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، کشورقابل توجه بر منافع  یاثرگذار تيقابل ليدلبه  که شود یممحسوب  یالملل نيبمناسبات 
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 مقدمه
 یها نامه موافقتحدود و ثغور  نييتبنگهبان در  یشورا یريتفس اتينظرگرچه 

همچنان  حال نياراهگشا بوده است؛ با  یاسالم یشورامشمول نظارت مجلس  یالملل نيب
و  ها مالکو  یالملل نيبعهود  فيتعرحقوقدانان در مورد  انيمتشتت و اختالف آرا در 

 . شود یم( احساس (2)121و  (1)77مجلس بر آن )موضوع اصول  یارتنظ یسازوکارها
کنندگان اصول يادشده  مشروح مذاکرات قانون اساسی گواه بر آنست که مقصود تدوين

به جهت « المللی قراردادهای بين»حصر عناوين نبوده است. بر اين اساس، درج عنوان 
امکان عناوينی به کار رود تا  وسعت شمول آن بوده است و منظور آن بوده که تا حدّ

بدون آنکه معنای خاص هر اصطالح مقصود بوده ـ  المللی های بين عموم موافقت نامه
رفته در اصول مزبور و اطالق شأن  کار به نيعناوبودن  یليتمث (9).را در بر بگيرد ـ باشد
 یشورا اتينظر کهدامن زده  يیاجرا یها دغدغه یبرخبه  یاسالم یشورامجلس  یبيتصو

مسئله داشته است  نيادر رفع ابهام از  یمؤثرنقش  یموردو  ینوعنگهبان با ارائة ضابطة 
 رسد یم. به نظر افتياصول مزبور دست  یکلبه ضابطة  توان یم ها آنمناط از  حيتنقبا  که

راستا توسل به  نيابوده که در   ها موافقتنامه« المللیبين»حل اين معما در گرو يافتن جهت 
( حاکمقرارداد و قانون  یمحتوا) یماهوقرارداد( و  یها طرف)با توجه به  یشکل اريمعو د

حقوق انعقاد آن از جانب تابعان  جةينتنامه،  بودن موافقت یالملل نيب کهاست؛ بدين صورت 
 دانسته شود.  الملل نيبحقوق  تيحاکمبر اساس  یالملل نيبتعهدات  جادياو  الملل نيب

و مسائل  ميمفاهابتدا  یاستنتاج یکرديروالش بر آن است تا با پژوهش ت نيادر 
 یکل یاريمعو  ةينظرو ارائة  یحکمآن به امور  یپشود تا در  یبررسطرح و  یموضوع
عمل  به یداخل نيقواندر مجموعه  یالملل نيبنامة  از موافقت یفيتعر که. از آنجا ميابيدست 

معاهدات در  گاهيجاشود.  نييتبارت است، بايد موضوع نظ که، ابتدا مفهوم معاهده امدهين
عهود و  یاجرااست و چه از لحاظ  تياهمنيز در بحث حاضر حائز  کشور یحقوقنظم 

، در بخش نيبنابراتام دارد.  یتيمدخل یداخل یقانونگذارچه از حيث تشخيص محدودة 
در بخش بعد، و  ميپرداز یم یالملل نيبمعاهدات  یمفهوم یبازشناسمقاله به  نيانخست 

انعقاد و  نديآفر. در بخش سوم، ميکن یم یبررس یداخلمعاهدات را در نظام  گاهيجا
 . رديگ یمقرار  یابيارزرابطه مورد  نياقوا در  تيصالحو  یالملل نيب یقراردادها بيتصو
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 مفهوم معاهده یبازشناسـ 1

 : دارد یم انيب (4)راجع به حقوق معاهدات نيو 1393 ونيکنوانس 2مادة 
المللی که  عبارت است از يک توافق بين« معاهده». از نظر عهدنامة حاضر: الف ـ 1»
نظر از عنوان  الملل باشد، صرف صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بين کشورها بهبين 

و اعم از اينکه در سندی واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعکس شده  خاصِ آن
 « باشد.
 یالملل نيباز توافقات  یگريد اشکالبه وجود  یضمنطور  به 9در مادة  ونيکنوانس نيا

 یديتردموجود  الملل نيبامروزه در حقوق  چنانکهنشده است.  ها آناذعان داشته، اما متعرض 
 (1)وجود ندارد. یالملل نيب یها سازمان یسواز  یالملل نيبانعقاد معاهدات  تيصالحدر 

تابعان حقوق  انيماست  یتوافق (9)الملل نيبدر قاموس حقوق  یلالمل نيببنابراين، معاهدة 
 الملل نيبمعاهده به موجب حقوق  یها طرفبر  یتعهداتمتضمن حقوق و  که الملل نيب

تعهد  تيماه کهدانستن معاهدة آن است  یالملل نيباز شروط  یکيسخن،  گريداست. به 
تحت  که يیقراردادها اي ها قتنامهموافرو،  نياباشد. از  الملل نيبحقوق  تيحاکمتحت 
خارج خواهند بود.  فيتعر نيااز شمول  رنديگ یمقرار  کشورها یداخلحقوق  تيحاکم
 کي عنوان که اتفاق نظر وجود دارد یالملل نيب يیقضا هيروو  نيکترددر  کهاست  یگفتن
 ؛ بلدسو،22: 1977 ،یرعباسيم) ، تعيين کننده ماهيت آن نيست.یالملل نيب توافق ايو  دادقرار

المللی به هر  المللی دادگستری بيان داشته است که تعهد بين ديوان بينچنانکه  (444: 1971
شکل ممکن است ايجاد گردد، اعم از آنکه در قالب معاهده يا اعالميه يا پروتکل و ... بيان 

ا توجه به المللی ب در نظام بينمعمول  طور بهالبته  (7)(142: 1929، فلسفی)گرديده باشد.
شود. به عنوان مثال، غالباً  بکار گرفته می یخاصماهيت، شکل و اهميت توافق عناوين 

 های ناميده، معاهدات چندجانبه منعقده در سازمان« منشور»المللی را  اسناد مؤسس نهادهای بين
 . نامند می« پروتکل»و توافقات بعدی و منضم به کنوانسيون را « کنوانسيون»المللی را  بين

 (2)يیاجرا ايو ساده  یفاتيتشر اي یرسمانعقاد به دو دستة  فاتيتشرمعاهدات بر اساس 
هستند  يیها مانيپ یفاتيتشر یها نامه موافقتساده به خالف  یها نامه موافقتاند.  شده ميتقس
و  کشور سيرئ حيصرو بدون دخالت  ستين یفاتيتشرگونه  چيهتابع  ها آنانعقاد  که

صورت  به کيپلماتيد ندگانينما ايدولتمردان  یامضارا بگذرانند با  بيتصومرحلة  آنکه یب
ساده اغلب  یها نامه موافقت. ابندي یماعتبار  رهيغنامه و  ، تفاهمادداشتيمبادلة نامه، مبادلة 
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قرار دارند.  هيمجرقوة  تيصالحو  فيوظا طةيحدر  که پردازند یم يیاجراو  یفنبه مسائل 
شدن در  ريدرگ، بدون ها آن یفور یاجراانعقاد معاهده،  فاتيشرت کردنساده  دهيفا

 ريتأثبه  یآتدر مباحث  (3)(144ـ142: 1929، فلسفیاست.) یداخل کيبروکرات ینهادها
 پرداخت. ميخواه رانيا یحقوققوا در نظام  یها تيصالححدود  نييتبدر  کيتفک نيا

