با دولت حارجي مجددًا وارد مذاكره گردد

مذاكرات  جه  صورت، نتي ين  عم از )در ا ا

ندگان شنهادات نماي يا رد پي بول  به ( ق

رسد و وي هم رأي قطعي خود  اطالع مجلس مي

تاويب يا عدم تاويب معاهده  نسبت بهرا 

بررديهي اسررت اگررر . اعررالم خواهررد نمررود

خارجي  طرف  بول  مورد ق لس  ضات مج اعترا

كل  يك پروت با آن،  مان  شود همز قع  وا

دو دولت تهيه و امًا خواهد بين الحاقي 

شد كه بعدًا جزء اسناد ضميمه متن معاهده 

مانند مبادله يادداشت بين )درخواهد آمد 

وزير امور خارجه ايران و سفير شوروي در 

برره تفسررير بعًرري از مررواد  تهررران راجع

(.6136عهدنامه مودت ايران و شوروي 
149
 

                                                           

مراسله وزير امور خارجه ايران به نماينده مخترار  .149

مجموعوه معاهودات ) 3363نمرره  6211قروس  61روسيه مرور  

ر خارجه، ج ، وزارت امو1349دوجامبه معتبر ايران تا سال 

چرررون در فارررول پرررنجم و ششرررم عهدنامررره »(: 11، ص 6

به نظرر دولرت و مجلرس شروراي ملري ( 6136)الدولتين  بين

كه  ست  ين ا بر ا لس  يده مج نين عق بود همچ جود  هامي مو اب

 31پاسخ نماينده مخترار روسريه مرور  . «...فال سيزدهم 

رر و نيرز مجموعره معاهردات 16همان كتراب، ص ) 6211قوس 

سي و الم بين به انگلي سابق  لل  عه م سط جام كه تو لي  ل

پررس از ايررن ... »: 6136فرانسرروي چرراپ شررده، چرراپ سررال 

ناب  عه ج لت متبو كه دو ست  ظر ا ستدار منت هارات، دو اي

سانند اويب بر به ت شده  عده داده  عالي و ستطاب  . رك. )«م

تاب  يا »به ك شوروي  سيه  يران و رو بط ا يژوهش در روا

و نيرز مقالره  قرادري اتم نوشته آقاي حر «1921قرارداد 

الملرل، سرال  زاده در جورنرال امريكرايي حقروق بين كرايم

 62الزم به يادآوري است كه طبق ماده واحده مرور  (. 6121
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سط دو   صلي تو هده ا متن معا ير  تغي

( يك پروتكل الحاقييم به جاي تنظ)دولت 

جام  له ان به منز قع  نادر و در وا سيار  ب

مذاكرات مجدد و تنظيم معاهده جديد بين 

نكته ديگري كه در مورد . باشد دولتين مي

تاويب معاهدات مهم بايد خاطرنشان نمود 

اين است كه نمايندگان مجلس ر انفرادًا 

توانند نظرات خود را در  يا اجتماعًا ر مي

هد چه در مورد معا صورت رّد و  چه در  ه، 

صررورت تاررويب، برره دولررت ابررالغ كننررد؛ 

كه در مورد معاهدات عادي اين حق  همچنان

ست شده ا ها داده  .به آن
150
با   قع،  در وا

اين روش، از يك طرف هر يك از نمايندگان 

ر چه  توانند علل رأي خود به معاهده را  مي

مثبت و چه منفي ر براي قوه مجريه تبيين 

و از طرف ديگر اكثريت پارلمان نمايند، 

مه اويب قطعنا با ت  مواد توان اي مي هم 

يا  هد و  قرار د سير  مورد تف هده را  معا

شروط و قيودي را كه براي تاويب معاهده 

كه  د، چنانرقائل شده است صريحًا اعالم دا

تفايل ضمن سخن درباره  در صفحات آينده به

ويژگيهرراي تاررويب معاهرردات در مجلررس، 

 .ن بحث خواهيم كرددرباره آ

 

 :مطلب سوم

                                                                                                                             

، شوراي انقالب اسالمي (6262مجموعه قوانين سال ) 6262آبان 

فت  لت مخال به ع شم را  پنجم و ش اول  قوق  باف صول ح ا

عال بين بار ا طل و بالعت لل با مور الم شته و وزارت ا م دا

متن آن را به سفارت شوروي در  6262آبان  31خارجه هم در 

در جزء اسرناد سرازمان  6126تهران ابالغ نموده و در اوت 

ملل در دبيرخانه آن سازمان در نيويورك به ثبت رسانيده 

اي كه به قلم نگارنده در كيهان مور   به مقاله. رك)است 

 (.چاپ شده است 66/2/12

 .و متن آن 631به صفحات قبل، پانويس شماره . رك .151
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 ويژگيواي تصويب معاهدات در مجلس

 

بل راجع  صفحات ق يژه در  يين و اي  به آ

لس  هدات در مج اويب معا سي و ت كه در برر

به مي شورا  ست و  كار  شده ا خا   رود و ات

يه راجع ين رو هايي از ا سير  ويژگي به تف

و نتيجتًا )لواي  معاهدات به عادي و مهم 

و نيز ( دو شوري بودن آنها يك شوري و يا

ندرجات  راجع ير م عدم تغي صالح و  عدم ا به 

موديم حث ن لس ب هده در مج جا . معا در اين

ويژگيهاي ديگري در مورد تاويب معاهدات 

به يود  شروط و ق يين  يل تع هنگام  از قب

لس  اويب مج ته دوم)ت سيدگي ( نك حوه ر و ن

هده بين حه معا به الي لس  لي  مج ته )المل نك

مو( سوم ميرا  قرار  سي  لي  رد برر دهيم؛ و

كه  لوايحي را  ست  ضروري ا ها  بل از آن ق

اويب  به براي ت هده  يك معا ئه  عنوان ارا

مجلس تقديم شده است از ساير لوايحي كه 

قانون اساسي ندارد و  11ارتباطي به اصل 

موضوع آن تاويب يك معاهده نيست، تفكيك 

 (.نكته اول)نمود 

 

 مكته اول

به تصويب  اجعدايره شمول مقررات ر

 معاهدات در مجلس

 

اويب   نون ت هم اك كه  شد  ته  قبالً گف

اي  معاهرردات در مجلررس طبررق آيررين ويررژه

جام مي لواي  ان ساير  فاوت از  . شود مت

سئله طرح مي م جا م كه در اين ين  اي  شود ا

يژه  قررات و ين م كه ا ست  بها سبت  چه  ن

لوايحي قابل اجرا استذ آيا اگر در اليحه 

به روابط  فًا موضوعي راجعتقديمي دولت، صر
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المللرري دوجانبرره يررا چندجانبرره بررا  بين

شد  طرح با خارجي م شورهاي  اد ك لت ق و دو

اي  انجررام پرراره نسرربت بررهكسررب اجررازه 

هاي  خت كمك ند پردا ناگون مان قدامات گو ا

مررالي و يررا جنبرري بالعرروض، اسررتمهال 

بازپرداخررت وامهرراي اعطررايي برره كشررور 

يتهاي خارجي، و انجام مذاكره براي فعال

مشترك اقتاادي و فني با دولت خارجي را 

باز هم مشمول اين مقررات  مطرح نمايد، 

خواهد بودذ يا برعكس، مقررات مذكور در 

نامه داخلري مجلرس  به بعد آيين 611ماده 

به  لت  كه دو مواردي دارد  به  ااص  اخت

هده متن معا حه،  قديم  ضميمه الي اي را ت

خا لت  نده دو سط نماي قبالً تو كه  رجي دارد 

 11امًا شرده و تارويب آن را طبرق اصرل 

 قانون اساسي از مجلس تقاضا نمايدذ

نه  ين زمي لس  در ا مول در مج يه مع رو

. رسد نظر مي شوراي اسالمي مختلف و مبهم به

برره اليحرره اسررتمهال دولررت  در شررور راجع

ميليرون دالري  621وام  نسبت برهپاكستان 

اين بحث در مجلس مطرح شد كه آيا اليحه 

ور براي تاويب يك قانون داخلي تقديم مذك

و لذا آيين رسيدگي به آن در مجلس )شده 

و ( طبق مقررات عمومي تاويب قوانين است

يا برعكس، هدف از تقديم اليحه ارائه يك 

هده بين لي اختالف معا ستذ و لي ا ظر  المل ن

 ننتوانسررت ماهيررت حقرروقي اليحرره را روشرر

نمايد
151
و در نهايت امر، نماينده دولت  

                                                           

به مشروح مذاكرات مجلرس شروراي اسرالمي مرور  . رك .151

به نظر رياست مجلس اليحره تقرديمي . به بعد 61، ص 2/1/13

صورت يك شوري  براي تاويب يك معاهده است و لذا بايد به

اگر قرارداد نباشد به مجلس نبايد بيايد و »: انجام شود

به نظر . «آمده و حتمًا هم هست، اين اشكال را داريم چون
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يه ه ياهرًا از نظر ند  بودن »ر چ هده  معا

