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 چکیده
هاي نامهقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت 121و  77اصول 

ها و هاست. با وجود نگارش كتابالمللی و تعیین صالحیت قواي مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آنبین
هاي قانونی نهادهاي حکومتی در این زمینه، قوق معاهدات و صالحیتي حمقاالت متعدد در زمینه

هاي نامههمچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صالحیت مجلس شوراي اسالمی در تصویب موافقت
المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صالحیت سنجی تصویب معاهدات بینالمللی مانند امکانبین

هایی تحت سایر نامهطلبانه، صالحیت مجلس در تصویب موافقتمجلس در خصوص تعهدات داو
هاي نامهو صالحیت شوراي عالی امنیت ملی در تصویب موافقت 121و  77عناوین مندرج در اصول 

رو رسد. از همین نظر میها از منظر حقوقی ضروري بهالمللی وجود دارد؛ كه تحلیل و بررسی آنبین
هاي مجلس شوراي اسالمی در تصویب رت از اینکه حدود صالحیتعبا سؤال اصلی پژوهش حاضر

دنبال اي بهگیري از روش كتابخانهالمللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهرههاي بیننامهموافقت
هاي نامهي موافقترسد صالحیت تصویب همهنظر میشده است. بهپاسخگویی به پرسش مطرح

شوند، اند و موجب ایجاد تعهد براي جمهوري اسالمی ایران میالمللیصف بینالمللی كه داراي وبین
انحصاراً در اختیار مجلس شوراي اسالمی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را 

توان مانعی بر صالحیت مجلس تلقی كرد. همچنین براي مجلس شوراي اسالمی حق ورود در نمی
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  ات وجود دارد.جزییات معاهد

ي نامهشوراي نگهبان، صالحیت، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، موافقت :هادواژهیکل
 المللی، مجلس شوراي اسالمی.بین
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 مقدمه
المللی گوناگون هاي بیندر طول تاریخ روابط میان كشورها از طریق عقد قراردادها و توافق

المللی یکی از هاي بیننامهو انعقاد موافقت صورت عینی و بروز خارجی به خود گرفته
هاي ها در عرصهشده براي آني تحقق اهداف طراحیها در زمینهترین ابزارهاي دولتمهم

سبب نقش تأثیرگذارشان در تحقق منافع ملی و روابط و سیاست خارجی است. قراردادها به
منظور حراست ست و قانونگذاران بهها بوده اهاي سیاسی، مورد توجه حکومتالمللی نظامبین

هاي بیگانه همواره درصدد تعیین از منافع كشور و صیانت از استقالل ملی خود در برابر نظام
اند. قانون اساسی المللی بودههاي بیننامهي انعقاد معاهدات و موافقتهایی در زمینهمحدودیت

قانون اساسی  121و  77ده و در اصول جمهوري اسالمی ایران نیز از این حکم كلی مستثنا نبو
ها پرداخته المللی و صالحیت قواي حکومتی در فرایند انعقاد آنبه تبیین جایگاه معاهدات بین

المللی باید به هاي بیننامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه»است. بر این اساس 
و  هانامهها، موافقتنامه، مقاولههاعهدنامه امضاي»و  (1)«تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد

 هاياتحادیه به مربوط هايپیمان امضاي و همچنین هادولتبا سایر  ایران دولت قراردادهاي
او  قانونی جمهور یا نمایندهبا رئیس اسالمی شوراي مجلس از تصویب پس المللیبین

المللی را در پرتو اصول هاي بیننامهر اساسی تصویب موافقتبر این اساس قانونگذا (2)«.است
 مذكور تحت نظارت مجلس شوراي اسالمی قرار داده است.

المللی در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران و هاي بیننامهدر خصوص جایگاه موافقت
ا و هصورت عمومی و تخصصی، كتابهاي قواي مجریه و مقننه در این زمینه بهصالحیت

ي تحریر درآمده است؛ با وجود این همچنان در خصوص مقاالت متعددي به رشته
المللی نقاط ابهام و تأمل هاي مجلس شوراي اسالمی در تصویب معاهدات بینصالحیت

المللی در قالب سنجی تصویب معاهدات بینتوان به امکانفراوانی وجود دارد. براي نمونه می
حیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صالحیت مجلس نمایندگان مجلس، صال طرح

به تصویب  121و  77هایی كه تحت سایر عناوین مندرج در اصول نامهدر تصویب موافقت
 ها اشاره كرد.رسد و مانند اینمی

المللی در نظام حقوقی هاي بیننامهآنچه در خصوص بررسی صالحیت تصویب موافقت
ي مقننه هاي قوهي صالحیتتحلیل نقاط ابهام و تأمل در زمینه رسد،نظر میایران ضروري به

ي حاضر بررسی و المللی است. بر این اساس سؤال اصلی مقالهدر تصویب معاهدات بین
المللی هاي بیننامههاي مجلس شوراي اسالمی در تصویب موافقتتحلیل نقاط ابهام صالحیت

هاي نامهمجلس شوراي اسالمی در تصویب موافقتهاي تر، حدود صالحیتاست. به بیان دقیق
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 المللی چیست؟ بین
پژوهش حاضر در مقام تحلیل و بررسی نقاط ابهام صالحیت مجلس شوراي اسالمی در 

اي، ابتدا گیري از روش كتابخانهالمللی، با رویکرد تحلیلی و بهرههاي بیننامهتصویب موافقت
كند. سپس روند تصویب معاهدات در نظام ا مطالعه میالمللی رهاي بیننامهمفهوم موافقت

ي حدود و شود و در پایان برخی نقاط ابهام در زمینهحقوقی جمهوري اسالمی ایران تبیین می
 شود.اختیارات مجلس شوراي اسالمی بررسی می

 . چارچوب مفهومی1
منظور بررسی حدود اختیارات و صالحیت مجلس شوراي اسالمی در تصویب به

المللی در نظام حقوق هاي بیننامهالمللی، ابتدا مفهوم و اقسام موافقتهاي بیننامهوافقتم
المللی مذكور در هاي بیننامهها و موافقتشود و پس از آن نسبت میان آنالمللی تبیین میبین

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تحلیل خواهد شد.