  رانیا یحقوقمعاهدات در نظام  گاهیجاـ 2

، الملل نيبمنابع حقوق  تر یکلطور  به معاهدات و به کشورها یکردهايرو با مالحظة
و  یداخل یحقوقو وحدت نظام  یگانگي کرديرورهنمون شد.  یکلبه دو نظام  توان یم
، به شود ینمقائل  یزيتما یالملل نيبو حقوق  یداخلدر الزام منابع حقوق  که (14)یالملل نيب

االجرا در مورد آن  الزم یالملل نيبمعاهدات و عرف  از یناش، به تعهدات گريدعبارت 
مقرر شده است. در مقابل،  یداخل نيقواندر مورد  که شود یم ء، همان اعتبار اعطاکشور

را  یالملل نيبو  یداخلحقوق  (11)،الملل نيباز حقوق  یداخلنظم حقوق  یدوگانگ کرديرو
 . آورد یمشمار  به منفکدو نظام 

نسبت به  رانيا یحقوقنظام  کرديرو یکلمعاهدات و به طور  گاهيجا افتني یبرا
قانون  3قرار داد. مادة  یبررسرا مورد  یا پراکندهمقررات  ستيبا یم یمعاهداتمقررات 

 حکممفهوم در  ستيبا یمحال  (12)قانون دانسته است. حکمرا در  یالملل نيبعهود  یمدن
در » ايآقانون و معاهده است؟  انيم یعمل یفرق انگريب ايآ که کرد یبررسرا  قانون بودن
موضوع به  کي یبراشده  وضع احکام ميتعم ليدل به کهاست  یمواردمانند « حکم قانون

و در  در موضوع نخست اصالتاً بوده حکموضع  چنانکه؛ رديگ یمصورت  گريد یموضوع
 که ظاهر امر آن است (19)است؟ حکم ميتعمبه اعتبار  کهسبب موضوع  نه به یگريد

 یطرا  یداخل یقانونگذار نديآفرمجلس شده و  ميتقد حهيالصورت  به که یا معاهده
و آثار  احکامو خود واجد  ستيناز قانون  ريغ یزيچ، شود یمو ابالغ و منتشر  کند یم

با آنچه  121جمهور وفق اصل  سيرئ یامضا ايآ که ديد ديباقانون خواهد بود. حال 
 هست؟  یتفاوت رديگ یمابالغ مصوبات مجلس صورت و در مقام  (14)129حسب اصل 

جمهور  سيرئ؛ رديگ یمدو اصل دو نوع امضا صورت  نيابه موجب  که ستين یديترد
امضا  نيا 121همانند اصل  تواند ینم گوآنکه (11)دارد یفاتيتشر یشأن 129بر اساس اصل 

است و  یرسم یقشنحائز  121اصل  یاجرادر مقام  یوخود واگذارد اما  ندهينمارا به 
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مصوبه مجلس سر باز  یامضاخود از  یقانون اراتياختو  ديصالحدبا اعمال  تواند یمطبعاً 
 کردقلمداد  یا مصوبهمجلس را  بيتصو ستيبا یم رسد یمدو اصل به نظر  نيابزند. با جمع 

 یقانوناز مراحل  نکهيااست؛ چه  نکرده یطرا  یقانونهمچنان مراحل  129بر طبق اصل  که
، امضا و ابالغ مصوبه مجلس در نيبنابراجمهور است.  سيرئ یامضامعاهده،  بيتصو

 ايجمهور  سيرئ یامضا( منوط به 129)وفق اصل  یالملل نيب مانيپ کيخصوص الحاق به 
را  یقاض یاساسقانون  197، اصل گريد یسواز  خواهد بود. 121طبق اصل  یو ندهينما

آنچه  اي یالملل نيباز عهود  یاثر انيم نيااخته است و در مدون س نيقوانبه استناد به  مکلف
 کهباال دانست  ريتفسبر  یديمؤ توان یمامر را  نيا. ستين، شود یمخوانده « در حکم قانون»

 یط یداخل یحقوقو ابالغ را بر اساس مقررات نظام  بيتصومراحل  که یالملل نيبمعاهدة 
از تعهدات  یداخلمعنا الزامات  نيامد. البته در مدون در خواهد آ نيقوان، در زمره کند یم
 جمهور سيرئ یامضابه صرف  یا معاهدهاست  ممکن چنانکه، شوند یممجزا  یالملل نيب

نامه است، موجبات تعهد به مفاد آن موافقت کشوراعالم التزام  یمعنابه  که 121مطابق اصل 
 یقاض حکمنتواند مستند  یاخلد فاتيتشر یطبه سبب عدم  آنکهرا فراهم آورد، حال  کشور
ارادة  رسد ینمنظر  حال به نيا. با کند یم حکمبر اساس قانون  یقاض رايز رديگقرار 

 نيقوان کناردر  یالملل نيبعهود  یموارددر  رايزاستوار باشد،  ريتفس نياقانونگذار بر 
به داللت  هنفس یف یالملل نيبدانسته شده است. اما عهود  فيتکلموجب حق و  (19)مخصوصه

اشخاص طرف دعوا  یبرا یفيتکلدادگاه و موجد حق و  حکممستند  توانند ینم 197اصل
و  یداخل یحقوقشرط استناد به مقررات عهدنامه، جذب معاهده در نظام  بلکهشوند، 
 خواهد بود.  یداخلقانون مدون  شکلآن به  یبند صورت

 کدام یمعاهداتبا مقررات  یداخل نيقواندر صورت تعارض  که آن است گريدمسئله 
را خر ؤقانون م تواند یم یقاض ايآ قواعد حل تعارض مورد توجه قرار خواهند گرفت:

برخالف  یقانون تواند یمقانونگذار  ايآاساساً ؟ و کند یتلقمعاهده  کيمقررات ناسخ 
 کند؟  نسخمقررات معاهده را  وکند  بيتصومعاهده 

 که یصورتخواهد بود: در  یريگ یپتفاوت قابل م افتيرهمسائل، سه  نيادر پاسخ به 
دو دسته  نيا انيمشوند، تعارض  یتلق یداخل نيقوانبا  عرض هم یالملل نيبمعاهدات 

 ديقاز  نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر خواهد بود و هرگاه یکلمشمول اصل ، قواعد
 یاحتمال تعارض برداشت شود،معاهدات  نسبت به یداخل نيقوان یبرتر «در حکم قانون»
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معاهده  کهاز آنجا  شود یمگفته  گريد یبرداشتدر  .خواهد شدحل  یداخل نيقوانبه نفع 
از  یکيبا اراده  تواند ینمچند جانبه است  ايدو  یها ارادهحاصل توافق و تفاهم  یالملل نيب

 عکساما  شودفسخ  ـ را به او داده باشد یارياخت نيچنآنکه معاهده  یب ـ معاهده نيطرف
چندجانبه نسخ  ايدو  یها ارادهبا  تواند یم جانبه کياراده ، یعنياست  ممکنفرض  نيا

و در  است یداخل نيقوانبرتر از  یالملل نيبگرفت که معاهده  جهينت ديبا، نيبنابرا. شود
 برترقواعد  نيابا  ريمغاشود که  ريتفس یا گونهبه  ديبا یمدنقانون  3، ماده جهينت

نسخ مقررات  امکان کهبابت  نيااگرچه از  رياخ( نظر 273: 1934 ،یباقر عتيشر)نباشد.
 افتيرهبه  دنيرس، درست است اما در سازد یمتوسط معاهده مؤخر را مطرح  نيشيپ

 که ستين گونه نيا رايز رسد یمقابل خدشه به نظر  یداخل نيقوانمعاهده نسبت به  یبرتر
 ريمغا یداخلبتواند موجب نسخ مقررات  یلمللا نيبطرف موافقتنامه  یها دولتصرف اراده 