هدف از دفاع كرده بود، ولي « موضوع اليحه

تقديم اليحه را اساسًا تحايل مجوز قانوني 

يق در  ين طر كه از ا كي  طاي كم براي اع

قرار داده مي خارجي  شور  يار ك شود و  اخت

مدهاي  كه در درآ يري  يز تغي مومي و ن ع

صل مي شور حا جه ك مود بود كر ن . گردد،  

به به لت  گر، دو صل  عبارت دي يت ا لحاظ رعا

قانون اساسي كه اعطاي وام يا كمكهاي  21

لت را  طرف دو خارجي از  لي و  عوض داخ بال

داند و نيز رعايت  به تاويب مجلس مي منوط

قانون اساسي كه هرگونه تغيير در  63اصل 

ارقام بودجه كشور را موكول به تاويب يك 

قانون نموده،
152
دولت  اليحه استمهال وام 

 .پاكستان را به مجلس تقديم كرده است

شور اول   يرًا در  يز اخ شكالت ن مين م ه

به استمهال و تقسيط ديون دولت  اليحه راجع

هوري تاريخ  جم كرده در  لق  يك خ دموكرات

رسد اليحه  نظر مي به. شود مالحظه مي 3/6/6216

هده  يك معا اويب  به ت باطي  مذكور ارت

به امًاي اي كه  ندارد؛ چون متن معاهده

نماينرردگان دولتررين ايررران و پاكسررتان 

                                                                                                                             

ماهيت اين اليحه اجازه گرفتن دولت از »آقاي نايب رئيس 

... استمهال پاكستان در پرداخت بدهي  نسبت بهمجلس است 

ست قرارداد ني ست. «پس  سخ داده ا لس پا ئيس مج يد »: ر تمد

ست يدي ا قرارداد جد ين . «يك  يد ا با تأي لت  نده دو نماي

تغييررر در اقسرراط و عقررب »: دالل اعررالم نمرروده اسررتاسررت

انداختن بازپرداخت روي كل دريافتي ايران از بابت بهره 

بنررابراين يكرري از اركرران اصررلي ... گررذارد  تررأثير مي

عوض مي ند قرارداد را  قي مي. ك يدي تل قرارداد جد شود  پس 

كه بنابه نظر حقوقدانان نياز به مجوز قانوني و تاويب 

 .«مجلس دارد

نظريه شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي مرور   .152

 .2هاي شورا، ص  ، نظريه6211و نيز مجموعه قوانين  31/6/11
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ست،  شده ا ئه ن لس ارا به مج شد  سيده با ر

بر  چنان صرار  شه ا بان همي شوراي نگه كه 

قانون اساسري  11اين دارد كه اجراي اصل 

هده  متن معا ئه  با ارا مراه  ستي ه باي

.منعقده بين دو دولت باشد
153
 

در مورد ديگري كه تاويب قانون فروش  

فت  يل ن سوريه و و تحو لت  به دو جاني  م

اسررتمهال ديررون طبررق قرررارداد شررماره 

در مجلس مطرح  6122مور  آوريل  23/22/312

بوده است،
154
اي ارائه نشده  هرچند معاهده 

بود، ولي مقررات تاويب معاهدات درباره 

.آن رعايت گرديده است
155
رسد كه  نظر مي به 

از  صررحيحيدر اينجررا نيررز مجلررس تفسررير 

ب آيين لي  مه داخ ستنا ياورده ا مل ن . ه ع

شكيل  همين قانون ت اويب  مورد ت طور در 

مور   ستان  يران و پاك شتيراني ا شركت ك

هرچند كه اليحه فاقد ارزش حقوقي  62/6/13

كه قبالً بيان گرديد ر است ر چنان
156
ولي  

                                                           

، 32، ص 6/2/12، مور  133مشروح مذاكرات مجلس، جلسه  .153

در مورد تاويب اصالح قرانون فرروش و تحويرل نفرت  6ستون 

به . كر. مجاني به دولت سوريه و اجازه تقسيط ديوان آن

 .631پانويس شماره 

 .66و  63، ص 6212مجموعه قوانين سال  .154

. 22و  21ص  3/2/12به مشروح مذاكرات مجلس مور  . رك .155

هار  بور اي حه مز فوريتي الي اويب دو  فان ت كي از مخال ي

بايستي مواد معاهده مورد نظر را  داشته است كه دولت مي

حه مي ست الي به وي دا. كرد پيو كه  سخي  ين پا ست ا شده ا ده 

هده كه معا ست  به  ا حه  متن الي ست  طرح ا جا م كه در اين اي 

بنرابراين ». در مجلس چاپ شده و سه بخش دارد 3266شماره 

ست مين ا ست ه چه ه اويب ر. «هر قررات ت هم م لس  ست مج يا

: را در مورد آن اجرا نموده و اعالم داشته است معاهدات

قابل بحث [ هم]پيشنهاد ... يك شوري است، كليات ندارد »

 (.26همانجا، ص . )«نيست

 .631رجوع شود به متن پانويس شماره  .156
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عنوان تاويب يك موافقتنامه  در هرصورت به

گررردد و مقررررات منرردرج در  تلقرري نمي

( به بعد 611مواد )س نامه داخلي مجل آيين

.  دربرراره آن قابررل اجرررا نخواهررد بررود

لحاظ به پيشنهاد بعًي از نمايندگان  بدين

مجلررس در مررتن مرراده واحررده ايررن جملرره 

يده فزوده گرد بين ... » :ا مه  موافقتنا

تين  كه ... دول يدي  شرايط جد نين  و همچ

ممكن است احيانًا مورد توافق طرفين قرار 

دولت جهت تاويب  اي از طرف گيرد ضمن اليحه

 .ارائه خواهد شد« به مجلس

طور خالصرره، آيررين ويررژه تاررويب  برره 

برره بعررد  611معاهرردات كرره در مررواد 

ست  آيين يده ا يان گرد لس ب لي مج مه داخ نا

مال مي بل اع موردي قا ها در  كه  تن شد  با

هده بين يك معا متن  ست آن  لي  پيو كه المل

لت  ندگان دو قدماتي نماي ًاي م به ام قبالً 

يران  لت ا ست [ هاي]و دو سيده ا گر ر دي

 .ضميمه شده باشد

 

 مكته دوم

 محو مشروط و مقيد تصويب معاهده به

 

يران   گذاري ا مات قانون ًي از مقا بع

هنگام  توان به اند كه چون نمي اعالم نموده

تاويب در مجلس متن يك معاهده را تغيير 

داد و اصالحاتي را در آن وارد نمود، طرح 

شرط هيچ يد و  نه ق ستگو سور ني هم مي .ي 
157
 

                                                           

نگاه كنيده به ايهارات آقاي رئيس مجلرس در جلسره  .157

اگر ما نظري »(: 23مشروح مذاكرات مجلس، ص ) 6/2/12مور  

به] سبت  يك مقاوله ن ندرجات  مه بين م لي نا شتيم [ المل دا

كشرور دوبراره بحرث  621د اي بردهيم برونر بايد يك نظريه
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ولي حقوق معاهدات و رويه موجود در حقوق 

ين  بين يران در ا قوقي ا ظام ح لل و ن الم

مررورد بررين تاررويب مقيررد و مشررروط يررك 

معاهده
158
با ايجاد تغيير در متن معاهده  

ست به ئل ا فرق قا اويب،  كه  چنان. هنگام ت

تواند  در صفحات گذشته بيان شده مجلس نمي

هده د ندرجات معا يد، در م ارف نما خل و ت

لي مي به و ند  هده را  توا هم معا لق  طور مط

بر  يودي  شروط و ق كه  يد، بل اويب ننما ت

؛ اعم از اينكه (الف)اين كار قائل گردد 

و يا دوجانبه ( ب)معاهده چندجانبه باشد 

 (.ج)

 

 تعريف قيد و شرط در معاهده. الف

طور كلرري قيررد و شرررط عبررارت از  برره 

يه كه به اعالم ست  شور و اي ا يك ك سيله آن 

ًاي  گام ام قدماتي]هن يك [ م اويب  يا ت

حاق  گام ال يا هن پذيرش آن و  يا  هده  معا

بدان، نظر خود را درباره حذف قسمتي از 

شي  كاليف نا ًي از ت يا رّد بع قررات آن  م

ندرجات آن  ًي از م سير بع يا تف از آن و 

.دارد بيان مي
159
 

                                                                                                                             

معنايش . بكنند، اگر نصذيرفتند دوباره به مجلس بيايند

 .«اين است ما به هيچ كنوانسيوني در دنيا ملحق نشويم

158. Reservation  حرق »ر بعًي از مترجمران آن را بره معنري

، شماره «مجله حقوقي»)اند  به فارسي برگردانده« امتناع

 .ترديد است كه به نظر قابل( 621ر626، ص 6

 Teboul: Remarques sur les réserves auxنگاه كنيد بره بره مقالره  .159

conventions de codification الملرل عمرومي، سرال  در مجله حقروق بين

 3، فارل (سريره)چاپ پاريس  161تا  111، ص 3، شماره 6123

تحررت عنرروان  6121و  6111از بخررش دوم كنوانسرريون ويررن 

يرك »: 61ماده . به بعد مالحظه شود 61 ، مواد«رزرواسيون»

هنگام امًا، تاويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به  كشور به

 :تواند يك شرطي را مطرح نمايد مگر اينكه يك معاهده مي
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به  شرط  يد و  يب، ق هنگام  بدين ترت