 الملللمللی در نظام حقوق بیناهای بیننامه. مفهوم موافقت1-1

ها ها یا سازمانالملل )كشورهاي فراوانی میان تابعان حقوق بینالملل توافقي بیندر عرصه
ها با اشخاص ها با نهادهاي غیردولتی، دولتالمللی( و غیر تابعان مانند توافق میان دولتبین

المللی تعبیر هاي بینها به توافقآنشود، كه از تمامی ها منعقد میخصوصی خارجی و مانند آن
المللی، صرفاً میان تابعان هاي بین(، اما بخشی از توافق31-31: 1931بیگدلی، شود )ضیایی می

ها توان آنشود كه میالمللی( با یکدیگر منعقد میهاي بینها و سازمانالملل )دولتحقوق بین
 كرد.  هاي حقوقی تقسیمی و توافقهاي اخالقی یا نزاكتي توافقرا به دو دسته

الملل هایی است كه میان تابعان حقوق بیناز توافق هاي نزاكتی آن دستهمقصود از توافق
المللی( دنبال ایجاد تعهد سیاسی و اخالقی )نه تعهد حقوقی بینشود و طرفین بهمنعقد می

ها، به معناي گونه پیمان(. سیاسی بودنِ وجه غالب این31: 1931بیگدلی، هستند )ضیایی 
: 1939ها و نتایج سیاسی، اقتصادي و دیپلماتیک نقض آن نیست )فلسفی،توجهی به پیامدبی
هاي نزاكتی، در عمل آثار و نتایج ي برخی توافقنامهواسطه(، چراكه حتی ممکن است به37-33

ر از منظر حقوق مثبت یا منفی بسیاري نسبت به یک دولت یا ملت ایجاد شود، اما این آثا
ها آوري براي آن دولت نداشته و دولت ملزم به پذیرش آني حقوقی و الزامالملل جنبهبین

 (.22-22: 1931رضایی،  نیست )خلف
ترین منابع المللی نیز كه یکی از مهمالمللی یا معاهدات بینهاي حقوقی بیننامهموافقت
المللی هر گونه (، از منظر عرف بین39-33 :1939آید )فلسفی، شمار میالملل بهحقوق بین
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منظور ایجاد آثار حقوقی معین براساس قواعد الملل و بهتوافقی است كه میان تابعان حقوق بین
وین در  1323كنوانسیون  2ي (. ماده31: 1931بیگدلی،  الملل منعقد شود )ضیاییحقوق بین

معاهده »دارد: می المللی بیانق بیني حقوق معاهدات نیز در خصوص تعریف یک توافزمینه
الملل نكتبی منعقد شده و مشمول حقوق بی المللی كه بصورتبینعبارت است از یک توافق 

باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندي واحد یا در دو یا چند سند 
 «. به هم منعکس شده باشد طمرتب

اند از: اول؛ انعقاد المللی عبارتي حقوقی بینعاهدههاي اصلی یک مبر این اساس مؤلفه
 هاي متعاهد باید از میان تابعان حقوقمعاهده نیازمند به بیش از یک اراده است. دوم؛ طرف

المللی را الملل باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع یک كشور حق انعقاد معاهدات بینبین
هاي معاهده باشد. حقوقی و بیان حقوق و تکالیف طرف ندارند. سوم؛ معاهده باید داراي الزام

الملل بر آن حکمفرما چهارم؛ معاهده تابع حقوق داخلی كشورها نباشد و مقررات حقوق بین
 (. 19-11: 1931 رضایی، باشد )خلف

الملل منعقد شود، تفاوتی كه توافقی با چنین خصوصیاتی میان تابعان حقوق بیندرصورتی
تر، هرچند معموالً از عناوینی شده براي معاهده وجود ندارد. به بیان دقیقزیدهمیان عنوان برگ

نامه، قرارداد، كنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، همانند عهدنامه، موافقت
ي هاي حقوقی و از عباراتی همانند یادداشت تفاهم، اعالمیهنامهاعالمیه و غیر آن، براي موافقت

نامه و غیر آن، جلسه، توصیهي مشترک، صورتنامه، صورت مذاكرات، بیانیهرک، تفاهممشت
شود، اما آنچه در تعیین حقوقی یا اخالقی هاي اخالقی یا نزاكتی استفاده مینامهبراي موافقت

المللی میان تابعان حقوق بودن یک توافقنامه اهمیت دارد، ایجاد آثار و الزامات حقوقی بین
: 1931كرد )وكیل،  ها ایجاد نخواهدنامهلملل است و عنوان، تفاوتی در ماهیت این موافقتابین
 (.23: 1977؛ میرعباسی، 29

منظور تشخیص حقوقی یا نزاكتی بودن یک ترین معیار بهمهمبراساس آنچه بیان شد، 
ر آن و قواعد توافق، توجه به مفاد توافق، سازوكارهاي نظارتی و آثار و نتایج حقوقی مترتب ب

شده براي ضمانت اجراي آن است كه طرفین مبتنی بر آن توافق كرده یا در متن درنظر گرفته
 اند.نامه به آن تصریح كردهموافقت

كه با تحلیل و تفسیر این معیار روشن شود طرفین درصدد ایجاد آثار حقوقی درصورتی 
الملل تنظیم ر چارچوب موازین حقوق بیناند و آن را دي توافق خود بودهالمللی از نتیجهبین

شک چنین توافقی حقوقی منعقد اند، بیاجراهاي حقوقی براي آن در نظر گرفتهكرده و ضمانت
 شده است و در غیر این صورت باید آن را توافق نزاكتی یا اخالقی نام نهاد.
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ي ها به دو دستههنامالملل، معاهدات یا موافقتاز منظر حقوق بین بندي دیگري،در دسته
هاي نامهشود. مقصود از موافقتهاي رسمی یا تشریفاتی و ساده یا اجرایی تقسیم مینامهموافقت

است كه  (9)ها منوط به طی تشریفات رسمیهایی است كه انعقاد آنرسمی در نظام حقوقی پیمان

هاي نامهقابل موافقتیابد. در ماین تشریفات مطابق با قواعد حقوق داخلی كشورها سازمان می
المللی منعقد و اجرایی یا ساده به محض امضاي مقامات یا اركان اجرایی كشور یا سازمان بین

كنند، داراي هیچ تشریفاتی نبوده و بدون آنکه شوند و بالفاصله قابلیت اجرا پیدا میمیقطعی 
دار دولت قابلیت حیتنیازمند طی مراحل تصویب داخلی باشند، به صرف امضاي نمایندگان صال

(. شایان ذكر است میزان صالحیت و اختیارات 111 :1931بیگدلی،یابند )ضیایی اجرایی می
گیرنده در خصوص تشریفاتی یا اجرایی بودن یک معاهده را قوانین داخلی یک مقامات تصمیم