قوه مقننه  بيتصودر گرو 121و  77به داللت اصول  یالملل نيبانعقاد معاهده  بلکهگردد 
ماده  کيبه صورت  کهگردد  یداخلناسخ مقررات  تواند یم یا معاهدهرو،  نيااست و از 

 رياخ افتيرهدر رد  زين یمدنقانون  374مادة . کند کسبقانونگذار را  دييتأواحده 
اين  374تا  392و مواد  7مقررات مادة » :دارد یم انيب که رديگمورد استناد قرار  تواند یم

المللی که دولت ايران آن  شود که مخالف عهود بين قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می
 ريتفسل در واقع با توجه به اص «.را امضا کرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد

تفوق  یداخل نيقوانبر  یالملل نيبو عهود  یمعاهدات، اگر در نظر قانونگذار مقررات ديمف
متزاحم آن هم در خصوص چند مقرره  یمعاهدات، عدم نسخ مقررات یعنيفوق  انيبداشتند 
با  ريمغا نيقواندر وضع  یمنع یاصول، از نظر گريد یسوموجه نداشت. از  یليدلخاص 

متخلفانه بوده و  یالملل نيباز نظر  یاقدام نيچناگرچه  رسد ینم نظربه  یمللال نيبتعهدات 
با  ريمغا یشرعاز نظر  یمصوبات نيچن آنکهخواهد بود. مگر  یالملل نيب تيمسئولموجب 

 .رديگنگهبان قرار  یشورا یفقها رادياجهت مورد  نيابه عهد قلمداد شده و از  یوفااصل 

 یالملل نیب یقراردادها بیتصوانعقاد و  ندیفراـ 3

 قوة مقننه تیصالحـ 3ـ1
عام است و  یاساسدر چارچوب اصول قانون  یاسالم یشورامجلس  یقانونگذارشأن 

قوا عدم دخالت در  کيتفک ستميس، انيم نيادر  (17).کنددر عمومات قانون وضع  تواند یم
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، عدم نيتقن یاه تيمحدوداز  یکي نيبنابرا، کند یم جابياهر قوه را  یاختصاصامور 
دولت  یبازرگان یقراردادهااست. حال چنانچه معاهدات ساده و  يیاجرامداخله در امور 

وضع قانون در مورد نظارت  ايآ، ميبدان يیاجرارا در زمرة امور  یتصددر شأن امور 
 خواهد بود؟ ممکنمورد  نيامجلس در  یبيتصو

و  ها شرکتدولت با  یگر یصدتو  یتجارامور  یراستادر  کهقراردادها  یبرخ تياهم
قراردادها بر منافع  نيااز  یبرخ، و آثار عمدة شود یممنعقد  یخارج یخصوصاشخاص 

 نيچننظارت مجلس بر  کهدارد  یبررس یجامسئله  نيا، اما ستين انکارقابل  کشور
را در  ها آنبه چه صورت است و چنانچه نتوان  یفعلو مقررات  نيقوانمطابق  يیقراردادها

 یگريد ینظارت یسازوکارها ايآ کرد یتلق یالملل نيب يیقراردادها 121و  77رتو اصول پ
 خواهد بود؟ کشور یقانونگذارقوة  ارياختدر 

و  یشکلبا دو ضابطة  توان یمرا  یالملل نيبگفته شد، معاهدات  تر شيپ چنانکه
 گريدة معاهده مرتبط است و ضابط یها طرف؛ ضابطة نخست با صورت و ديسنج یماهو
 وانيد. دهد یمبر آن را مورد توجه قرار  حاکمو مضمون تعهدات و قانون  تيماه

ظهور و  کهرا  یشکلضابطة  سيانگلو  رانيانفت  شرکت هيقضدر  یدادگستر یالملل نيب
 شرکتو  رانيادولت  انيمنفت  ازيامتو قرارداد  کردهداشته، اتخاذ  یشتريببداهت 
، خارج از یالملل نيبنامة  موافقت ايقدان وصف معاهده ف ليدل بهرا  یسيانگل یخصوص

نبوده و  یالدول نيبو  مکتوبقرارداد  کهاستدالل  نياخود دانست با  یموضوع تيصالح
 دهينرسبوده است( به ثبت  یمجردر آن زمان  کهجامعة ملل ) ثاقيم 12مادة مطابق 
 ( ICJ Reports, 1952: 98) است.

از  رياخقائل به خروج دسته  یالملل نيب یقراردادهاات و معاهد انيم کيتفکبا  یبرخ
 نيا ريتفسدر مقام  تواند ینم یزيتما نيچن، حال نيابا  (12)؛اند شده 121و  77شمول اصول 

. رفته است بکار« قراردادها»اصول صراحتاً عنوان  نيادر  رايز رديگاصول مبنا قرار 
 تواند ینم يیتنهابه  (13)دولت، یگر یتصد اي یتيحاکماعمال  مالک، توسل به نيهمچن

 یتلق یاساسقانون  121و  77در چارچوب اصول  یالملل نيب یقراردادها صيتشخ یمبنا
آيا قراردادهايی که برای انجام معامله » کهپرسش  نيانگهبان در پاسخ به  یشوراگردد. 

رکت و مؤسسات بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شرکت دولتی ايران از يک طرف، با ش
 المللی محسوب و مشمول اصلِ شود، قرارداد بين دولتی خارجی از طرف ديگر منعقد می
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 : دارد یم( 19/2/1999)مورخ اعالم  2443شماره  یريتفس ةينظردر  «باشد؟ الذکر می فوق
از قراردادهايی که برای انجام معامله بين  121قانون اساسی با توجه به اصل  77اصل »

خارجی دولتی که دارای های  دولتی ايران و شرکتهای  ها و ساير سازمان هوزارتخان
گونه قراردادها در  گردد منصرف است و موارد خاص اين شخصيت حقوقی باشند منعقد می

نياز به تصويب  ،صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعيين شده باشد
تواند انعقاد بخشی از اين قراردادها را  مجلس شورای اسالمی ندارد. ولی قانون عادی می

 « .طور موردی موکول به تصويب مجلس شورای اسالمی بنمايد نيز به
 یقراردادها یدرست بهنگهبان  یشورا که ديآ یبرم مذکور یريتفس ةينظراز صدر 

قرارداد دولت شناخته است و از طرف  حکمرا در  یدولت یها سازمان گريدها و  وزارتخانه
 یورا يینهادهامستقل باشند،  یحقوق تيشخص یدارا کهرا  (24)یدولت یها شرکت، گريد

 یمورد یبيتصونظارت  امکانبه  ةينظر ليذاست. اما قسمت  کرده یتلقعنوان دولت 
 نجايااشاره دارد. در  یخارج یخصوص یحقوقدولت و اشخاص  یقراردادهامجلس بر 

 است.  ليتحله چه صورت قابل ب یامکان نيچن یمبنا که شود یمسؤال طرح  نيا
مجلس شورای اسالمی در عموم : »دارد یماعالم  یاساسقانون  کمياصل هفتاد و 

در اصل  تيمحدود نيا«. تواند قانون وضع کند مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می
وضع  یاساسبا قانون  رتيمغادر  ینيقوان تواند ینممجلس  کهشده است  ديتأک زين یبعد
 یارتباطبا بحث حاضر  که یاساسمقرر در قانون  یقانونگذار یها محدوده ديد ديباحال . کند

مجلس  یقانونگذار تيصالحبر  یاساسقانون  یمورد اي یکلو مهم دارند و استثنائات  قيوث
 . اند کدام

 هیمجرقوة  تیصالحـ 3ـ2
 یقوا را در چارچوب کشور یقوانظام و  یکلساختار  (21)یاساسقانون  17اصل 