قدماتي ًاي م بارت  ام هده ع اويب معا يا ت

حدوديت يك به از م طرف  جان كه از  ست  اي ا

مندرجات  نسبت بهيكي از كشورهاي متعاهد 

. شررود المللرري وارد مي يررك معاهررده بين

ترين نوع قيد كه در معاهدات مرسوم  قديمي

به  هده  شمول معا عدم  يد  ست ق بوده ا

باشد  سرزمينهاي تحت استعمار متعاهدين مي

له) ند مقاو مه بين مان لي راجع نا به  المل

جلوگيري از معامله نسوان كبيره ر ماده 

دي  31ر ماروب  6122اكتبرر  66ر مور   61

(.مجلس شوراي ملي 6262ماه 
160

در ايرران  

كه در سالهاي اخير يك معاهده  تنها موردي

به  بين شروط  يد و م حو مق به ن لي  المل

سيده  يران ر گذاري ا مات قانون اويب مقا ت

ندمدت بازرگاني بين ايران موافقتنامه بل

ستان و پاك
161
شوراي  مي  يه  كه نظر شد  با

به بان  به  نگه ضميمه آن  به  يد  عنوان ق

.دولت ابالغ گرديده است
162
 

                                                                                                                             

 .معاهده قيد و شرط را ممنوع كرده باشد. الف 

صي را پيش. ب  شروط خا ها  هده تن موده و  معا ني ن بي

 .شدآنها نبا  شروط مورد بحث جزء

شرطي. ج  چه  ندهاي  يا چنان شمول ب لف»كه م « ب»و « ا

 .«شود، با موضوع و هدف معاهده نامتجانس باشد نمي

مجموعوه دكترر هردايتي، . 6262مجموعه قوانين سرال  .161

 .636ص  المللي چند جامبه ايران، قراردادهاي بين

 .61، ص6213مجموعه قوانين  .161

المللي از طريق  بين در مورد موافقتنامه حمل و نقل .162

در دمشق بره امًراي  6213جاده بين ايران و سوريه كه در 

آن  61وزراي راه و ترابررري دو كشررور رسرريده بررود مرراده 

حذف  پيش سعي در  شور  يك از دو ك هر  كه  بود  كرده  ني  بي

بل  طرف مقا يه  سائل نقل يت و بر ترانز عوارض  بر  يات  مال

نون اساسي كه شوراي نگهبان آن را مخاف اصول قا. بنمايد

وضع مالياتها يا حذف آن از اختااصات مجلس است دانسته 
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 قيد و شرط در معاهدات چندجامبه. ب

بسياري نظر به اينكه هدف از تنظيم  

از معاهرردات چندجانبرره و كنوانسرريونها 

للي الم تدوين مقررات واحد و يكنواخت بين

است، لذا براي وصول به اين هدف، ضروري 

هده  يك معا به  شتري  شورهاي بي كه ك ست  ا

ند ًويت آن را بصذير شوند و ع حق  به . مل

گونرره  همررين جهررت، نرره تنهررا عًررويت اين

توح  شورها مف مه ك براي ه موالً  هدات مع معا

است، بلكه در اكثر موارد اين حق براي 

شررود كرره  كشررورهاي متعاهررد شررناخته مي

گام امًا و يا تاويب و يا حتي براي هن به

بدان  ند  عدًا مايل كه ب ثالثي  شورهاي  ك

كاليف  يودي ت شروط و ق با  شوند،  حق  مل

ند سيون را بصذير ندرج در كنوان يالً . م  

كه در  شروط  يود و  في از ق سام مختل اق

ست  يده ا يج گرد مول و را يران مع قوق ا ح

 :شود آورده مي

كي از   كه ي شرطي  يد و  ست ق كن ا مم

نامه  ورهاي متعاهد براي تاويب مقاولهكش

منظور حذف  المللي اعالم نموده است، به بين

قررات آن  ًي از م مودن بع حدود ن يا م و 

باشد،؛ مانند قيودي كه دولت ايران براي 

                                                                                                                             

نگاه كنيد به توضيحات رياست مجلس . بود و نه قوه مجريه

: كره اعرالم نمروده اسرت 3، دستور 61/3/16در جلسه مور  

قرار » لس  كار مج ستور  شته در د مي ندا حه لزو ين الي ا

اين  61ده شوراي نگهبان احتمال داده كه معناي ما. بگيرد

يعني خودشان بدون ارجاع )باشد، يعني دو دولت مستقيمًا 

لس ند( به مج قدام بكن ها ا پايين آوردن ماليات .  براي 

ديگر اين تفسير . دولت دوباره تغيير آن را خواسته است

لذا آن را  بود،  مين  هم ه ما  ظر  بوده و ن شن  بوده و رو ن

 .«كنيم ديگر مطرح نمي
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پررذيرفتن حكميررت ديرروان دائمرري داوري 

اساسرنامه  21 المللي مندرج در ماده  بين

اعرالم ( 6131مرور  )سابق ديروان مزبرور 

برره  6211مهرمرراه  61 اشررته و در ترراريخد

.تاويب مجلس شوراي ملي رسيده است
163 

كه   يودي  شروط و ق موارد  ًي  در بع

اويب مقاوله گام ت مه بين هن لي از  نا الم

عالم  ساير دول ا با  يران و  لت ا طرف دو

برره رد يررك يررا بعًرري از  شررود، راجع مي

نامرره  باشررد كرره در مقاوله تكرراليفي مي

ًو  هاي ع هده دولت ست؛ برع شده ا گذارده 

يران در  نه ا قوه مقن كه  يودي  ند ق مان

سيون مربوط اويب كنوان گام ت ضع  هن به و

و پروتكرل  6166ووئيه  32ونو )پناهندگان 

 6266در سرال ( 6111آن در نيويورك مرور  

ماده  3و  6موجب بندهاي  مطرح نموده و به

مندرج  واحده تاويب آن، بعًي از تكاليف

را اختياري اعالم و  نامه مذكور در مقاوله

آنها را صرفًا به منزله توصيه تلقي كرده 

.است
164 

پاره  شروط  سرانجام در  موارد،  اي از 

يدي  هده ( رزرو)و ق يك معا اويب  كه در ت

شود مربوط است به تفسير قسمتي  مطرح مي

از معاهررده و معنررايي كرره يكرري از دول 

باشد؛ مانند  متعاهد براي متن آن قائل مي

تفسير مواد كنوانسيون ونو  شروطي كه در

 6162آوريرل  31راجع به فالت قراره مرور  

                                                           

، چراپ 126ص : ، جراپ اول6261مجموعه قروانين سرال  .163

مجموعووه قراردادهوواي و نيررز دكتررر هرردايتي، . 32ص : دوم

قرانون اجرازه . 11، ص 6236، المللي چندجامبه ايوران بين

اساسرنامه ديروان  21الحاق دولت ايران به مقررات مراده 

 .المللي دائمي داوري بين

 .662ر321، ص 6266مجموعه قوانين سال  .164
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 6162مره  32توسط دولت ايرران در تراريخ 

.اعالم گرديد
165
 

المللي در  اما معاهدات چندجانبه بين 

مقابررل شررروط و قيررودي كرره ممكررن اسررت 

هد شورهاي متعا اويب  به ك يا ت ًا  هنگام ام

آنهرررا مطررررح نماينرررد، داراي اقسرررام 

ناگون ظر  يگو ست از ن كن ا چون مم ستند؛  ه

كنندگان اوليه كنوانسيون، وجود هر  تدوين

شروط و  ًي از  يا بع يد و  شرط و ق نوع 

لهرررذا . قيرررود قابرررل قبرررول نباشرررد

المللي در اين زمينه  هاي بين نامه مقاوله

 :بر سه نوعند

طور صرري   ممكن است كنوانسيون به .1 

بيني امكان طرح قيود و شروط را براي  پيش

شورهاي متعاهد شناختهك
166
 نسبت بهو يا  

                                                           

شروط  6113سصتامبر  61ي اعالميه مور  دولت امريكا ط .165

سيون  حاظ كنوان بدين ل مود و  عالم ن مردود ا يران را  ا

و نيرز  31بره پرانويس . رك. مزبور به تاويب مجلس نرسيد

بره تعطيرل  مربوط 611نامره  الحاق دولت ايررن بره مقاوله

 6/61/31هفتگرري در مؤسسررات اداري و بازرگرراني مارروب 

و ضرمانت اجرراي كيفرري در ( 213، ص 6213مجموعه قوانين )

 .عنوان شرط تاويب  كر شده است ماده واحده كه به 3تباره 

ترا  16، ص 2، ج 6116به دروس آكادمي الهه، سال . رك .166

نوشرته  Reserves aux traites multilaterauxو نيرز كتراب  Rudaمقاله  362

Imbest وزير امور خارجه فرانسه در پارلمان . 6111، پاريس ر

سعي ا يه  قوه مجر تاكنون  پيش  سال  پنج  كه از  موده  عالم ن

هنگام طرح لواي  قيود و شروطي  نموده كه پارلمان را به

به يده  كه  هدات گنجان ست در  معا ضروري ا اويب  هنگام ت

منردرج در  6122ووئرن  31پاسرخ مرور  )شود، مطلع نمايد 

در مرورد (. 122، ص 6122الملل،  سالنامه فرانسوي حقوق بين

كه كن موانعي  كي از  جرمين ي سترداد م پايي ا سيون ارو وان

اويب آن از  مانع ت يك  ستري بلژ ير دادگ هار وز به اي بنا

شروط و  ست  يده ا پايي گرد يه ارو ًو اتحاد شورهاي ع طرف ك

قيرودي اسرت كره هرر يرك از ايرن دولتهرا برراي تارويب 
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ماننررد . )ايررن امررر سرركوت كرررده باشررد