 (1)كند.كشور تعیین می

 ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام در . معاهدات1-2
ل از اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به موضوع صالحیت نهادهاي داخلی دو اص

ها پردازد و سیر تصویب معاهدات دولت ایران با سایر دولتالمللی میدر تصویب معاهدات بین
المللی باید ي بیننامهقانون اساسی هر پیمان و موافقت 121و  77دارد. براساس اصول را بیان می
ي قانونی جمهور یا نمایندهمجلس شوراي اسالمی برسد و در صورت تصویب رئیس به تصویب

شوراي نگهبان در مقام تفسیر اصول  بر دو اصل مذكور و مجموعه نظرهاي او امضا شود. مبتنی
شود كه داراي دو قانون اساسی، شمول حکم این دو اصل، تنها شامل معاهداتی می 121و  77

هاي دولت ایران نامهو ایجاد تعهد براي دولت ایران باشد و سایر موافقتالمللی بودن، وصف بین
كه فاقد هر یک از این دو قید باشد، نیازمند تصویب مجلس شوراي اسالمی نیست و با امضاي 

(. در 1- 9: 1932ي شوراي نگهبان، شود )پژوهشکدهاالجرا میمقام داراي صالحیت انعقاد، الزم
 شود:مذكور بررسی می هايادامه مفهوم وصف

 المللی. وجود وصف بین1-2-1

براساس این وصف، توافق دولت جمهوري اسالمی ایران باید با یکی از تابعان حقوق 
شود كه تر، تنها هنگامی حکم اصول مذكور شامل یک معاهده میالملل باشد. به بیان دقیقبین

. بر همین مبنا شوراي نگهبان المللی باشدطرف دیگر یک كشور یا سازمان و نهاد بین
قراردادهایی را كه یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شركت دولتی ایرانی و طرف دیگر آن 

، همچنین معامالت (1)آوردحساب نمیالمللی بهشركت خصوصی خارجی باشد، قرارداد بین

از شمول اند، هاي خارجی را كه داراي شخصیت حقوقی مستقلمیان دولت ایران و شركت
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 (2)حکم این دو اصل و نظارت مجلس شوراي اسالمی خارج كرده است.

 ایجاد تعهد .1-2-2
وصف دیگري كه مطابق با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و نظرهاي تفسیري 

المللی تحت نظارت مجلس شوراي اسالمی ي بیننامهشوراي نگهبان براي انعقاد یک موافقت

، تغییر یا (7)د براي دولت ایران است. بر این اساس یادداشت تفاهمضروري است، ایجاد تعه

و  (3)ي قرارداد كلی باشدكه خارج از محدودهو قراردادهاي جزیی درصورتی (3)اصالح تعهد

موجب تعهدي براي دولت ایران شود، نیازمند تصویب مجلس شوراي اسالمی است. در مقابل، 
كه متضمن قرارداد یا تعهدي نیست، نیازمند تصویب  جاي درخواست كار از آنارسال نامه

 (11)باشد.مجلس شوراي اسالمی نیز نمی

 حقوق تابعان سایر و ایران دولت میان كه المللیبین ينامهموافقت هر تصویبدر نتیجه 
 مجلس صالحیت در شود، یرانا یاسالم ينظام جمهور يمنعقد و موجب تعهد برا المللبین

 باشد، شدهبیان شرایط از یکی فاقد المللیبین توافق كهدرصورتی و دارد رارق اسالمی شوراي
بر این مبنا در نظام حقوقی  .دارد را قرارداد انعقاد حق مجریه يقوه از صالحیت داراي مقام

الملل یک متن مشترک را چه نوع جمهوري اسالمی ایران، صرف نظر از اینکه نظام حقوق بین
كه این متن هر گونه كند )اعم از حقوقی یا نزاكتی و اخالقی(، درصورتیاد میاي قلمدتوافقنامه

الملل نیز منعقد شده باشد، همراه داشته و میان تابعان حقوق بینتعهدي را براي كشور به

 هايتوافقنامه تفکیک رتر، دبه بیان دقیق (11)نیازمند تصویب مجلس شوراي اسالمی است.

مطابق  ایران، اسالمی جمهوري حقوقی نظام در تشریفاتی هايفقنامهتوا از اجرایی و ساده
 كه( نزاكتی یا حقوقی از)اعم المللی ینتفسیري شوراي نگهبان آن دسته از معاهدات ب هاينظر

 تشریفاتی معاهدات يزمره در باشد، بودن تعهدآوربودن و  المللیبین وصف دو يدربردارنده
 معاهده صورت این غیر در و است اسالمی شوراي مجلس صویبت نیازمند و آیدمی شماربه

 .یابدمی اجرایی قدرت صالح مقامات امضاي با و است اجرایی و ساده

 المللی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایرانروند تصویب معاهدات بین. 2
المللی در نظام حقوقی هاي بیننامهپس از روشن شدن مفهوم مورد نظر از موافقت

المللی در ایران نیز تبیین جمهوري اسالمی ایران، ضروري است كه روند تصویب معاهدات بین
ي داخلی مجلس شوراي اسالمی ذیل عنوان نامهدر این خصوص باید گفت كه آیینشود. 

ي تصویب معاهدات و به بیان بررسی طریقه« المللیبینمعاهدات و قراردادهاى  بیتصو ينحوه»
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پردازد. بر این ي مجلس شوراي اسالمی است، میكه تصویب آن بر عهده المللینقراردادهاي بی
المللى و یا الحاق بین ينامهموافقتنامه، قرارداد یا عهدنامه، مقاولهاساس دولت تقاضاي تصویب 

كه دولت، كند. درصورتیهمراه متن كامل آن به مجلس تقدیم میرا به المللىهاى بینبه پیمان
نامه قید مهم قائل باشند، موضوع بالفاصله در میسیون یا پانزده نفر از نمایندگان براي موافقتك

گیرد و پس از استماع نظرهاي مخالف و موافق در خصوص قید دستور كار مجلس قرار می
شود. در صورت نبود قید یا عدم تصویب اهمیت توافقنامه، بررسی مجلس گیري میاهمیت رأي

اهد بود و در صورت تصویب قید اهمیت مجلس در دو شور به بررسی كلیات و شوري خویک

منظور محقق ساختن امکان بر این اساس دولت مکلف است به (12)پردازد.جزییات متن می

ي تصویب آن را به مجلس ارائه كند تا موضوع در دستور المللی، الیحهي بیننامهاجراي موافقت
 ي قانونی، تصویب شود.شدهبق روند طراحیكار مجلس قرار گیرد و مطا