 یبعددانسته و در اصول  گريکديقوا را مستقل از  نياو  کردهمقرر  هييقضاو  هيمجرمقننه، 
 نيتر مهمو  نياول نيبنابرااست.  کرده یمعرفاز قوا را  کيهرمراجع و طرق اعمال 

 گريدقوة  تيصالحدر  کهاست  یاموراز قوا، دخالت در  کيهر تيصالحبر  تيمحدود
داشت.  را نخواهد يیقضا اي يیاجرامجلس حق دخالت در امور  جهيتنشده است و در  فيتعر

مجلس  تيصالحو  اراتياختمبحث  ليذ یاساسقانون  77اصل  نکهياقابل توجه  نکتة
طرح شده است.  هيمجردر فصل مربوط به قوة  121درج شده و اصل  یاسالم یشورا
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 اي يیاجرادر اصطالح  که یيها نامه موافقت ايآ که کردپرسش را مطرح  نيا توان یمحال 
 نيا ايآ؟ اند هيمجرقوة  یاختصاص تيصالحو در  يیاجرا تاًيماه، شوند یمساده خوانده 

 ديباو آن را  کرده ديتحدو  صيتخصمجلس را  تيصالح کهاست  یموارداز  یکيمسئله 
با توجه  برعکس ايدانست  121و  77مجلس موضوع اصول  یبيتصوبر نظارت  يیاستثنا

را در  آندانست و  هيمجرقوة  یاختصاص تيصالحبر  يیاستثنارا  ها آنموضوع  تيماهبه 
 ليتحلسؤاالت در گرو  نيا؟ پاسخ به کردقلمداد  هيمجرمقننه و  یقوا مشترک تيصالح

 . ميپرداز یمدر بند بعد به آن  کهاست  يیاجرا یها نامه موافقت تيماه شتريب

 ییاجرا یها نامه موافقت یامضاـ 3ـ2ـ1
 الملل نيبحقوق  یمعنا)در  یالملل نيب یها نامه موافقت يیاجرا ايساده  یها نامه موافقت

و  ستين بيتصو فاتيتشرتابع  ها آن، انعقاد گريدعبارت  هستند به یفاتيرتشريغ( یعموم
نامه در نظام  موافقت کيدانستن  یالملل نيب. اما شوند یم يیاجراو  يینهابه صرف امضا، 

 کشورتعهد بر  جادياو  الملل نيبتابعان حقوق  انيممشروط به انعقاد آن  رانيا یحقوق
از  یکيتعهد است،  جاديا گريد یمعنا که فيتکلحق و  جاديا سخن، ضابطة گريداست. به 

. رنديگ یممجلس قرار  یاستصوابتحت نظارت  کهاست  يیها نامه موافقت يیشناسا یها شاخص
نباشد، در  یحقوقتعهدات  یحاو کهباشد  یتوافق يیاجرانامة  ، اگر منظور از موافقتنيبنابرا

 . رسد ینمنظر  به یمنعباشد،  ها آندر انعقاد  یانحصار تيصالح یدارا هيمجرقوة  نکهيا
 نامه بيتصو)موضوع  یالملل نيب یها توافقو انعقاد  ميتنظ یچگونگ نامه نييآ 1ماده 

المللی که به  ناشی از روابط بين»است ه دانست یتوافقرا  یحقوقتوافق  (3/9/1971مورخ 
موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی يا مجامع، 

المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی  شوراها و سازمانهای بين
 یشورا مجلس بيتصو ازمندين که یموارددر  یحقوقتوافق اساس،  نياو بر « باشد
توافق حقوقی »را  مـوارد ريساو  کردهقلمداد  «وقی تشريفاتیتوافق حق»را  باشد یاسالم
 یها سازمان ايها  منعقده با دولت يیاجرا یها نامه موافقت. به شمار آورده است «ساده

است،  یالملل نيباز آن جمله ادارة روابط  که هيمجرقوة  اراتياخت طةيحدر  کامالً یالملل نيب
( در زمرة روابط یخارج یخصوص)با اشخاص  یخارج یقراردادها، اما رنديگ یمار قر
 (22)وجود دارد. ها آنبه سبب نظارت بر  یعادوضع قانون  امکانو  رنديگ ینمقرار  یالملل نيب

مجلس  یبيتصونظارت  امکان، يیاجرا ايساده  یها نامه موافقت در مورد رسد یماما به نظر 
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. شود یم یتلق يیاجرادخالت در امور  رايز، ستين ممکن زين یموردطور  به که یکلطور  نه به
 یاساسدر چارچوب اصول  يیها نامه موافقت نيچنحوزة اقتدار دولت در عقد  کهاست  یهيبد
 یتخط یقانون یاساسو  نياديبناز اصول  نهيزم نيااست و چنانچه در  یقانون اراتياختو 

 یگر سلطه ساز نهيزم یقراردادهاعالوه،  عهد نخواهد بود. بهدر قبال آن مت کشور، رديگصورت 
 رانيا یاسالم یجمهورنظام  یاساسو  یمحوربا اصول  رتيمغابه علت  یريپذ سلطه اي

مسئله در  نيانخواهد داشت.  یتعهد ها آندر قبال  کشورخواهند بود و  یاعتبار یببه  محکوم
  (29)مورد توجه قرار گرفته است. زين نيوعهدنامة 
 هيمجرقوة  یاختصاص تيصالح طةيحدر  يیاجرا یها نامه موافقت که یصورت، در نيهمچن

مجلس از  سيرئناظر به اطالع  که یاساسقانون  192آن را مشمول اصل  توان ینمدانسته شود، 
قانون  192در اصل  مذکورموارد  رايزاست، دانست  رانيوز أتيه یها نامه نييآمصوبات و 

تنها در  یاساسقانون  192مجلس به موجب اصل  استيراست و نظارت  یحصر یاساس
 فيوظا، انجام نيقوان یاجراشده در مورد  وضع یها نامه نييآ اي نامه بيتصوموارد چهارگانه )

 (24)خواهد بود. ممکن( یادار یها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجرا نيتأم، یادار
آن( و اشخاص  یها ارگاندولت )و  نايم یتجار یقراردادهابر  77عدم شمول اصل 

سوء  ايها  از اجحاف یريجلوگدر جهت  گريد سازوکارفقدان  یمعنابه  یخارج یخصوص
واحدة قانون نحوة نظارت   مثال در ماده یبرا (21).ستينطرف مقابل  یاحتمالاستفادة 
( 23/7/1921)مصوب  يیاجرا یها دستگاهبر انعقاد قراردادها در  یاسالم یشورامجلس 
با  یدولت یها دستگاه ةيکل یخارج یقراردادهامجلس بر  یاطالع اي یاستطالعنظارت 
، دولت به یگريدواحدة   در ماده (29)دالر مقرر شده است. ونيليم ستيباز  شيبارزش 

 مکلفقانون برنامة سوم توسعه  194و  124مجلس در دو قرارداد مصداق مواد اخذ مجوز 
 (27)است. شده

رفته در اصول قانون  کار به یمعنا)در  یالملل نيب ريغ یقراردادهامورد مجلس در 
 یاطالعاز نظارت  تواند یمرا دارد و هم  یمورد یاستصوابنظارت  امکان(، هم یاساس

 یقراردادهادالر به موجب قانون انعقاد  ونيليم 24 یباال یقراردادها چنانکهشود،  برخوردار
از حق  یريگبا بهره  نيهمچنمجلس قرار گرفته است.  یاطالعتحت نظارت  یالملل نيب

 ضاحياست( و 22مانند سؤال )اصل  یقانون یمجار گريد( و 79و تفحص )اصل  قيتحق
 نشان دهد.  واکنش ها آنبه  اي کند کسباز مفاد قراردادها اطالع  تواند یم زين( 23)اصل 
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وزارت نفت  که يیادهاقرارددر  (22)(،3/7/1999قانون نفت )مصوب  1بر اساس مادة 
عمل  یاساسقانون  77، بر اساس اصل کند یممنعقد  ینفتها در موضوعات  با دولت رانيا