المللرري منررع و مجررازات  كنوانسرريون بين

جنايت آپارتايد كه اخيرًا به تاويب مجلس 

ست سيده ا (.ر
167
ماده   بق  ير ط صورت اخ در 

 6121و  6111هاي ويررررن  نامرررره مقاوله 61

برره حقرروق معاهرردات، اصررل، مجرراز و  راجع

گونه شروط و قيودي است كه معتبر بودن هر

طرح  به هده م اويب معا يا ت ًا و  هنگام ام

شد،  هده  جز در مواردي به»شده با كه معا

قط  يا ف موده و  نع ن يدي را م نه ق هرگو

كه  يا اين سته و  جاز دان صي را م يود خا ق

 كررر قيررد و شرررط معررارض موضرروع و هرردف 

 .«معاهده باشد

طور  بعًرري از كنوانسرريونها برره .2 

را كرره دولتهررا   خص مرروارديمحرردود و مشرر

توانند قيد و شرطي را اعالم دارند  كر  مي

كنوانسريون  32ماننرده مراده )نمايند  مي

هاي حيوانررات و  المللرري گونرره تجررارت بين

نابودي  طر  عرض خ كه در م شي  هان وح گيا

 6266ماوب  6112مارس  2قرار دارند، مور  

(.مجلس ملي
168
كه  يدر اين صورت هر كشور 

ًو به ع يل  ست ما هدات ا نوع معا ين  يت ا

شرط  نمي يد و  طرح ق به  بادرت  ند م توا

 .مندرجات آن نمايد نسبت بهديگري 

برراالخره بعًرري از كنوانسرريونها  .3 

مندرجات  نسبت بههرگونه شرط و قيدي را 

عالم مي نوع ا هده مم شورها  معا ند و ك نماي

به هده  پذيرفتن معا يا  بين  لق و  طور مط

ندارنررد؛  نصررذيرفتن آن دو راه بيشررتر

                                                                                                                             

مااحبه وزير دادگستري بلژيك )نمايند  كنوانسيون مطرح مي

 (.وانويه 21با نشريه اروپا، مور   31/6/6121در 

 .613، ص 6212مجموعه قوانين سال  .167

 .263، ص 6266مجموعه قوانين سال  .168
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المللرري  ماننررد كنوانسرريون سررازمان بين

 23مراده )ماهواره دريايي ر اينمارسرات 

در ايرررران 6213ماررروب ( 6بنرررد 
169
و  

ماده ) 6123كنوانسيون حقوق درياها مور  

توسررط نماينررده وزارت  6216كرره در ( 311

خارجه ايران در جامائيكا به امًا رسيده 

ولرري ترراكنون تشررريفات تاررويب و توديررع 

سنا ستا شده ا جام ن ته در . د آن ان الب

هنگام  گونه موارد بعًي از كشورها به اين

اويب اين يا ت ًا و  سيونها  ام نه كنوان گو

و در  ورزند اي مبادرت مي به صدور اعالميه

آن معنررايي را كرره از منرردرجات معاهررده 

ستنتاج مي ند، برمي ا كه از  نماي شمارند 

نظر حقوقي با قيد و شرط در معاهده فرق 

قوق  رد؛ همچناندا سيون ح ًاي كنوان كه ام

هاي فوق لت  دريا نده دو سط نماي لذكر تو ا

ئه يك اعالميه چند صفحه اي  ايران با ارا

.همراه بوده است
170
 

طور  معذلك الزم به يادآوري است كه به 

كلي دولتها در حق استفاده از قيد و شرط 

لق  به از آزادي مط ند جان هدات چ در معا

ند كنوانسيوني كه برخوردار نيستند؛ هرچ

نوع  ها را مم شوند آن حق  بدان مل ند  مايل

                                                           

 .361، ص 6213مجموعه قوانين سال  .169

وابسته به وزارت )رجوع كنيد به مجله سياست خارجي  .171

جه مور خار له ( ا سيون »مقا گي در كنوان هاي جن ضعيت ناو و

، نوشته آقاي كايمي، سال اول، شماره «ياهاجديد حقوق در

الزم به توضري  »: 612خاوصًا ص  612، ص 6216، دي ر اسفند 6

يد  سيون جد ًاي كنوان گام ام به هن يران  لت ا كه دو ست  ا

در مونتگروبي جامائيكرا، طري  6123حقوق درياها در سرال 

كنوانسيون، برداشت خود را از  261اي براساس ماده  اعالميه

ضرر و مقرراتي كه كشور  به حق عبور بي واد راجعمندرجات م

فرانس  ساحلي مي به كن يد  ضع نما اوص و ين خ ند در ا توا

 .«...ارائه نمود 
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شد كرده با حدود ن ستري . يا م يوان دادگ د

ياي  بين قاره در فالت  عواي  لي در د المل

شمال حق استفاده از قيود را در معاهدات 

طبررق رأي . مشررخص و محرردود نمرروده اسررت

در « رزرو»مرررذكور، حرررق اسرررتفاده از 

هدات نمي ند  معا كال»توا قوق و ت يفي را ح

به جود  كه  عرف مو مومي و  عد ع موجب قوا

به هان  هاي ج يه دولت بر كل ستي  طور  باي

كه  نحوي يكسان اعمال شود، شامل گردد، به

 طور هر يك از كشورها را مخير سازد كه به

يكجانبرره و تنهررا برره اراده خررويش از 

.«تكاليف مزبور خود را مستثني نمايند
171
 

 

 قيد و شرط در معاهدات دوجامبه. ج

ني   يت طرفي چون ماه به  هده دوجان معا

(traites synallaymatiques)  دارد و قاعرردتًا بررين

عادل و  نوعي ت هدين  كاليف متعا قوق و ت ح

شرط،  يد و  ياهرًا ق ست،  جود ا ماهنگي مو ه

هدات مي نوع معا ين  عت ا شد خالف طبي . با

كه  به نافعي  يا و م چون مزا گر،  عبارت دي

هده بهر هدين از معا يك از متعا ند  ههر م

موجب آن  شرروند بررا تكرراليفي كرره برره مي

نوعي تعادل  گردد، به شان تحميل مي برعهده

هنگام  و ترروازن دارد، لررذا يررك رزرو برره

نه دو  قوه مقن هده در  اويب معا شورت ، ك

قي  هده تل ني معا صيت طرفي با خاو خالف  م

اويب . شود مي قدانان ت خي از حقو تي بر ح

گونرره معاهرردات را برره معنرري  مشررروط اين

شنهاد ام لي و پي متن فع يد  ناع از تأي ت

                                                           

 31، مور  12المللي دادگستري، شماره  رأي ديوان بين .171

 .21و  22ص  6111فوريه 
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لت  بين دو دو يد  مذاكرات جد جام  براي ان

.نمايند تلقي مي
172
 

بنررابراين، هرريچ قيررد و شرررطي در  

معاهرردات دوجانبرره كرره از طرررف يكرري از 

دولتهرراي متعاهررد افررزوده شررود، معتبررر 

طور  نخواهد بود، مگر آنكه دولت ديگر به

.صري  آن را بصذيرد
173
 

شوره  ًي از ك ياالت )ا در بع ند ا مان

كا حده امري حق ( مت خود  به  نه  قوه مقن

دهررد حترري در معاهرردات دوجانبرره نيررز  مي

.تاررويب خررود را مشررروط اعررالم نمايررد
174
 

                                                           

 .612به پانويس . رك .172

آب  مانند امتناع افعانستان را پرذيرفتن عهدنامره .173

هيرمند كه با دولت ايران امًا نموده بود، چون در مجلس 

يه متن اعالم لي  بود شوراي م شده  فزوده  بدان ا جوع . اي  ر

بهمن  1شود به قانون تاويب قرارداد آب رود هيرمند مور  

البتره بعردها (. 326، ص 6262مجموعه قوانين ) 6261( دلو)

ل به امًا در كاب 6266اي بين دو دولت در سال  موافقتنامه

از تاويب مجلسرين ايرران گذشرت كره هرم  6261رسيد و در 

ست بر ا ياهرًا معت هم  نون  گر. اك ثال دي گره : م ناع كن امت

از پذيرفتن قيد و شررطي كره فرانسره در  6131امريكا در 

به پرداخت ديون جنگ  راجع 6131آوريل  31موافقتنامه مور  

كه  بوده  كرده  ين  بر ا شروط  شده و آن را م ئل  مان قا آل

 .هاي خود را به فرانسه نيز بصردازد بدهي

مجموعره  Restatement of the Foreign Relation lawنگراه كنيرد بره  .174

كره  216به روابط خارجي اياالت متحده، بنرد  قوانين مربوط

طور مشروط تاويب  دهد كه يك عهدنامه را به به سنا حق مي

امور خارجي »تاب در ك L. Henkinاز مؤلفان امريكايي . نمايد

نويسد كه براي  به بعد مي 622، ص 6113چاپ  «و قامون اساسي

حق را پذيرفته... سنا  ين  مه ا به ه كه  ند  اويب  ا هنگام ت

يل  يه تحم قوه مجر بر  يودي را  شروط و ق هده،  يك معا

 6111الملرل، چراپ  حقروق بين دايجسرت 63در جلرد . نمايد

در . ييرد شرده اسرتاين مطلب تأ 622در ص  M. Whitemanمقاله 

المللي  در مجله حقوق و سياست بين Connallyاي كه آقاي  مقاله

تحرت ( به بعد 232، ص 66دوره ) 6112دانشگاه نيويورك سال 
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كاري  مودت و هم مه  اويب عهدنا گام ت هن