ي مجلس براي اظهار نظر از حیث عدم مغایرت با موازین در صورت تصویب، مصوبه
شود و در صورت اسالمی و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به شوراي نگهبان ارسال می

شایان ذكر است  كند.جمهور ابالغ میتأیید شورا، رئیس مجلس متن را براي امضا به رئیس
ي المللی پس از تصویب بر عهدهقانون اساسی امضاي معاهدات بین 121مستند به اصل 

جمهور در اجراي ي قانونی وي قرار دارد. برخی معتقدند رئیسجمهور یا نمایندهرئیس
تواند از امضاي آن صالحیت تکلیفی نیست و میصالحیت قانونی امضاي معاهدات، داراي 

 ؛ خلف117 :1931بیگدلی، توان وي را به این كار ملزم كرد )ضیایید و نمیخودداري كن
(. برخی نیز این صالحیت را صالحیتی تکلیفی دانسته و وي را مکلف 32-31: 1931رضایی، 

-29: 1972اند )میرعباسی، به امضاي معاهده پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی دانسته
ز قانون اساسی و نظرهاي شوراي نگهبان، معاهدات روشن است كه مطابق این اصل ا (.21
عنوان ي وي بهجمهور یا نمایندهالمللی در نظام حقوقی ایران پس از امضاي رئیسبین

 (19)شود.یابد و قانونی میالمللی رسمیت میبین ينامهموافقت

مانند المللی هي بینشایان ذكر است كه براساس كلیات قواعد حقوق معاهدات در عرصه

ي نامهي حقوق معاهدات، كشورهایی كه موافقتدر زمینه (11)وین يعهدنامه 13ي ماده

كه تمایل خود را مبنی بر اند، تا زمانیرا تصویب نکرده كنند، اما هنوز آنالمللی امضا میبین
موضوع  اند، نباید مرتکب اعمالی مغایر با اهداف وعدم تصویب یا الحاق به توافق اعالم نکرده

 توافق شوند.
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 . تحلیل ابهامات صالحیت مجلس شورای اسالمی 3
المللی در نظام حقوقی ایران و روند تصویب معاهدات در مجلس جا مفهوم معاهدات بینتا این

شوراي اسالمی بررسی شد. اكنون به تحلیل و بررسی حقوقی برخی از ابهامات موجود در صالحیت 
 المللی خواهیم پرداخت.هاي بیننامهتصویب موافقتمجلس شوراي اسالمی در خصوص 

 . صالحیت مجلس در تصویب معاهده در قالب طرح3-1
هاي یکی از موضوعات شایان توجه حول محور تحلیل و بررسی ماهیت حقوقی توافقنامه

ها در قالب نامهسنجی بررسی موافقتالمللی در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران، امکانبین
ي داخلی مجلس نامهقانون آیین 179ي است. در تبیین این موضوع باید گفت كه براساس ماده حطر

كند. اما المللی را به مجلس تقدیم میهاي بیننامهي تصویب موافقتشوراي اسالمی دولت الیحه
تقدیم  المللی باید  در قالب الیحه به مجلسهاي بیننامهدر صورت عدم تقدیم الیحه آیا موافقت

توانند رأساً متن شود و مجلس به الیحه رسیدگی كند یا آنکه نمایندگان مجلس شوراي اسالمی می
 المللی را در قالب طرح در مجلس بررسی و تصویب یا رد كنند؟ي بیننامهموافقت

هاي نامهي طرح قانونی در خصوص موافقتسنجی ارائهدر مقام تحلیل و بررسی امکان
، صالحیت عام (11) 71اید گفت كه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل المللی ببین
صورت موازي به دولت و مجلس اعطا كرده و تنها استثناي هاي قانونی را بهي لوایح و طرحارائه

در خصوص تصویب  (12)قانون اساسی 12این صالحیت عام به موجب قانون اساسی اصل 

ي اعطاي طرح قانونی در خصوص بودجه را محدود ر زمینهبودجه است كه صالحیت مجلس د

قانون اساسی، نمایندگان مجلس صالحیت  71بر این اساس مبتنی بر اطالق اصل  (17)كرده است.

ي موضوعات مندرج در صالحیت مجلس شوراي اسالمی را ي طرح در خصوص همهارائه
 121و  77یل قانونی است. اصول دارند و هر گونه تخصیصی بر حکم كلی این اصل نیازمند دل

المللی میان دولت ایران و سایر كشورها نیز هاي بیننامهقانون اساسی در خصوص موافقت
شود و امکان بررسی و تصویب مشمول صالحیت عام مجلس شوراي اسالمی می

 ست. پذیر انفر از نمایندگان مجلس و در قالب طرح امکان 11هاي مذكور با امضاي نامهموافقت
ي طرح در خصوص هاي عملی مجلس شوراي اسالمی در ارائهياین امر ریشه در رویه

پارلمانی ي المللی دارد. براي نمونه عضویت ایران در اتحادیههاي بیننامهها و موافقتپیمان

 ياتحادیهو همچنین عضویت در  (13)كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمی

طرح قانونی مطرح شده و به تصویب مجلس شوراي اسالمی و تأیید  در قالب (13)المجالسبین

طرح الحاق دولت جمهوري اسالمی »بر این در مورد شوراي نگهبان نیز رسیده است. عالوه
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نیز  «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازاتایران به كنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا 
جهت كه در قالب طرح ارائه شده است، با مخالفت شوراي  در روند بررسی قانونی، از آن

یا طرح قانونی و در  ي الیحهكه آثار عدم ارائهشایان ذكر است  (21)نگهبان مواجه نشده است.