اعمال  یگر یتصد اي یتيحاکمنه  کهاست  یليدلمقرره مثال نقض و  نياخواهد شد. 
تعهد به  جادياباشند و نه  یاساسمعاهدات مشمول اصول  صيتشخ مالک تواند یمدولت 

 جادياو موجب  اند یالدول نيبو هم  یگر یتصدقراردادها هم  نيا رايزآن، عام  یمعنا
 ديمف یريتفسمقرره  نيااز  تواند یم که یصورتتنها  نيبنابرا. شوند یم زينتعهدات حقوق و 
و  الملل نيبچنانچه قرارداد مزبور تابع نظامات و مقررات حقوق  کهآن است  ارائه دهد،

و مشمول اصول  یالملل نيب یقراردادهادر پرتو  شک یبشود،  کشور یالملل نيبموجد تعهد 
خارج  یالملل نيب یها نامه موافقتصورت، از زمرة  نيا ريغو در  رنديگ یمقرار  یاساس

 .شوند یم

  یمل تیامن یعال یشورامعاهدات به موجب مصوبه  بیتصوـ 3ـ2ـ2
 یتيوضعاست  کنمم یاساسدر قانون  زين یمل تيامن یعال یشوراخاص  تيوضع

 179اصل  ليذمطابق  چنانکهشود.  یتلق یاسالم یشورابر اصل نظارت مجلس  يیاستثنا
قابل اجراست و قبول نظارت  یرهبرمقام  دييتأشورا پس از  نيا، مصوبات یاساسقانون 

 یتيامن ـ یدفاع یسازمان ايمثال الحاق به معاهده  یبرا که یا مصوبهمجلس بر  یاستصواب
. اصوالً ساز سازد یمامر را لغو  نيارا مقرر داشته باشد،  یدفاع زاتيتجه ديخر اي یا منطقه

باشد(  رشيپذشرط الحاق و  بيتصو)هرگاه  یالملل نيبمعاهدات  بيتصو یکارهاو 
موجب اصل ه ب ونيکنوانس کي بيتصو نيبنابرااست.  کشورهر  یداخلبه حقوق  موکول

 . رسد ینمنظر  به قابل خدشه الملل نيباز نظر حقوق  179

 شرط بر معاهدات رادیاو  یبعدـ توافقات 3ـ2ـ3
است.  يینها یامضابر معاهدات در مرحلة  (23)شرط راديا امکاندر مورد  گريدمسئلة 

يک کشور هنگام امضا، تنفيذ، قبولی، : »کهاعالم داشته است  1393 نيوعهدنامة  13مادة 
 (94)«.راد شرط نمايدتواند اي تصويب يا الحاق به يک معاهده می

 داشته است:  انيب( 2/3/1992)مورخ  3339 یريتفس ةينظرنگهبان در  یشورا
 یشورامجلس  بيتصوبه استناد  یمسئولهر مقام  ايـ در هر مورد عمل دولت 1»
اً زئدارد و خارج از آن محدوده ج تيقانونمصوبه  ةفقط در محدود، شود یمانجام  یاسالم

 ؛دارد ازين یاسالم یشوراس مجل بيتصوبه  کلّاًو 
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 ... ـ2
در  یاساسقانون  77موضوع اصل  یقراردادهادر رابطه با اصل  یجزئ یقراردادهاـ 9
 یاسالم یشورامجلس  بيتصوبه  ديبا ،قرارداد اصل باشد ةخارج از محدود که یصورت
 « .برسد
بر  یامالزمجلس  بيتصوو  (91)را ندارد یفاتيتشرنقش  121مطابق اصل  جمهور سيرئ

الحاق به  یبرامقدمة الزم  توان یمآن را  بلکه، کند ینم جاديامعاهده  یامضا یبرا یو
شرط  راديا امکان زين، در مرحلة امضا و الحاق گريدو از طرف  کرد یتلق یالملل نيبمعاهدة 

 تيماهصورت قبول  نياتعهدات و آثار قواعد مندرج در معاهده وجود دارد. در  ديتحدو 
 یتسلسلمجلس، دور و  بيتصوبه  یداخلشرط در نظام  رشيپذ کردن موکولو  ینيتقن

 که فيتکلحق و  جاديابا توجه به ضابطة  رسد یمنظر  به رو نيابه بار خواهد آورد. از  یمنطق
و  ديتحد کهشد  ميخواهرهنمون  جهينت نيامطرح شد، به  نيتقندر خصوص مرز اجرا و 

 ايعنوان توافق  آنکه. ضمن ستين یقانونگذار اتيضرورتعهدات از الزامات و  کاهش
شرط در  راديا نيبنابرا. رديگ ینمبودن آن تعلق  کطرفهي ليدل بهحق تحفظ  ايقرارداد بر شرط 

استدالل در مورد  نيهمنخواهد بود.  ازمندينمجلس  یبعدبه موافقت  يینها یامضامرحلة 
 نيااز  فيتکالست، اما تأثر حقوق و بودن آن قابل استناد ا کطرفهيفسخ قرارداد به جهت 

مورد  نياقبل در  حکم یتسر، مانع از رديگ یمقرار  یقانونگذارامور  طةيحدر  کهعمل 
از شروط  یکيفاقد  نفسه یف که یالملل نيب یقراردادهااست، توافق بر اقالة  نيهمچن. شود یم
، اما شود یمخارج  121و  77بودن موافقات است و بنا بر قاعده از شمول اصول  یالملل نيب

 . بندد یم یريتفس نيچندولت و ملت راه را بر نفوذ  فيتکالمتأثر شدن حقوق و 
مجلس را پس از  بيتصوخود  یريتفسنگهبان در نظر  یشورا کهآن است  گريدمسئلة 

است و نه پس از  یمقدمات یامضاپس از  بيتصو یمعنابه  که (92)انعقاد معاهده دانسته
. در واقع، رأی موافق مجلس تنها بخشی از فرايند تصويب معاهده است و بر يینها یامضا

از نظر دولت  جمهور سيرئ يینها یامضا، معاهده پس از یاساسقانون  121طبق اصل 
و کشور رسماً در قبال آن التزام خود  گردد یمجمهوری اسالمی ايران تصويب شده تلقی 

 (99).دينما یمرا اعالم 
شرط از جانب دولت در مرحلة  راديا امکان رشيپذدر صورت  هک نجاستياپرسش 

شرط دولت تنها  ايآبه چه صورت خواهد بود؟  شده رفتهيپذ، تفاوت اسناد بيتصوپس از 
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مؤثر و قابل  یداخل فيتکالها و  و در حق سازد یمرا متأثر  کشور یالملل نيبتعهدات 
خواهد بود زيرا ايراد شرط ماهيتی  پرسش مثبت نيانظر پاسخ به  استناد نخواهد بود؟ به

ايقاعی دارد و تحت عنوان معاهده که ماهيتاً عقد است و حسب تعريف آن دست کم 
 77مشمول اصول  یها موافقتنامهو از سوی ديگر فاقد ويژگی الزم  گنجد ینمدوجانبه است 

وجب چه اينکه شرط بر طبق تعريف آن، م باشد یميعنی، تحميل تعهدی بر کشور  121و 
است. با پذيرش اين  گذار شرطتحديد آثار تعهدات مندرج در معاهده نسبت به طرف 

 یالملل نيبو  یداخلنظام حقوق  یدوگانگناگزير از قبول فرض  رسد یمرهيافت به نظر 
 نيقوانبر اساس  یاساسمطابق قانون  يیقضا یدگيرسقضات در مقام  رايزخواهيم بود، 