بره  6111امريكا و اسصانيا كره در سرال 

بود سيده  ًا ر ام
175
خارجي   بط  ته روا كمي

بره  بند راجع 6اي در  سناي امريكا اعالميه

سي» سترش دموكرا به « لزوم گ سصانيا  در ا

ن معاهده به تاويب سنا رسانيد تپيوست م

كه بعدًا پارلمان اسصانيا با آن مخالفت 

حلرري كرره وزارت امررور خارجرره  راه. نمررود

امريكا انديشيد و با مقامات اسصانيايي 

به توافق رسيد اين بود كه اعالميه سنا 

به سند ت صرفًا  ضمائم  كي از  اويب عنوان ي

آورده شود و نه اينكه مورد مبادله  سنا

اويب  سناد ت تينا يرد بين دول .قرار گ
176
 

عبارت ديگر، اعالميه سنا و قيود مندرج  به

به ضميمه در آن  شرط  يك  طرف  عنوان  كه  اي 

به كايي  اويب  امري براي ت به  طور يكجان

قي  ست، تل يده ا ئل گرد بور قا هده مز معا

.شود مي
177
 

قدانان م  سياري از حقو كه ب ند  عتقد

براي تاويب  كه قوه مقننه  نتيجه شروطي 

يررك معاهررده قائررل شررده اسررت، طرررح يررك 

گر  طرف دي گر  كه ا ست  جددي ا شنهاد م پي

ن امتناع نمايد، هم معاهده از پذيرفتن آ

شروط پيشنهادي، چه از نظر معاهده و هم 

الملل،  حقوق داخلي و چه از نظر حقوق بين

                                                                                                                             

نوان  صالح»ع كردن و ا شروط  ست، « قدرت م شته ا هدات نو معا

 .كند نقل مي 6113سابقه اين رويه را در امريكا از سال 

رج در مجموعرره معاهرردات منررد 6111ووئررن  33مررور   .175

 .سازمان ملل متحد

 U.S. Ratification of the Humanتحت عنوان  R. Lillichبه مقاله . رك .176

Rights traties, with or without Reservation  در مجلهA.J.I.L.  وورنال امريكايي

 .به بعد 111، ص 6123الملل، سال  حقوق بين

 T. Frank 6126چرراپ ) The Thered Presidency. 21رك برره مجموعرره  .177

 .«مرون»مقاله 
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و  منتفرري و بالاعتبررار تلقرري خواهررد شررد

شروط را  هده آن  گر معا طرف دي چه  چنان

بود هد  بر خوا ها معت مه آن صذيرد، ه .ب
178
 

اما چنانچه شروط تاويب پس از مذاكره و 

موافقت نماينده مختار كشور خارجي مشخص 

گر مربوط صًا ا شد، خاو سير  شده با به تف

اي باشد كه موضوع تاويب  مندرجات عهدنامه

و قوه مقننه است، شرط و قيد صحي  بوده 

چارچوب  هده در  بار معا يد اعت بدون ترد

صررورت شرررط و قيررد در مررتن  تفسررير آن به

مارروبه قرروه مقننرره  كررر گرديررده اسررت، 

ته مي شروطي پذيرف ند  شد؛ مان لس  با كه مج

در مورد تفسير ( دوره چهارم)شوراي ملي 

مودت ايران و   فاول پنجم و ششم عهدنامه

قائل شرده  6136روسيه شوروي مور  فوريه 

اساس آن و موافقت وزير مختار شوروي و بر

تاررويب  در تهررران عهدنامرره مررذكور را به

ست سانيده ا .ر
179
اويب   يد در ت نوع ق ين  ا

                                                           

المللري  رئيس سابق ديوان بين« الياس»به كتاب . رك .178

 32چراپ لنردن، ص  «حقوق جديد معاهدات»دادگستري به نام 

 .به بعد

رجوع كنيد به ايهارات مخبر كميسيون امرور خارجره  .179

لري صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي م) 6211در مجلس جدي 

شمسرري،  6221چرراپ  3، سررتون 311سررابق، دوره چهررارم، ص 

تارت الدوله فيروز با مالحظه به نكات »(: چاپخانه مجلس

ئت  قت هي با مواف مه  مات الز با مقا مذاكره  پس از  ضه  معرو

دولت داراي اين عقيده شده است كه با استناد به مراسله 

سله وزارت  جواب مرا كه در  سيه  لت رو تار دو نده مخ نماي

م ضميمه ا پورت  ين را به ا عين آن  شده و  شته  جه نو ور خار

شود در مجلس شوراي ملي به اطمينان و وعده مندرجه در  مي

لت  يران و دو لت ا بين دو قده  مه منع سله، عهدنا ين مرا ا

روسيه را تاويب كند و مذاكراتي كه در اطراف اين قًيه 

قع  كه در وا مود  شوف ن كامالً مك لب را  شد مط سيون  در كمي

مراسله يك جزو اليتجزاي اين عهدنامه است، زيرا در اين 

 6است و ماده  1و  6به مواد  اين مراسله قسمت مهمي مربوط
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نام  معاهرردات بسرريار رايررج برروده و برره

«اعالميه تفسيري»
180
 .شود خوانده مي 

تاررويب  امريكووا در موووارد بسووياريدر  

كه در  شرطي  مراه  سنا ه سط  هده تو معا

كر گ سيري   يه تف شده اعالم جام  يده ان رد

ست .ا
181
سه  هاي فران نين پارلمان همچ

182
و  

                                                                                                                             

واسطه  به... موجب اين مراسله توضي  شده و اشكاالت  به 1و 

فع مي ضي  ر ين تو مي ا اور  با  كنم همين شود و ت كه  طور 

الح درنظر گرفته شدن مواد ديگر نيز با موافقت طرفين اص

حده . «...شد و  ماده وا متن  كه  ست  يادآوري ا به  الزم 

به استناد مراسله شماره » ماوب مجلس صريحًا اعالم نموده 

نماينده مختار دولت روسيه شروروي  6211قوس  31مور   6111

متن مراسله وزير امور خارجه ايران و پاسخ وزير . «...

و  11، ص 6، ج 6111مختار در مجموعه معاهدات دوجانبه چاپ 

همچنين در توشيخ احمدشراه بره مبادلره . چاپ شده است 16

اسناد تاويب اين معاهده صريحًا به مراسله مذكور اشاره 

هاي مجلس مقدس شوراي  ر عهدنامه مجموعه قوانين)شده است 

، مطبعه مجلرس، ص 6213ملي در چهار دوره تقنينيه، جوزاي 

بره  وله راجعبالعكس تاويب قطعنامه مشريرالد( به بعد 113

چرون امتيراز »: برا ايرن مرتن)عهدنامره  62تفسير ماده 

خوشتار يا به جهت اينكه مراحل قانوني را طي نكرده كان 

عهدنامه بين ايران  62لم يكن است لهذا واض  است كه فال 

، 236مشروح مذاكرات مجلرس، ص )« شود و روسيه شامل آن نمي

در حرد قرانون  چون به روسها ابالغ نگرديده فقط(. 2ستون 

ست بار ا جد اعت لي وا مومي . داخ بط ع سئول روا ته م الب

كه  16مور  دي ماه  621وزارت امور خارجه در نامه شماره 

چراپ شرده،  6216كصي آن در كيهان هوايي اواخرر دي مراه 

 .به كلي لغو شده است 62گفته شده ماده 

180. Déclaration d'interpretation. 

هاي  اويب معاهدات زير اعالميرهسناي امريكا هنگام ت .181

ست موده ا صادر ن سيري  نگ : تف اراف از ج مومي ان يه ع اعالم

، ص 6212متن آن در مجموعه قوانين سال ) 6132اوت  31مور  

؛ (11هرردايتي، ص  المللووي مجموعووه قراردادهوواي بينو  66

؛ معاهده لنردن 6121آوريل  33عهدنامه دريايي لندن مور  

؛ 6166ووئرن  61يرك شرمالي مرور  درباره نيروهراي اتالنت

؛ عهدنامره 6166سرصتامبر  2عهدنامه صل  با واپرن مرور  
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مان  فدرالآل
183
پس از   موارد  ًي  در بع

اويب  به ت بادرت  سيري، م يه تف صدور اعالم

هده مي ند معا بر . نماي عالوه  يران  در ا

يران و  مودت ا مه  تاريخي عهدنا سابقه 

روسيه شوروي و تفسير فاول پنجم و ششم و 

يان  بل ب صفحات ق كه در  شد در سيزدهم 

سالهاي اخير بسياري از تغييراتي كه بر 

هدات بين سط  متن معا لس تو لي در مج المل

ست،  شده ا فزوده  مان ا ندگان پارل نماي

جنبه تفسيري دارد كه حداقل دولت ايران 

مذكور  را ملزم به توجه داشتن، به تفسير

.نمايد مي
184
 

                                                                                                                             