المللی در مجلس شوراي اسالمی، عدم امکان اجراي آن در هاي بیننامهنتیجه عدم تصویب موافقت
 د.نظام جمهوري اسالمی ایران خواهد ش

 آن در صالحیت مجلس شورای اسالمی ریتأث. عنوان معاهده و 3-2
المللی و تصویب آن در هاي بیننامهیکی دیگر از موضوعاتی كه حول محور موافقت

شده براي توافق میان ایران و سایر رسد، عنوان انتخابنظر میمجلس محل تأمل به
همانند میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل و تر، آیا انتخاب عناوینی هاست. به بیان دقیقدولت

تواند اند، میي تشریفاتی نبودهدنبال تصویب معاهدهاعالمیه كه بیانگر آن است كه طرفین به
 المللی باشد.مانع از صالحیت مجلس شوراي اسالمی در تصویب معاهدات بین

ن توافق تأثیري در الملل عنواهاي حقوق بیندر این خصوص باید گفت كه مطابق با آموزه
ویژه الملل بهتر قواعد حقوق بین(. به بیان دقیق29: 1931ماهیت آن نخواهد داشت )وكیل، 

دارد كه آنچه در تعیین نوع و مقرر می (21)ي حقوق معاهداتكنوانسیون وین در زمینه 2ي ماده

ن و هر عنوانی كه المللی اهمیت دارد، محتواي آن است نه عنواي بیننامهماهیت یک موافقت
 :1931بیگدلی،محتواي آن تعهدآور باشد، روند یکسانی در تصویب خواهد داشت )ضیایی 

( در نامیبیا) یجنوب غرب آفریقاي يقضیهدر  يدادگستر المللیینب یواند بر اینعالوه .(22)(31

 یصۀخص مورد در كنندهتعیینعنصر  ترمینولوژیک» شت:اعالم دا 1322دسامبر  21مورخ  يرأ
 رسانیاطالع پایگاه ،1932بیگدلی، )ضیایی « باشدمین المللیینتعهد ب یک یاتوافق  یک

شوراي نگهبان نیز ضمن پذیرش این اصل كلی، در  پارس(. المللبین حقوق يمؤسسه

 (29)دهد.خصوص معاهدات جمهوري اسالمی محتوا را مدنظر قرار می

 المللیی بیننامهرسی مفاد موافقت. صالحیت مجلس شورای اسالمی در بر3-3
یکی از دیگر از موضوعاتی كه در خصوص ترتیب رسیدگی مجلس شوراي اسالمی به 

نظر قرار گرفته، حدود صالحیت مجلس در المللی محل بحث و تبادلمتن معاهدات بین
تر آیا مجلس شوراي اسالمی حق ورود و بررسی عبارت دقیقبررسی مفاد توافق است. به

المللی را خواهد داشت یا حق مجلس هاي بیننامهزیی تعهدات و مقررات مندرج در موافقتج
 منحصر در رد یا تصویب كلی متن بدون ورود در جزییات است؟
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ي داخلی در خصوص اعتراض یا ایرادات نامهآیین177ي ماده 2در این خصوص بند 
موارد اعتراض و »دارد: مقرر می المللینمایندگان به تعهدات مندرج در توافقنامه بین

را درباره این موارد، همراه با تصویب و یا رد مواد،  خود نظرپیشنهادهاى نمایندگان و همچنین 
، آنگاه درباره موارد اعتراض نمایندگان، كه كندمیبدون وارد كردن تغییرات، در مجلس مطرح 

، یک كنندهاعتراضترتیب، نماینده به كتبى و در مهلت مقرر به كمیسیون داده شده باشد، طوربه
و سپس درباره وارد بودن یا  كنندمیمخالف و یک موافق، هر كدام به مدت پنج دقیقه صحبت 

نسبت به اعتراضات،  گیريرأيپس از پایان یافتن . آیدمیعمل به گیريرأينبودن اعتراض 
ر مسائل مورد اعتراض با د شودمیرا وارد بداند، دولت موظف  هاآنمجلس  كهدرصورتی

تا پایان مذاكرات مجدد در این صورت، الیحه  طرف متعاهد مجدداً وارد مذاكره و گفتگو شود.
. در صورت قبول اعتراضات و پیشنهادها متن اصالحى در دستور مجلس باقى خواهد بود

صورت، آخرین پیشنهاد دولت در مورد اصل  این غیرتلقى خواهد شد و در  شدهتصویب
قرارداد با صحبت یک مخالف و یک موافق، هر یک به مدت پنج دقیقه، در مجلس به رأى 

 «.دگذاشته خواهد ش
براساس این ماده، از منظر حقوق داخلی این فرض كه مجلس شوراي اسالمی حق ورود به 

ر نظنامه را داراست، غیر قابل قبول بهجزییات را ندارد و تنها حق پذیرش یا رد كلیات موافقت
المللی، موضوعات و مواردي ي بیننامهتواند با ورود به جزییات موافقترسد و مجلس میمی

دهد، به دولت اعالم كند تا مطابق با را كه به صالح نظام جمهوري اسالمی تشخیص نمی
ي داخلی اقدام شود. بررسی مصوبات در مجلس شوراي اسالمی و ارجاع نامهآیین 177ي ماده

منظور مذاكره در خصوص موضوعات مورد نظر نمایندگان داراي دولت به مجدد آن به
المللی است. براي نمونه مجلس شوراي هاي بیننامههاي عملی در روند تصویب موافقتنمونه

 وفرهنگی بین دولت جمهوري اسالمی ایران  ينامهافقتمو»اسالمی در مقام بررسی و تصویب 
مکلف به مذاكره در خصوص موضوعات مشخص با طرف دولت را « جمهوري كلمبیا دولت

كند و پس از اصالحات مورد نظر مجلس به تصویب متن نهایی توافق اقدام معاهده می

این مصوبه پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی مورد ایراد شوراي  11ي ماده (21)نماید.می

و مجلس شوراي  (21)گیردیقانون اساسی قرار م 193نگهبان به استناد عدم انطباق با اصل 

دهد و در نهایت ، آن را براي مذاكره به دولت ارجاع می(22)11ي اسالمی پس از اصالح ماده

 كند.شود و نظر مجلس را در این خصوص تأمین میدولت با طرف توافق وارد مذاكره می

ولت د ینب گذاريیهاز سرما یتو حما یقتشو ينامهموافقت يیحهال»این موضوع در 
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ي تاریخی است. در این نیز داراي سابقه (27)«كره يو دولت جمهور یرانا یاسالم يجمهور

، (23)توافقنامه نیز پس از ایراد شرعی شوراي نگهبان به حرمت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

ي داخلی مجلس نامهقانون آیین 212ي ماده 2ي اصالحی را به استناد بند مجلس مصوبه
كند و دولت پس از مذاكره با طرف ي مجدد به دولت ارسال میی، براي مذاكرهشوراي اسالم

 (23)كند.مقابل نظر مجلس و شوراي نگهبان را تأمین می

ي عملی ي داخلی مجلس شوراي اسالمی و همچنین رویهنامهدر نتیجه مبتنی بر قانون آیین
هاي نامهمندرج در موافقت این نهاد در صورت مخالفت نمایندگان مجلس با برخی از مفاد

 هاي توافق موجود است.منظور مذاكره با طرفي مجدد آن به دولت بهالمللی، امکان ارائهبین