و نه سند تصويبی که وفق اصل  پردازند یم یدعاوصل و حل و ف حکممدونه به صدور 
 121جمهور در اصل  سيرئ یامضااز امضای رئيس جمهور گذشته است. چه اينکه  121
معاهده و به مثابه امضای سند تصويب معاهده بوده و  یالملل نيبتشريفات تصويب  کننده تمام

 متفاوت است. یداخلضع قانون و فاتيتشرابالغ و انجام  یراستادر  جمهور سيرئ یامضابا 
 یا گونه بهعهود در مجلس  یبررسدر  یداخلو وضع قانون  یالملل نيبمعاهدة  بيتصو

از طرف  یا حهيال ميتقدآن مستلزم  یبررس رايز، رنديپذ یمهمزمان و توأمان صورت 
. اما در مورد امضا وضع به شود یمواحده انجام   صورت ماده آن به بيتصودولت و 

 یامضاناظر به  121در اصل  یو ندةينما اي جمهور سيرئ یامضامتفاوت است؛  یا گونه
( و ابراز التزام به مفاد آن است نامه بيتصوعنوان سند  )به یالملل نيبنامه در سطح  موافقت

 (94)است. یداخلعنوان ابالغ و انتشار قانون  به جمهور سيرئ یامضا فاتيتشرمتفاوت از  که
 .ستين یو ندةينمابه  ضيتفوبوده و قابل  جمهور سيرئائم به شخص امر ق نيا چنانکه

 یریگ جهینت
باعث بروز  یاساسدر قانون  یالملل نيب یقراردادهاها و  نامه موافقت یمفهوماجمال 

و مآالً قلمرو صالحيت دولت و مجلس  77برخی ابهامات در خصوص قلمرو شمول اصل 
نگهبان نيز  یشوراشده است و  یالملل نيبسطح  در انعقاد و نظارت بر توافقات دولت در

جامع و مانع از مفهوم مزبور مبادرت  یفيتعربه ارائه  یاساسبه عنوان مقام مفسر قانون 
است.  کرده نييتبمزبور را  ميمفاهخود حدود و ثغور  اتينظردر  یخوبنکرده است اما، به 

 تابعانِ انيم یالملل نيبنامة  قتاوالً، مواف کهگرفت  جهينت توان یم اتينظر نيااز جمع 
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 شود یم( منعقد یحقوق تيشخص یدارا یالملل نيب یها سازمانها و  )دولت الملل نيبحقوق 
 یالملل نيبنامة  ، موافقتنيبنابرااست.  یاسالم یجمهوربر دولت  یتعهد، موجد اًيثانو 

 یعني یوماهو  یشکلشرط منوط به احراز دو  یاساسقانون  121و  77مشمول اصول 
 (91).ستينآن  طيشراو  از لوازم یتوافق نيچنو تعهدآور بودن است و عنوان  یالدول نيب

 یتعهدآورشرط  یداراو  یالملل نيبواجد وصف  کهرا  يیها نامه موافقت یاساسقانونگذار 
 یاسالم یشورامجلس  ینظارتو  یتيحماو تحت چتر  121و  77باشند در پرتو اصول 

 یالملل نيبتعهد  جاديامعاهده،  یتعهدآورمفهوم  رسد یمنظر  الوصف، به عقرار داده است. م
تحت  که يیقراردادها نيبنابرااست.  الملل نيببرخاسته از مقررات حقوق  زينآن  کهاست 
 ناتوان خواهند بود. یتعهد نيچن جاديا، از شوند یممنعقد  یداخلحقوق  تيحاکم

، فوت وقت موجب از دست دادن یالملل نيبارتباطات  ندةيفزابا گسترش و شتاب 
توافقات  قيطراز  کشورمنافع  یحداکثر. جلب شود یم ها نهيزم یبرخفرصت در 

 یخارج استيسو دستگاه  يیاجراقوة  ريمسو هموار بودن  یچاالکسو،  کياز  یالملل نيب
 جابيارا  يیقراردادها نيچنبودن  یکارشناس، دقت و گريد یسوو از  کردهرا اقتضا 

مسئله  نيا. شود یم سريم هيمجرمقننه و  یقوا یهمکارمهم در پرتو تعامل و  نيا. کند یم
 مشترک یمساعتعهدات و آثار آنها به  تياهم ليدل بهتوافقات  نيااز  یبرخموجب شده تا 

خود در  یمقتضاو  تيماهبنا به  گريد یبرخهر دو قوة واگذار شده و  مشارکتقوا و 
اند. بديهی است که قراردادهای خارجی دولت حتی در  اده شدهنه يیاجرا قوه تيصالح

به  121و  77و خروج از شمول اصول  یالملل نيب یها موافقتنامهصورت فقدان شرايط 
آن نخواهد بود و دولت در  تيصالحو شرط بودن  ديق یببودن دولت  العنان مطلقمعنای 

کلی وفق قانون اساسی  یها چارچوبو  ها تيمحدود تيرعاهرحال، مأخوذ و ملزم به 
 خواهد بود.

 فاتيتشرمجلس نرسند و  بيتصوبه  که یمعاهدات، رانيا یحقوق، مطابق نظام نيهمچن
 حکمو مستند  یداخلاشخاص  فيتکلمنشأ حق و  توانند ینم، نکنند یطوضع قانون را 

 یالملل نيبو  یداخلوق نظام حق یدوگانگ نيمب توان یممسئله را  نيا که رنديگقرار  یقاض
 .کرد یتلق
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 ها ادداشتی

، قراردادها و ها نامه مقاوله، ها عهدنامه: دارد یممقرر  یاساسقانون  هفتاد و هفتم اصلـ 1
 برسد. یاسالم یشورا مجلس بيتصو بهبايد  یالملل نيب یها نامه موافقت

ها،  نامه ولهها، مقا عهدنامه یامضا: دارد یممقرر  یاساسقانون  اصل يکصد و بيست و پنجمـ 2
 یها هياتحاد به مربوط یها مانيپ یامضا نيهمچنو  ها دولتبا ساير  رانيا دولت یقراردادهاو  ها امهتنموافق

 .استاو  یقانون ندهينماجمهور يا  سيرئبا  یاسالم یشورا مجلس بيتصواز  پس یالملل نيب

المللی و  های بين نامه ها و مقاوله داشت: عهدنامه فعلی( مقرر می 77) سينو شيپ 91اصل ـ 3
قراردادهای ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوای ملی برسد. )مشروح مذاکرات قانون 

در اين ميان نظرات تدوين کنندگان قانون اساسی قابل توجه است که در  (294: 2ج ،1994اساسی،
 گردد: زير به برخی از اين نظرات اشاره می

اين است که قرارداد يک کشور با يک کشور ديگر مشمول  آن چيزی که در ذهن من است»
گويند قرارداد يا مقاوله نامه  الملل است اما خود قرارداد را نمی قوانين و قواعد حقوق بين

شود و لذا گفتيم  ها هم می قرارداد يک اصطالح کلی عام است که شامل آن«. »المللی بين
 (299و  291 :2ج ،1994ساسی،مشروح مذاکرات قانون ا)«. قراردادهای ديگر

المللی لفظی است نسبتا جامع و شامل  کنم چون کلمه قراردادهای بين من پيشنهاد می»
های  المللی و عهدنامه شود بنويسيم امضای کليه قراردادهای بين نامه و بقيه مینامه و موافقت مقاوله

اخص از آن خواهد بود. عهدنامه در دولتی ايران الی آخر. برای اينکه اگر ننويسيم اين يک مقداری 
مشروح مذاکرات قانون )«.شود د ولی قرارداد شامل همه میاصطالح يک معنای خاصی دار

 (1219 :2ج ،1994اساسی،

4- Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969. available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a10.html [accessed 8 April 2013] 

 اي یالملل نيب یها سازمانو  ها دولتراجع به حقوق معاهدات  نيو 1329 ونيکنوانس فيتعرـ 5
 به: ديکنمعناست، مراجعه  نيا انگريب« معاهده»از اصطالح  یالملل نيب یها سازمان انيم

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 
Organizations or between International Organizations, 21 March 1986, art. 2. Available 
at: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf 

 .نک، شتريب یآگاه یبرا است. تيوضع نيا ديمؤ زين یعرف الملل نيبالبته حقوق 

Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 168. 