برالعكس . 6162دفاع مشترك با كره جنوبي مور  اول اكتبر 

سناي امريكا به پيشنهاد كندي رئيس جمهور وقت طرح بعًي 

هده  به معا سيري  يه تف صدور اعالم بر  ئر  ندگان دا از نماي

اره ممنوعيررت بعًرري از دربرر 6112اوت  6مسرركو مررور  

 .اي را نصذيرفته است آزمايشهاي هسته

پارلمان فرانسه هنگرام تارويب معاهرده فرانسره و  .182

بند  3يك اعالميه تفسيري بر ماده  6212ووئن  2تونس مور  

اي كه توسط تونس انتشار يافته صادر  به اوراق قرضه راجع 2

ست موده ا ناه پ. ن اويب موافقت گام ت نين در هن خت همچ ردا

 6131ووئيره  63آوريرل و  31ر  ن جنگ بين متفقرين مروودي

ي يه عل سه اعالم مان فران كا، پارل سناي امري فت  رعم مخال

مبني بر اينكه پرداخت ديون منوط به اين است كه  يتفسير

 62به پرانويس )آلمان غرامت جنگي را بصردازد صادر نمود 

آوريل  3 باالخره پيمان اتالنتيك شمالي مور (. مراجعه شود

 6131ووئيره  31پس از صردور اعالميره تفسريري مرور   6131

 .تاويب شوراي جمهوري فرانسه رسيد به

مره  61در تراريخ ( دستاگبون)پارلمان آلمان فدرال  .183

تاويب معاهده همكاري فرانسه و آلمران مرور   هنگام 6112

اي را به تاويب رسرانيد كره  متن قطعنامه 6112وانويه  33

ناميده و در آن تاري  شده « مقدمه بر معاهده» عنوان به

است كه پيمان آتالنتيك شمالي با معاهده تأسيس اتحاديه 

 .اقتاادي اروپايي قابل جمع است

المثل در موافقتنامره بلندمردت بازرگراني برين  في .184

بره قسرمت ( 31، ص 6213مجموعه قوانين )ايران و پاكستان 
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 مكته سوم

محوه رسيدگي مجلس شورا به اليحه معاهده 

 يالملل بين

 

هده بين  حه معا بق  چون الي لي ط المل

بره بعرد  611اي كره در مرواد  آيين ويژه

مورد  آيين شده  شري   لس ت لي مج مه داخ نا

گيرررد، الزم اسررت نحرروه  رسرريدگي قرررار مي

رسرريدگي مجلررس شررورا در مسررائلي ماننررد 

حه  شور الي عداد  لف)ت ضاي (ا كان تقا ، ام

لس  سيدگي مج براي ر يت  بع و (ب)فور ، و ط

معاهده براي نمايندگان مجلس  توزيع متن

 :، مورد بررسي قرار گيرد(ج)

 

 يك شوري بودن تصويب معاهدات. الف

شوري   يك  عادي،  هدات  صيات معا از خاو

نامرره  آيين 666مرراده )بررودن آنهررا اسررت 

همرين  636داخلي مجلس مندرج در پرانويس 

له هده  (.مقا براي معا لت  گر دو برعكس، ا

يون مربوط قيد مهم قائل شده باشد و كميس

تا يك هفته چنين قيدي را پيشنهاد كند و 

مورد تاويب مجلس واقع شود، رسيدگي به 

شوري  لي دو  قوانين داخ لواي   ثل  آن م

نامره داخلري  آيين 663مراده )خواهد بود 

 (.633مجلس مندرج در پانويس 

هده  هيچ معا براي  تاكنون  ته  اي  الب

قيد اهميت درخواست نشده است و بنابراين 

تي كليرره معاهرردات پررس از ترراريخ بايسرر

يعني )نامه جديد مجلس  االجرا شدن آيين الزم

                                                                                                                             

در »: افرزوده شرده اسرت «كاالهاي قابل صدور» 6آخر ماده 

به پانويس شماره . رك. و نيز موارد ديگر« حال و آينده

631. 
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صررورت يررك شرروري مررورد  به( 6213شررهريور 

.رسيدگي مجلس قرار گرفته باشد
185
معذلك  

سئوالن  شتباه م ثر ا بر ا ياهرًا  مل  در ع

لواي   يه  سالمي كل شوراي ا لس  تري مج دف

برره خررود در دو  برره معاهرردات، خود مربوط

مورد له  قرار مي مرح سي  يرد شور و برر : گ

درباره مواد يك بار در كليات و شور دوم 

هده؛ معا
186
في هيچ  ظر كي ند از ن نه  هرچ گو

تفاوتي بين اين دو شور عمالً وجود ندارد 

ندرت تك تك مواد در جلسه علني مورد  و به

البته در بعًي . گيرد بحث و فحص قرار مي

                                                           

رياست مجلس تاكنون يك شوري برودن معاهردات را در  .185

قرار داده تذكر  جه و  مورد تو عدد  گاه  موارد مت ند، ن ا

ايرن »: 31، ص 66/6/12كنيد به مشروح مذاكرات مجلس مرور  

يك به كه  ست  مه ا شوري  صورت موافقتنا ست و دو  شوري ا

ايرن »: 6، س 62، ص 2/1/13همچنين در جلسره مرور  . «نيست

ست هم ني شوري  يك  ست و  مه ا سه . «موافقتنا يز در جل و ن

رئيس ر يك شوري است، كليات نردارد »: 26، ص 3/2/12مور  

پيشنهاد قابل بحث نيست در ( هادي ر پيشنهاد داريم)

رئريس »: 33، ص 61/61/13و باز مذاكرات مور  . «قراردادها

يت]ر  شد[ فور اويب ن طرح مي به. ت عادي م گر . شود طور  ا

يان  كه آقا سرعتي  هر  با  ست و  شوري ا يك  شد  قرارداد با

 .«خواهند انجام خواهد شد مي

بره حمرل و نقرل  المثل كنوانسريون گمركري مربوط في .186

( ر ونو6116مور  نوامبر )« تير»هاي  المللي تحت كارنه بين

تحت عنوان تاويب  66/6/12در تاريخ ( 6212وانين مجموعه ق)

كليررات اليحرره الحرراق دولررت جمهرروري اسررالمي ايررران برره 

لس  ست مج ته و ريا قرار گرف حث  مورد ب بور  سيون مز كنوان

صورت يك شوري است و دو شوري  به»متذكر شده است كه اليحه 

معرذلك همرين (. 116صورت مشروح مرذاكرات، جلسره )« نيست

مرورد بحرث و بررسري مجلرس  6/2/12در تاريخ اليحه مجددًا 

عنوان شور دوم اليحه آن  قرار گرفته و منشي جلسه رسمًا به

(. 6/2/12صورت مشرروح مرذاكرات  22ص . )را اسم برده است

در ( 632 پرانويسبره . رك)در مورد كنوانسيون اينمارسات 

 .به تاويب رسيده است 62/3/13جلسه 



   228 هفتمشمارة / مجلة حقوقي 

مورد استثنايي لواي  معاهده در يك شور 

رد رسيدگي و تاويب مجلس قرار گرفته و مو

.نامه مجلس رعايت شده است آيين
187
 

 

 تقاضاي فوريت در تصويب معاهدات. ب

بره  611با توجه به اينكه در مروارد  

نامه داخلي مجلس كه اختااص به  بعد آيين

نحرروه تاررويب معاهرردات در مجلررس دارد، 

اي به درخواست فوريت براي  گونه اشاره هيچ

سيد ست، طرح و ر شده ا هدات ن به معا گي 

برخي از نمايندگان مجلس درخواست فوريت 

بررراي تاررويب معاهررده را خررالف قررانون 

.اند دانسته
188
 رسد كه سكوت  ولي به نظر مي 

و بعررد آن و عرردم اشرراره برره  611 مررواد

امكرران تقاضرراي فوريررت دربرراره تاررويب 

                                                           

يحرره اسررتمهال ديررون از ايررن قبيررل اسررت تاررويب ال .187

، 2/1/12مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي مور  )پاكستان 

و تاويب قانون ( 666به پانويس شماره . رك( )به بعد 61ص 

فروش و تحويل نفت مجاني به دولت سوريه و استمهال ديون 

كره  چنان(. 22و  21، صفحات 3/2/12مذاكرات مجلس مور  )آن 

رياست مجلس اعالم نمروده اسرت نقل كرديم،  666در پانويس 

نيررز در مررورد . اليحرره يررك شرروري اسررت، كليررات نرردارد

موافقتنامه حمل و نقل ايران و مجارستان، رجوع كنيد به 

 .633پانويس 

عنوان نمونه به ايهارات آقاي زرهاني  زجوع كنيد به .188

و نيرز  26، ص 6/2/12در مشروح مذاكرات مجلس جلسه مرور  

دز مروزد  66/1/61مرور   11س در جلسره مشروح مذاكرات مجل

تاويب دو فوريت اليحه موافقتنامه حمل و نقل زميني بين 

كل  يه  يران و اتحاد سالمي ا هوري ا بري جم وزارت راه و ترا

فان  كه مخال شوروي  يت  سايوس ترانز گاني  فاعي و بازر انت

نمودند  نامه داخلي مجلس استناد مي آيين 26فوريت به ماده 

ير مربوطه يا معاون پارلماني كه رسمًا به و عدم حًور وز

مجلس معرفي شده باشد را دليل بر عدم امكان رسيدگي به 

مجلس معذلك دو فوريت را مورد تاويب . دانستند فوريت مي

 .قرار داد
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بودن  نوع  بر مم يل  هده دل ستمعا  .آن ني