سنجی تعارض صالحیت مجلس شورای اسالمی و شورای عالی . امکان3-4
 المللیامنیت ملی در تصویب معاهدات بین

شوراي عالی امنیت ملی با وظایف مشخص در  (91)قانون اساسی 172مطابق با اصل 

، سیاسیهاي ي سیاستگذاري در امور دفاعی و امنیتی كشور، هماهنگ كردن فعالیتزمینه
 و معنوي مادي امکاناتها و استفاده از با این سیاست اقتصادي و ، فرهنگی، اجتماعیاطالعاتی

ي نظام جمهوري رتبهبا حضور مقامات عالی یو خارج داخلی تهدیدهاي با مقابله كشور براي
 االجراست.شود و مصوبات آن پس از تأیید رهبري الزماسالمی ایران تشکیل می

المللی و صالحیت مجلس هاي بیننامهآنچه در خصوص صالحیت تصویب موافقت
شوراي اسالمی در این خصوص محل بحث و تبادل نظر قرار گرفته، صالحیت شوراي عالی 

المللی است. در این خصوص دو فرض قابل طرح و نیت ملی در تصویب معاهدات بینام
اي را كه بررسی است. براساس فرض اول شوراي عالی امنیت ملی حق تصویب معاهده

( یا تصویب و رد 112-111: 1931رضایی،  اقتضاي امور دفاعی و امنیتی كشور بداند )خلف
رجی كشور فرض كند، دارد. این صالحیت، مستند به آن را تهدیدي براي امنیت داخلی و خا

 (.12: 1932ي شوراي نگهبان، اصل به این نهاد اعطا شده است )پژوهشکده 9و  1بندهاي 
حالی است كه براساس فرض دوم شوراي عالی امنیت ملی حق ورود و رسیدگی  این در
س این فرض از یک سو از المللی و در نهایت تصویب آن را ندارد. براساهاي بینبه موافقت

المللی هاي بیننامهنحو دقیق در مقام بیان روند تصویب موافقتجا كه قانونگذار اساسی بهآن
تأكید  121و  77بوده و بر صالحیت مجلس شوراي اسالمی در این خصوص در دو اصل 

منیت ملی كرده است، این امر در صالحیت انحصاري این نهاد قرار دارد و ورود شوراي عالی ا
المللی مغایر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است )غمامی و به تصویب معاهدات بین
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 (.113: 1939آباد، اللهی نصرنصر

در مقام بیان وظایف و اختیارات شوراي عالی امنیت ملی به  172از سوي دیگر، اصل 
هاي كردن فعالیت هاي امنیتی و دفاعی، هماهنگموضوعاتی همانند سیاستگذاري در حوزه

با تهدیدهاي داخلی و خارجی اشاره كرده است كه  ها و مقابلههاي گوناگون با این سیاستبخش
گیرد یک از وظایف ذكرشده قرار نمیالمللی در قالب هیچبه نظر تصویب متن معاهدات بین

ی، اصل بر عدم چراكه مبتنی بر نظام حقوق عموم (،32-31: 1939آباد، اللهی نصرغمامی و نصر)
صراحت به صالحیت آن اشاره كرده باشد صالحیت نهادها و مراجع است، مگر آنکه قانونگذار به

شد به نظر در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران شوراي  (. براساس آنچه بیان11: 1933)ویژه، 
حیت انحصاراً المللی را ندارد و این صالي بینهانامهعالی امنیت ملی صالحیت تصویب موافقت

 در اختیار مجلس شوراي اسالمی است.
 یکرد  یا یبتصو است ممکن استثنایی و خاص موارد درذكر است كه  شایان

مستلزم »آن را  یرشعدم پذ یا یرشپذ ی،مل یتامني عالی كه شورا المللی راینب ينامهموافقت
. توضیح دانست نهاد این حیتصال يحوزه در نیز داندیم «یو خارج یداخل یداتمقابله با تهد

 172 اصل در مندرج وظایف از 9 بند براساس ملی یتامن یعال يشورا كهدرصورتیآنکه 
 ضروري» خارجی و داخلی تهدیدات با مقابله براي را المللیبین يمعاهده یک رد یا تصویب

 به شورا نای براي را صالحیتی چنین باید اساسی قانون از بند این بداند، مطابق «الزم و
علت محرمانه بودن مصوبات شوراي عالی امنیت ملی رسد بهنظر میشناخت. به رسمیت

 شده توسط اینهاي طراحیبهترین راهکار براي تضمین حركت مجلس در چارچوب سیاست
منظور نهاد )در صورت وجود(، در كنار ارسال این مصوبات براي مجلس شوراي اسالمی به

وبات از سوي مجلس در روند رسیدگی به موضوعات مرتبط، ارسال تضمین رعایت این مص
عنوان پاسدار قانون اساسی در مقام مصوبات آن براي شوراي نگهبان بوده تا شوراي نگهبان به

هاي تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین اسالمی، متن توافقنامه را با سیاست
 ت دهد.مصوب شوراي عالی امنیت ملی نیز مطابق

 . تعهدات3-5

داوطلبانه بودن تعهدات طرفین یکی دیگر از موضوعاتی است كه قید آن در 
صالحیت مجلس در بررسی و تصویب توافق  ي ابهامی درالمللی، نقطههاي بیننامهموافقت

ها یا اي میان دولت ایران و سایر دولتنامهتر، چنانچه در موافقترسد. به بیان دقیقنظر میبه
 قید المللی تعهدي داوطلبانه براي جمهوري اسالمی ایران در نظر گرفته شود،نهادهاي بین
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 .شد خواهد معاهده آن تصویب در مجلس صالحیت از مانع بودن داوطلبانه
توان دو فرض را از یکدیگر تفکیک كرد؛ ي مفهوم داوطلبانه بودن تعهدات میدر زمینه

معناي اختیاري بودن و از روي اراده بودن است و از  براساس فرض اول داوطلبانه بودن به
ها در ارتباط جا كه تصویب معاهدات عملی است كه با حاكمیت كشورها و استقالل آنآن

 آید )ضیاییشمار میي معاهدات حقوقی بهي بارز همهاست، اختیاري و ارادي بودن خصیصه
المللی در تمامی معاهدات بین است كه قیدي  (. با این فرض اختیاري بودن112 :1931بیگدلی،
هاي المللی اجتماع آزادانه و اختیاري ارادهي بیني تحقق یک معاهدهو اساساً الزمهرد وجود دا