 که ديد ميخواه یالملل نيبنگهبان از معاهدة  یشورا ريتفسبا توجه به  یآتدر مباحث ـ 6
 یسازگارعمل آمده است،  عاهده بهاز م الملل نيبدر حقوق  که يیمعنابا  یاساسمنظور قانونگذار 

 دارد. 
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( بيان 2/3/1992شورای نگهبان )مورخ  3339نظريه تفسيری  2بند شايان ذکر است که ـ 7
يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستی ضوابط مذکور » داشته است:

  «.در قانون اساسی نسبت به آن رعايت شود

8- executive agreements 

در حقوق کنونی  یالملل نيبعنايت، تنظيم معاهدات  نيدحسيسبرای آگاهی بيشتر، نک. ـ 9
 یالملل نيبمعاصر، دفتر خدمات حقوقی  الملل نيبايران و مطالعه تطبيقی آن با فقه اسالمی و حقوق 

 .27ـ41، صص 1974جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول: تابستان 

10- monism 
11- dualism 

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير : »یمدنقانون  3مادة ـ 12
 «. دول منعقد شده باشد در حکم قانون است

و  یحکممنقول  ريغاموال  قيمصادبه  بيترتبه  یمدنقانون  24و  17مثال مواد  یبراـ 13
 رمنقوليغ اياموال منقول  احکاماظ، لح یبرخاز  کهمعنا  نيااند، به  پرداخته یحکماموال منقول 

 . ابدي یم یتسر ها آنبه  یذات
جمهور موظف است  سيرئ: دارد یممقرر  یاساسو سوم قانون  ستيبو  کصدياصل ـ 11

 یبراو  کندامضا  یوو ابالغ به  یقانونمراحل  یطرا پس از  یپرس همه جهينت ايمصوبات مجلس 
 مسئوالن بگذارد. ارياختاجرا در 

 . یمدنقانون  9و2، 1: مواد کمثال ر. یرابـ 15
 چنانکه. رسد یممجمل به نظر  یمدنقانون  374در مادة « قوانين مخصوصه»البته مفهوم ـ 16

 که ینيقوانبه  تواند یم گريد يیمعناخاص )در مقابل عام( باشد و در  نيقوان تواند یممنظور از آن 
از جهت  که کاربه عنوان مثال قانون خاص هستند اطالق گردد  یجهاتموضوعات و  یدارا
 . کند یم دايپخاص  یتيوضعآن  یتيحما

 .یاساسقانون  71: اصل نکـ 17
المللی از معاهدات لزوم تفکيک قراردادهای بين»مجتهدی،  محمدرضابه عنوان مثال، نک. ـ 11

 http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=323 ، قابل دسترسی در:«المللیبين
تأثير تغيير اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای »حکمت،  یمحمدعلهمچنين، نک. 

 http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=345 قابل دسترسی در:، «المللیبين
مفهومی  ها آندر  یالملل نيبرا با توجه به طرفيت تابعان غير  یالملل نيباين نويسندگان قرارداد 

. اند انگاشته، گردد یممنعقد  الملل نيبکه ميان تابعان حقوق  یالملل نيباوت از معاهدات ماهيتاً متف
را مسامحتاً و بدون  یالملل نيبنگارنده برخالف ديدگاه اين حقوقدانان که استعمال واژه قرارداد 

ست بر اين باور ا . نگارندهاند دانستهخصوصی  الملل نيبتوجه به معنای اصطالحی آن در حقوق 
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که مورد تعريف اين نويسندگان قرار گرفته است از ديدگاه حقوق  یالملل نيبکه قراردادهای 
 نيستند یالملل نيب اساساً(، اند شدهدر آن چارچوب بيان  121و  77الملل عمومی )که اصول  بين

قراردادهای »و تعبير ( 74: 1934نک. مشروح مذاکرات شورای نگهبان،)برای تأييد اين نظر، 
برخی . دينما یم تر درستاست،  یالملل نيباينگونه قراردادها که يک طرف آن، تابعی غير از  «ارجیخ

بودن اقدام دولت  یگر یتصدبودن موافقتنامه را در حاکميتی يا  یالملل نيبنيز مبنای  حقوقدانان
غير را  شوند یمدولت منعقد  یگر یتصداند و قراردادهای تجاری که در شأن  ارزيابی کرده

مشروح برای ديدن اين ديدگاه، نک. ). اند کردهالمللی )در معنای خاص اصطالحی آن( تلقی  بين
  (99ـ  97 :1934مذاکرات شورای نگهبان،

آفرينی مجلس شورای اسالمی در اجرای اصل  تقويت اثربخشی و نقش: »کمثال ن. یبراـ 19
 یشورامجلس  یها پژوهش مرکز یحقوق، گزارش دفتر مطالعات «هفتاد و هفتم قانون اساسی

 .19(،ص29/7/1927) یاسالم

قانون  حکم( به 1999)مصوب  کشور یعمومقانون محاسبات  4مطابق مادة  یدولت شرکتـ 20
آن متعلق به  هيسرما% 14از  شيب کهمستلزم آن است  نياو  شود یمعنوان شناخته  نيادادگاه به  اي

مشابه  یفيتعر انگريب زين( 2/7/1929مصوب شوری )قانون مديريت خدمات ک 4دولت باشد. ماده 
 است. 

قوای حاکم در جمهوری اسالمی ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة : »یاساسقانون  17اصل ـ 21
زير نظر واليت مطلقة امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مجريه و قوه قضاييه که 

 «. رندگردند. اين قوا مستقل از يکديگ می

« قانون نحوة نظارت مجلس شورای اسالمی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرايی»ـ 22
 منظر مورد توجه قرار داد.  نيااز  توان یم( را 1921)مصوب 
 یها تيصالحاز  کشورهر  یحقوقساختار و نظام  نييتعهرچند  کهاست  ذکر انيشاـ 23
را در  یتيصالح نيچناعمال  الملل نيباما حقوق  گردد یممحسوب  کشورها یداخلو  یانحصار
( 1)49نداشته باشند. مادة  یرتيمغا الملل نيبحقوق  یاالجرا الزمبا مقررات  که رديپذ یم یحدود

تواند با تکيه بر اين واقعيت که اعالم رضايت  يک کشور نمی: »دارد یماعالم  1393 نيوعهدنامه 
از مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صالحيت انعقاد  وی به التزام در قبال يک معاهده تخطی

اعتباری رضايت خود استناد نمايد مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به  معاهدات بوده است، به بی
 توان یمبه طور اجمال «. ای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهميت اساسی است قاعده

 تواند یم یالملل نيبو  یداخلقواعد در دو نظام  نياديبن تياهم ونيکنوانس نيادر  کهگفت  نيچن
از قواعد  تيحماگردد. دولت در جهت  ريمغا یقراردادتعهدات  یاعتبار یبدر جهت  یعامل
 یتعهدات نيچنو عدم التزام به  یاعتبار یببه  تواند یمنظام خود  نياديبنو  یاساس تياهم یدارا
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قواعد آمره در نظام  ٔژهيو تياهمو  يیاستعال تيماه، بيتتر نيهم( و به ینسب)بطالن  ديجواستناد 
 ريمغابه استناد ندارد( مقررات  ازين ها آنبطالن  کهمعنا  نياعامل بطالن مطلق )به  الملل نيبحقوق 