معاهدات در مجلس اصوالً آيين ويژه تاويب 

شامل مقرراتي است در نحوه شور و تعداد 

عدم  خالف و  فق و م هاي موا مان نطق آن، ز

. امكرران دخررل و تارررف در جمررالت معاهررده

حوه  به ن باطي  قررات ارت ين م برعكس، ا

م و تررأخر مررذاكرات ينوبررت دادن و تقررد

به لواي  مختلف ندارد و تشخيص عادي  راجع

مواد  كر  و يا فوري بودن اليحه در اين

ست شده ا مواد . ن غوي  سير ل با تف تي  ح

توان استدالل كرد  نامه داخلي نيز مي آيين

قدم  يب ت يز كه ترت ها و ن لواي  و طرح

به بعرد  666مسئله فوريت لواي  در ماده 

نامه داخلي مجلس  كر شده كه در فال  آيين

هفتم آن قرار دارد، و لذا مستقل از فال 

شم  هد)ش سيدگي معا حوه ر ات در آن كه ن

لحاظ هرريچ  و برردين. شررود تلقرري مي (آمررده

معاهرررده )تفررراوتي در موضررروع اليحررره 

از نظر  (المللي باشد يا قانون داخلي بين

جود  سيدگي آن و بودن در ر عادي  يا  فوري 

هده را  به. ندارد يك معا گر،  عبارت دي

شور  مي سيدگي و  مورد ر يت  با فور توان 

كرره يررك اليحرره قررانون  قرررار داد، همچنان

 دتوان در مجلس مور نحو مي خلي را بديندا

همين استدالل .بحث قرار داد
189
موجب شده  

مورد  يت  با فور هدات  ًي از معا ست بع ا

                                                           

: 26، ص 6/2/12به مشروح مرذاكرات مجلرس مرور  . رك .189

يعني آيين ويژه ]فوريتها فوق آن روال ... رئيس ر »

سيدگ هداتر به معا ست[ ي  طرح و . ا هر  موارد  مام  در ت

حه برود الي سيون  به كمي كه  ست  ين ا لش ا يد روا كه بيا . اي 

همان طرز عمومي اگر در موردي دو فوريت تاويب كرديم يا 

 .«كند يك فوريت تاويب كرديم اين روال را عوض مي
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يرد قرار گ مان  اويب پارل سيدگي و ت .ر
190
 

ولي اعطاي فوريت به معني اين نيست كه 

قررات آيين جرا  ساير م به ا لي  مه داخ نا

المثل تغييري در تعداد  گذارده نشده و في

هده  متن معا يع  بع و توز يا ط شورها و 

فوري بودن رسيدگي يك معاهده . وارد شود

فقط به معني تسريع در طي مراحل بحث و 

ني  لس يع شور در مج سيون و  سي در كمي برر

.قرردم و تررأخر لررواي  اسررتت
191
الزم اسررت  

يت  لت در فور ضاي دو كه تقا شود  يادآوري 

رسيدگي به يك معاهده بايستي مستند به 

داليلي باشد كه فوري بودن و مخاطراتي كه 

شررود را اثبررات  از تررأخير آن ايجرراد مي

نمايد و نه اينكه صرف عدم امكان مناقشه 

هده و  مواد معا كردن»در  جوع  فع و ر « ر

 .آن موردنظر باشدتاويب 

 

 طبع و توزيع معاهده در مجلس. ج

نامه داخلري  آيين 611و  612طبق مواد  

مواد معاهدات اعم از  62/3/13مجلس ماوب 

ها  نامه و يا موافقتنامه عهدنامه، مقاوله

و »برروده « ضررميمه اليحرره قررانوني»بايررد 

بالفاصررله طبررع و در ميرران نماينرردگان 

.شود« توزيع
192
زام شامل اما آيا اين ال 

نظر از دوجانبه  شود، صرف كليه معاهدات مي

قط  يا ف هدهذ و  بودن معا به  يا چندجان
                                                           

. رك. مانند موافقتنامه حمل و نقل ايران و شروروي .191

و تاويب قانون فروش و تحويل نفرت مجراني  622به پانويس 

شماره  قرارداد  بق  يون ط ستمهال د سوريه و ا لت  به دو

 (.66و  63، ص 6212مجموعه قوانين ) 23/22/312

، مررور  132برره مشررروح مررذاكرات مجلررس، جلسرره . رك .191

در مورد فروش و تحويل نفت مجراني بره  22و  21، ص 3/2/12

 .32، ص 6/2/12ر  ، مو133دولت سوريه و نيز جلسه 

 .آورده شده است 631در پانويس  611و  612متن مواد  .192
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چون ست،  به ا هدات دوجان بر معا  ناير 

سازمانهاي  نمي لس و  خارج از مج توان در 

دولتي بدان دسترسي يافتذ اين مسئله در 

حث و  مورد ب ها  سالمي بار شوراي ا لس  مج

مررذاكره قرررار گرفترره و تفسررير مررواد 

لذكر آيين فوق جه  ا ماتي موا با ابها مه  نا

مطلق است  611و  612البته مواد . شده است

و اين الزام قانوني را در طبع و توزيع 

نداده  ااص  ني اخت موارد معي به  هده  معا

اي از نمايندگان، هنگام  است؛ معذلك پاره

بحث و شور در مورد معاهدات، ضرورت طبع 

ها را  متن آن يع  اربه معاو توز هدات منح

اند دوجانبرره دانسررته
193
و حترري در بعًرري  

مه موارد، مقاوله سيونهاي)ها  نا ي (كنوان

مورد المللي بدون ارائه متن كامل آن  بين

انررد؛ بحررث و تاررويب قرررار گرفته
194
در  

                                                           

، ايهرارات 33، ص 26/3/12مشروح مذاكرات مجلس مور  . 193

اي از نمايندگان مانند  ولي پاره. آقايان شيباني و هادي

آقايان هراتي و موحدي ساوجي و صبوري ارائه هرگونه متن 

 .اند همعاهده را به مجلس ضروري دانست

بره حمرل و  در هنگام تاويب كنوانسيون گمركي مربوط .194

آقاي رئيس مجلس « تير»هاي  المللي كاال تحت كارنه نقل بين

( 23صرورت مشرروح مرذاكرات، ص ) 6/2/12مور   161در جلسه 

سته ضروري دان هده را غير يع معا بع و توز يل  ط به دل اند، 

كه  لس بياو»اين به مج كه  ست  هايي ني ها چيز چاپ اين ند  ر

اگررر خواسررتيد تحقيررق بكنيررد اينهررا هررم در ... كننررد 

شته مي تان گذا نده اختيار كه نماي يق  شود  ند تحق ها برو

گيري  عليهذا بدون طبع كنوانسيون مبادرت به رأي. «كنند

ست شده ا باره آن  سه . در برعكس در جل لس  ئيس مج يب ر نا

اگررر از نظررر »: اعررالم نمرروده اسررت 32، ص 26/3/13مررور  

رسد كه در قراردادي كه  نظر مي فرمايند، به اي مي نامه آيين

سئله نين م شد چ تدايي با شود و اب ظيم ب يدًا تن كن  جد اي مم

لي  شد، و لس]با ستور مج شده [ د ظيم  يد تن قرارداد جد يك 

قرارداد  يك  كه  ست، بل گر ني شورهاي دي يران و ك بين ا

هست و فهرست كشورهايي كه با آن [ چندجانبه]المللي  بين
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كه در مواردي ديگر به علت عدم پخش  حالي

متن كنوانسيون در مجلس، رسيدگي به بعد 

ست شده ا كول  .مو
195
ي  پس از ا حال،  ن درهر

 611و  612اكنرون مرواد  نشيب و فرازها هم

شناخته  آيين لق  عام و مط عدي  مه قوا نا

كه  مي ست  شده ا ين  مول ا يه مع شود و رو

قبالً بايد  براي شور يك معاهده در مجلس 

متن آن در اختيار كليه نمايندگان قرار 

به  هده دوجان كه معا عم از اين يرد، ا گ

به يا چندجان شد  يه . با پس از نظر صًا  خاو

كه اعرالم  6212شوراي نگهبان مور  خرداد 

ست  هده الزم ا يك معا اويب  براي ت موده  ن

متن آن به مجلس ارائه شود،
196
اين رويه  

رغم مشرركالت عملرري آن بيشررتر تقويررت  علرري

براي تسهيل اين امر اخيرًا . گرديده است

موجب آن در  شود كه به از روشي استفاده مي

سيونهاي  المورد كنوان ل مف ني، دو ت و ف

مبادرت به تهيه  گزارشي تفايلي در مورد 

آن   نامه و آثار و نتايج خاوصيات مقاوله

موده و آن را در  ندرجات ن مالي از م و اج

عه و  براي مراج طه  سيون مربو يار كمي اخت

                                                                                                                             

مل  ند  ميع شده]كن حق  بدان مل ني  ست [ اند يع جا ه در اين

و نيز بعًي از نمايندگان بين الحاق ابتدايي به . «...