، و توافقی كه ناشی از اجبار و تهدید باشد، فاقد آثار حقوقی الملل استتابعان حقوق بین
 (.111:1931بیگدلی، شود )ضیاییمحسوب می

المللی یا امکان ض دوم داوطلبانه بودن به معناي آن است كه آثار حقوقی بینبراساس فر
اند كه معاهده، دنبال آنالمللی مبتنی بر معاهده وجود نداشته و طرفین بهي بینایجاد رویه

(. در 3-3 :1932ي شوراي نگهبان،الملل نشود )پژوهشکدهمشمول الزامات ناشی از حقوق بین
عدم تعاقب »باید گفت كه تأكید طرفین بر داوطلبانه بودن به معناي تبیین این موضوع 

نصرآباد،  است )غمامی و نصراللهی« مسئولیت حقوقی در صورت استنکاف از اجراي تعهدات
(. از همین رو سند توافقی كه در آن به داوطلبانه بودن تعهدات اشاره شده، تنها 112: 1939

پردازد و ها و اقدامات مشترک طرفین توافق میمهیک سند سیاسی است كه به بیان برنا
كند. در این خصوص باید گفت كه اوالً الملل ایجاد نمیي حقوق بینمسئولیتی در زمینه

براساس آنچه پیش از این بیان شد، اوصاف الزم براي تحقق صالحیت مجلس شوراي اسالمی 
للی و همچنین وجود تعهد در آن المالمللی وجود وصف بینهاي بیننامهدر بررسی موافقت

بر  77و  121كه از نظر تفسیري شوراي نگهبان در خصوص شمول اصول گونهاست و همان

هاي طرفین مبتنی بر آن هاي خارجی كه فعالیتمیان دولت ایران و طرف (91)هاينامهتفاهم»

قوقی، اقتصادي، آید، تعهدات اعم از هر گونه تعهدي )تعهد سیاسی، حبرمی« گیردانجام می

و عنوان  (92)كندالمللی و غیر آن( است كه دولت ایران را ملزم به اجراي امري مشخص میبین

دهد. ثانیاً داوطلبانه بودن موجب تغییر داوطلبانه بودن نیز ماهیت وجود تعهدات را تغییر نمی
آن مؤثر خواهد بود شود، بلکه تنها روي آثار و ضمانت اجراهاي المللی نمیبین ماهیت توافق

كه این مسئله نیز موجب تفاوت ماهوي در مفهوم معاهده در نظام حقوق داخلی ایران و تغییر 

دولت ایران  شایان ذكر است كه (99)شود.منظور بررسی و تصویب متن توافق نمینهاد صالح به

بانه اقدام به تواند با ادعاي اینکه داوطلمبتنی بر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نمی
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پذیرش تعهداتی كرده است، سازوكارهاي مندرج در قانون اساسی را رعایت نکند، چراكه 
منظور جلوگیري سازوكارهاي مذكور در اصول قانون اساسی از جمله نظارت مجلس، اساساً به

ي دولت طراحی شده و عدم رعایت آنان نقض غرض قانونگذار اساسی از اقدامات داوطلبانه
تواند با استناد به داوطلبانه بودن استخدام كارشناسان شود. براي نمونه دولت نمیمی محسوب

خارجی و این موضوع كه تصویب استخدام كارشناسان خارجی توسط مجلس شوراي اسالمی 
موجب مسئولیت دولت در قبال آنان از جمله ایجاد الزاماتی در خصوص اخراج كارشناسان 

قانون اساسی كه استخدام كارشناسان را منوط به  32مفاد اصل  شود، از اجرايمستخدم می
هاي نامهزند. از همین رو اجراي تعهدات مندرج موافقت داند، سربازتصویب مجلس می

ي وسیلهشده بهالمللی به استناد داوطلبانه بودن تعهدات آن مغایر با سازوكارهاي طراحیبین
 قانون اساسی است. 121و  77اصول 

 گیریهنتیج
هاي نامهموافقت هاي مجلس شوراي اسالمی در تصویببراساس آنچه در خصوص صالحیت

عنوان نهاد مفسر قانون اي شوراي نگهبان بهالمللی با استناد به نظرهاي تفسیري و رویهبین
 شد: اساسی بیان

تفسیري شوراي نگهبان، تصویب  قانون اساسی و نظرهاي 121و  77ول براساس اص. 1
المللی است و موجب تعهد دولت ایران )از هر المللی كه داراي وصف بینهاي بینافقنامهتو

شود، در صالحیت مجلس شوراي اسالمی است و چنین معاهداتی در نوع و جنس تعهد( می
 آیند.حساب میي معاهدات تشریفاتی بهزمره

شود، اسالمی نمی. قید داوطلبانه بودن موجب خروج توافق از صالحیت مجلس شوراي 2
تفسیري  حیت مجلس در قانون اساسی و نظرهايعنوان مقیدات صالچراكه اوالً این قید به

اجتماع  المللیبیني ي تحقق یک معاهدهالزمهشوراي نگهبان ذكر نشده؛ ثانیاً از یک سو 
و تهدید  و توافقی كه ناشی از اجبار الملل استهاي تابعان حقوق بینآزادانه و اختیاري اراده

باشد، فاقد آثار حقوقی است و از سوي دیگر، داوطلبانه بودن موجب تغییر ماهیت آن از منظر 
المللی مؤثر خواهد شود، بلکه تنها روي آثار و ضمانت اجراهاي توافق بینحقوق داخلی نمی

-بود كه این امر نیز موجب تفاوت ماهوي در مفهوم معاهده از منظر حقوق داخلی ایران نمی

ي شوند و مبتنی بر ارادهصورت داوطلبانه وارد مذاكرات میها بهي طرفرو همهشود. ازاین
 پذیرند.خود تعهداتی را می

المللی دلیلی بر عدم تصویب متن نهایی آن هاي بیننامه. انتخاب هر عنوانی براي موافقت9
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الملل آنچه در بین هاي حقوقدر مجلس شوراي اسالمی نخواهد بود، چراكه براساس آموزه
 تعیین نوع و ماهیت معاهده مؤثر است، محتواي آن است و نه عنوان انتخابی.

دارد كه المللی بیان می. روند بررسی مجلس شوراي اسالمی در خصوص معاهدات بین1
نامه در قالب این نهاد در راستاي انجام صالحیت خود، از منظر حقوقی حق بررسی موافقت

تواند در صورت ایراد به برخی از مفاد جزییات معاهدات را دارد، همچنین می طرح و ورود به
 توافق آن را به دولت ارجاع دهد تا در خصوص آن دوباره مذاكره كند.