 عهدنامه(  94و  19. مواد رک. )گردد یمآن 

قانون اساسی  192طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل  همان»ـ 21
شماره  ةينظر« )مصوبات هم خارج از اختيارات رياست مجلس استگونه  است، رسيدگی به اين

با : »... دارد یم انيب گريد یا هينظرشورا در  نيانگهبان(.  یشورا 2/2/1929/م مورخ 194/94/29
 127در اصل  ارسال تصميمات مذکورمربوط به امور اجرايی است الزام به  127استظهار اينکه اصل 

مورخ  9129/21/72 شماره ةينظر« )قانون اساسی به رئيس مجلس خالف قانون اساسی شناخته شد.
در  مذکور ميتصمعدم ارسال  رايز رسد یمنظر  قابل مناقشه به ةينظر نيا(. استدالل شورا در 24/11/1972

 زين 192درج در اصل من ماتيتصم آنکهبودن آن مربوط دانسته است، حال  يیاجرارا به  127اصل 
مجلس  سيرئعدم اطالع  مالک تواند ینم ميتصمبودن  يیاجرا، نيبنابرا. شوند یمقلمداد  يیاجرا یامور

 . رديگقرار  192به موجب اصل 

ها و  معامالت وزارتخانه چنانکهاست،  یخاصمشمول مقررات  یدولت یقراردادهاـ 25
. رديگو مناقصه انجام  دهيمزا قيطراز  ديبا یومعمقانون محاسبات  73مطابق مادة  یدولتمؤسسات 

 وانيد، تحت نظارت جهينتدر حدود قانون بودجه و در  یدولت یقراردادهاعقد  نکهياضمن 
 است.  کشور کل یبازرسمانند سازمان  یگريد ینظارت ینهادهامحاسبات و 

 اند یخارج یخصوصمرتبط با اشخاص  کهاست  یخارج یقراردادهاقانون مزبور ناظر بر ـ 26
 . رديپذ یمصورت  یالملل نيب یها سازمان ايها  دولت انيم که یالملل نيب یقراردادهاو نه 

در دو قرارداد مصداق  یاسالم یشوراواحده قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس   مادهـ 27
 (. 1/7/1929)مصوب  یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادقانون برنامه سوم توسعه  194و  124مواد 

بين وزارت نفت يا  انعقاد قراردادهای مهم فيما(: »3/7/1999قانون نفت )مصوب  1مادة ـ 21
مهم تابع   واحدهای عمليات نفتی با اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخيص موارد

ای خواهد بود که با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و  نامه آيين
 «.شود قانون اساسی عمل می 77اصل طبق  ها  بين وزارت نفت با دولت دهای منعقد فيماقراردا

29- reservation  

 نيارفته در  کار بهاصطالحات  انيبحقوق معاهدات در  1393 نيوعهدنامة  2مادة ـ 30
ة عبارت است از بياني« شرط»اصطالح »است:  کرده فيتعر گونه نيارا « شرط»، اصطالح ونيکنوانس

ای که يک کشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا  يکجانبه
وسيلة آن قصد خود را دائر بر عدم شمول يا تعديل آثار  الحاق به يک معاهده صادر کرده و به

 « دارد. حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بيان می
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 کيتفکدر  یاساسنشان از توجه و ارادة قانونگذار  زين یاساسقانون  مذاکراتمشروح ـ 31
. مشروح رک)قانون )جهت ابالغ( دارد.  یامضا( و بيتصوعهدنامه )به عنوان سند  یامضا انيم

 (.1219 :1992 ،یاساسقانون  مذاکرات
و  77موضوع اصول »نگهبان:  یشورا 9/2/1992مورخ  3721شمارة  یريتفس ةينظر: کر.ـ 32

دهد  اساسی واحد است و تصويب مجلس شورای اسالمی که به قرارداد رسميت میقانون  121
 «. شود مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می

سند قرارداد با امضای »... نگهبان:  یشورا 2/12/1999مورخ  2391شمارة  ةينظر: رکـ 33
 «. جمهوری يا نمايندة قانونی او رسميت خواهد يافت رئيس

 .یمدنقانون  1: مادة کر.ـ 31

داشته است:  انيبنگهبان  یشورا 2/3/1992مورخ  3339شماره  یريتفس ةينظر 2بند ـ 35
يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستی ضوابط مذکور در قانون »

 . «اساسی نسبت به آن رعايت شود
قراردادهايی که برای انجام ... »مقرر شده است:  13/4/1994مورخ  9729شماره  ةينظرـ در 

 77خود مشمول اصل  هخودب ،شود های خارجی دارای شخصيت حقوقی منعقد می معامله با شرکت
 «.شود المللی محسوب نمی قانون اساسی نبوده يعنی قرارداد بين

قانون اساسی با توجه به  77اصل »آمده است:  نيچن زين 19/2/1999مورخ  2443 ةينظرـ در 
های دولتی ايران و  ها و ساير سازمان از قراردادهايی که برای انجام معامله بين وزارتخانه 121اصل 

 ...«.گردد منصرف است های خارجی دولتی که دارای شخصيت حقوقی باشند منعقد می شرکت
 یها هياتحادمربوط به  یها مانيپ که 121و منطوق و ظاهر اصل  اتينظر نيااز مفهوم مخالف 

 آشکارمعاهده  یها طرف تيشخصدانسته است، ضابطة  حکم نيامشمول  زينرا  یالملل نيب
 . گردد یم
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 منابع و مآخذ

 الف( فارسی

 صورت مشروح مذاکرات (،4631ادارة امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي)
 .2چاپ اول، ج ،قانون اساسی

همن آقایي، تهران: کتابخانه گنج ، ترجمه بالمللفرهنگ حقوق بين(، 4631بلدسو، رابرت )
 دانش، چاپ اول.

تأثير تغيير اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای »علي، حکمت، محمد
 http://ghavanin.irدسترسي در: قابل، «المللی بين

، «المللي نسبت به قوانين عادي برتري معاهدات بين»(، 4631شریعت باقري، محمدجواد )
 .13، شماره يقات حقوقیفصلنامه تحق

المللی در حقوق کنونی ايران و مطالعه تنظيم معاهدات بين(، 4631حسين )عنایت، سيد
، تهران: دفتر خدمات حقوقي الملل معاصرتطبيقی آن با فقه اسالمی و حقوق بين

 چاپ اول. ،المللي جمهوري اسالمي ایران بين

 ، تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ دوم.اهداتالملل مع حقوق بين(، 4636اهلل ) فلسفي، هدایت

(، 26/3/4633هاي مجلس شوراي اسالمي ) گزارش دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهش
آفرينی مجلس شورای اسالمی در اجرای اصل هفتادوهفتم  تقويت اثربخشی و نقش»

 .  «قانون اساسی

، قابل «المللیبين المللی از معاهداتلزوم تفکيک قراردادهای بين»رضا، مجتهدي، محمد
 http://www.ghavanin.irدسترسي در: 

(،   تهران: 4631)دوره اول، سال مشروح مذاکرات شورای نگهبان(، 4631زاده، فهيم )مصطفي
 مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.

قانون  463و  33المللي موضوع اصل مسئله قراردادهاي بين»(، 4633ميرعباسي، سيد باقر )
 .12، دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی، «اسالمي ایراناساسي جمهوري 
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