شود فرق  يك معاهده و اصالحاتي كه به يك معاهده وارد مي

شته ندگان را در  گذا براي نماي هده  بع معا لزوم ط اند و 

 .دانند مورد اخير منحاربه موارد اصالح معاهده مي

مرور   162م آقاي نايرب رئريس مجلرس در جلسره تامي .195

 613كره در پرانويس  چنان)ولي ايشان قربالً . 36، ص 26/3/12

مد به ( آ هده  يع معا بع و توز لزام ط اار ا يه انح از نظر

نامره دفراع كررده  آيين 611معاهدات دوجانبه طبرق مراده 

 .بودند

ايهرارات . 32، ص 6/2/12مشروح مذاكرات مجلس مرور   .196

بر كم بان مخ شوراي نگه هاي  قل از راهنمايي به ن سيون  ي

 (.قسمت اول 13و  631هاي  به پانويس. نيز رك)
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.دهد استفاده نمايندگان مجلس قرار مي
197
 

اي مفيد و حتي  اين رويه هرجند تا اندازه

كامررل  باشررد امررا درهرحررال مررتن الزم مي

سيون  ستيكنوان سخه باي هايي  حداقل در ن

محدود ولي در فرصت كافي در اختيار كليه 

اعًاي پارلمان جهت مطالعه و بررسي قرار 

 .داده شود

سيدگي و   يان ر پس از پا يب  بدين ترت

تاويب معاهده در مجلس شوراي اسالمي متن 

آن متعاقبًا جهت تأييد به شوراي نگهبان 

كه اين مرحله مهم  نارسال خواهد شد، چنا

را در صررفحات آترري مررورد مطالعرره قرررار 

 .دهيم مي

 

 بند دوم

 تأييد معاهده توسط شوراي مگوبان

 

اويب   مورد ت سي در  قانون اسا ند  هرچ

اي برره صررالحيت شرروراي  معاهرردات، اشرراره

ست  موده ا بان نن لس  به)نگه صالحيت مج خالف 

و صرالحيت رئريس  11شورا منردرج در اصرل 

، ولي نظرر بره (636ر اصل جمهور مندرج د

: دارد قانون اساسي كره مقررر مري 13اصل 

كليه ماوبات مجلس شوراي ملي بايد به »

شرروراي . شرروراي نگهبرران فرسررتاده شررود

                                                           

نامه پسرتي جهراني و  كه در مورد تاويب مقاوله چنان .197

هاي اجرايي  نامه به امانات پستي و آيين موافقتنامه مربوط

آنها و اساسنامه اتحاديه پستي جهاني منعقده در كنگره 

، در نوبت دوم رسيدگي مجلس يعني شرور 6111ريودووانير و 

صورت  گزارشي به( مشروح مذاكرات مجلس 32ص ) 61/61/13مور  

هاي مقاوله با مقاوله جزوه از تفاوت مذكور  مه  مه  نا نا

ندگان  يار نماي يه و در اخت يدنظر ته پيش از تجد لي  قب

 .مجلس قرار داده شده است
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يرف ده  حداكثر  ست آن را  يف ا بان مو نگه

بر  باق  ظر انط صول از ن تاريخ و روز از 

موازين اسالم و قانون اساسي مورد بررسي 

چه آن هد و چنان ند  قرار د غاير ببي را م

ند لس بازگردا به مج يدنظر  در . براي تجد

«غير اين صورت ماوبه قابل اجرا است
198
و  

بارت  به طالق ع صل و ا ين ا يت ا لحاظ عموم

در ابتررداي آن، تأييررد « كليرره مارروبات»

بان  بهشوراي نگه سبت  قده  ن هدات منع معا

لت يران و دو لت ا خارجي و ( هاي) بين دو

 .باشد ضروري مي

در ابترردا شرروراي نگهبرران كه  روشرري 

نظررررات خرررود را در مرررورد معاهررردات 

مال مي بين لي اع مود به المل يد  ن صورت تأي

معني كه  مشروط مندرجات معاهده بود، بدين

ندرجات  سمتي از م بان ق شوراي نگه گر  ا

سالمي و  موازين ا با  غاير  هده را م معا

داد، در نظريه خود  قانون اساسي تشخيص مي

اري  م لب را ت ين مط به  يا عد  مود و ب ن

داشررت و  مجلررس شرروراي اسررالمي ارسررال مي

ست سط نخ مذكور تو شروط  تًا  به  نهاي وزير 

وزارتخانه  يربط به ضميمه معاهده ابالغ 

گرديررد و  و در روزنامرره رسررمي منتشررر مي

طرف  هده از  اويب معا بر ت شروطي  چون  هم

تقنينرري ايررران در قبررال كشررور  مقامررات

سوب مي م. شد خارجي مح ًي  ين در بع وارد ا

نظرات حتي درباره مقدمه معاهده كه فاقد 

ست يت ا حج
199
شده  طرح  م

200
مورد   يا در  و 

                                                           

مراجعره  قرانون اساسري نيرز 11و  12و  16به اصول  .198

 .شود

 .به فال اول اين مقاله. رك .199

 61/63/16مرور   123شوراي نگهبان در نظريره شرماره  .211

در مرورد ( 2ص . ن. هاي ش نظريه 6216مجموعه قوانين )خود 
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مسائل شكلي معاهده از قبيل تاريخ تنظيم 

هده معا
201
يا راجع  كي از  و  سير ي به تف

.مقررات معاهده عنوان گرديده است
202
 

با   سان  بان هم شوراي نگه يرًا  لي اخ و

ي اي كه مجلس شوراي اسالمي برا رويه ويژه

ست، موده ا خا  ن هدات ات اويب معا ت
203
به  

هده  بر معا خود  يود  شروط و ق يان  جاي ب

دهد تا  منعقده، اليحه را به مجلس عودت مي

مجلس مواضع مورد اشكال را به دولت تذكر 

شور  با ك مذاكره  با  يز  لت ن هد و دو د

خررارجي اقرردام برره رفررع اشرركال در مررتن 

معاهده نموده و گزارش امر را جهت اتخا  

                                                                                                                             

مه يران و   موافقتنا بين ا ني  مي و ف اادي، عل كاري اقت هم

به رياست مجلرس چنرين ( 622، ص 6216مجموعه قوانين )ليبي 

هار ستاي موده ا بارت »: نظر ن مه ع كه در مقد به اين ظر  ن

نوين» هاني  اادي ج ظام اقت بل و « ن بارات ق به ع جه  با تو

بعد آن اشعار به نظام سوسياليزم دارد، از لحاظ انطباق 

 .«نرسيد شرعي به تأييد اكثريت فقهاي شورابا موازين 

 31/66/16مرور   1622شوراي نگهبان در نظريه شرماره  .211

( 3شوراي نگهبان، ص  هاي ، نظريه6216قوانين سال مجموعه )

مه]به  راجع تين [ موافقتنا بين دول كاال  بادالت  مورد م در 

مجموعه قوانين ) 6116تا  6123ايران و سوريه براي سالهاي 

 61نظر به اينكه طبق اصل »: اعالم نموده است( 613، ص 6216

مد ًرت مح جرت ح شور، ه سمي ك تاريخ ر بدأ  سي م  قانون اسا

باشد، بنابراين در اسناد و مكاتبات  مي( ص)پيامير اسالم 

حه و  نوان الي شود و ع كر  جري   تاريخ ه يد  تي با سمي دول ر

كر  ميالدي را   تاريخ  ارًا  كه منح حه  يك الي ماده  يك  ند  ب

 .«...نموده است مغاير با قانون اساسي است 

مثالً در موافقتنامه بلندمدت بازرگاني بين ايران و  .212

ستان، طبق نظريه شوراي نگهبان خريد خرچنگ و امثاله پاك

ست  شده ا له آن  موارد محل به  ار  عه . رك)منح به مجمو

 (.31، ص 6213قوانين 

روش سوم، متن و پرانويس شرماره : به بند قبلي. رك .213

 .به بعد 611
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ام بان ت شوراي نگه طالع  به ا هايي  يم ن

.برساند
204
 

با تأييد معاهده توسط شوراي نگهبان  

تاويب مقامات قانونگذاري كشور انجام و 

متن معاهده توسط رياست جمهوري به امًا 

 .خواهد رسيد

                                                           

المللري از  به اليحه موافقتنامه حمل و نقل بين. رك .214

اعاده شرده از ) 6213يه مور  طريق جاده بين ايران و سور

كره  چنان. 6113ر221ر366شماره چاپ در مجلس ( شوراي نگهبان

 61گفتره شرد، شروراي نگهبران مراده  613قبالً در پانويس 

حق  شور  يه دو ك قواي مجر به  ياهرًا  كه  مه را  موافقتنا

تخفيف در عوارض و يا مالياتهاي موضوعه بر عبور وسائل 

عارض قانون اساسي دانسته و نقليه را اعطا نموده بود م

بود موده  عاده ن لس ا مور  . به مج سه  لس در جل ست مج ريا

موافقتنامه را بره نحرو وسريعي تفسرير  61، ماده 61/3/16

اند كه منظور تخفيف در عوارض و يا  نموده و اعالم داشته

لي  قوانين داخ بق  ها ط يار  دوماليات نه اخت ست و  شور ا ك

 .مستقل قوه مجريه