المللی را به مجلس جا كه قانونگذار اساسی صالحیت تصویب معاهدات بین. از آن1
منیت ملی نیز در قانون اساسی احصا هاي شوراي عالی اشوراي اسالمی اعطا كرده و صالحیت

هاي نامهشده است، به نظر شوراي عالی امنیت ملی نهاد صالح براي رسیدگی به موافقت
هاي مقرر در قانون اساسی تواند در چارچوب صالحیتالمللی نیست. هرچند این نهاد میبین

رتبط با هر یک از هاي مهاي امنیتی اقدام به تعیین سیاستهمانند سیاستگذاري در عرصه
موضوعات مورد توافق ایران و سایر كشورها كند. در این صورت مجلس شوراي اسالمی 

 شده حركت كند.هاي طراحیموظف است در فرایند تصویب توافق در چارچوب سیاست
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 هایادداشت
 قانون اساسی. 77اصل  .4

 قانون اساسی. 121اصل  .1

 طی ترتیبات و فرایندهاي قانونی طراحی شده است. هامراد از تشریفاتی بودن توافق. 9

 ینگهبان از قانون اساس يشورا یر، تفاس121و  77اصول  یزن یرانا یاسالم يجمهور ینظام حقوق در. 1
هیأت وزیران به  19/2/1971مصوب  المللیینب يهاو انعقاد توافق یمتنظ یچگونگ ينامهیینو آ
بخشی به معاهدات ي رسمیتي حقوقی داخلی در زمینههاي هر یک از نهادهایتصالح یینتع

 .شوداند كه در ادامه بررسی میالمللی پرداختهبین

شوراي نگهبان: قراردادهایی كه یکطرف آن وزارتخانه یا  7/3/1921 -9319 يشماره یريتفس نظر. 5
 باشد قراردادمؤسسه یا شركت دولتی و طرف دیگر قرارداد شركت خصوصی خارجی می

 باشد.قانون اساسی نمی 77شود و مشمول اصل المللی محسوب نمیبین

از  121قانون اساسی با توجه به اصل  77اصل : »12/13/1929مورخ  2113 يشماره یريتفس نظر .6
هاي هاي دولتی ایران و شركتها و سایر سازمانقراردادهایی كه براي انجام معامله بین وزارتخانه

گردد منصرف است و موارد خاص اراي شخصیت حقوقی باشند منعقد میخارجی دولتی كه د
ضوابط كلی آن به موجب قانون عادي تعیین شده باشد نیاز به  كهیگونه قراردادها درصورتاین

تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را تصویب مجلس شوراي اسالمی ندارد. ولی قانون عادي می
 «.تصویب مجلس شوراي اسالمی بنماید طور موردي موكول بهنیز به

 شوراي نگهبان:  3/3/1922مورخ  3339 يتفسیري شماره نظر. 7
شود. فقط در ـ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شوراي اسالمی انجام می1

لس شوراي اسالمی نیاز محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كالً به تصویب مج
 دارد. 

ـ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذكور در قانون 2
 اساسی نسبت به آن رعایت شود. 

خارج  كهیقانون اساسی درصورت 77ـ قراردادهاي جزئی در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 9
 د باید به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد.از محدوده قرارداد اصل باش

فرهنگی  ينامهموافقت يشوراي نگهبان در خصوص الیحه 29/3/1979مورخ  7213 يشماره نظر. 8
مجلس شوراي اسالمی: ماده  11/3/1979بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت مالزي مصوب 

دهد تصویب مجلس شوراي اسالمی می كه اجازه تغییر یا اصالح تعهد را به دولت حتی بدون 1
 قانون اساسی شناخته شد. 77خالف اصل 

 .3/3/1923 -3339 ينظر تفسیري شماره. 3

 .3/1/1923-3193 ينظر تفسیري شماره. 40
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قانون  121و  77ذكر است در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران، هرچند در اصول  شایان .44
 المللیینهر گونه تعهد ب ،نشده است لمللیاینسام معاهدات بعناوین و اق ياز همه يذكر یاساس

است و اصطالحات مذكور در اصول از  یاسالم يمجلس شورا یمتصم یازمندن یتحت هر عنوان
 (. 137تا: ؛ مهرپور، بی131 :1931 ی،هاشم)باشد یم تمثیلباب 

 داخلی مجلس شوراي اسالمی: ينامهمواد مرتبط از قانون آیین. 41
نامه، قرارداد و عهدنامه، مقاوله یبها، دولت تقاضاى تصوقانونى كه در آن یحلوا یمدر تقد -179 يادهم

جهت  یدها بارا دارد، متن كامل آن المللیینب هاىیمانالحاق به پ یاو  المللییننامه بموافقت یا
 مذكور باشد. یمىتقد یحلوا یمهبررسى ضم

 ین( پس از اعالم وصول در مجلس، بالفاصله چاپ و ب179اده )موارد مذكور در م -171 يماده
 گردد.مربوطه ارجاع مى یسیونو به كم شودیم یعتوز یندگاننما

 یامهم قائل شده باشد و  ید( ق179دولت براى موارد مذكور در ماده ) كهیدرصورت -171 يماده
كنند،  یشنهادرا پ یدىق ینچن ندگان،یپانزده نفر نما یاهفته پس از وصول و  یکمربوط تا  یسیونكم
 ارات یکو اظه یشنهادتا پس از پ یردگ بالفاصله در دستور كار مجلس قرار مى یدق ینبه ا یدگىرس

 ( به رأى گذاشته شود.یقهپنج دق یکموافق )هر  یکمخالف و 
 یاولت د یهباره از ناح یندر ا یامجلس نرسد  یبتصو به یتاهم یدق كهیدرصورت -172 يماده

 یانامه، قرارداد و  عهدنامه، مقاوله یایدبه عمل ن یىتقاضا یندگانپانزده نفر از نما یامربوط  یسیونكم
داد،  خواهدقرار  یدگىشورى آن را مورد رسیکصورت نامه، عادى تلقى شده و مجلس بهموافقت

كدام حداكثر به  )هر یاتو جزئ یاتكه پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در كل یبترت ینبد
 .شودیدولت به رأى گذاشته م یندهو نما یسیونكم ي( و صحبت سخنگویقهمدت پانزده دق

 یرز یبترتبه آن دوشورى و به یدگىكند، رس یبرا تصو یتاهم یدمجلس ق كهیدرصورت -177 يماده
 خواهد بود:

عتراضات وارده به بعضى از با در نظر گرفتن مواد مربوطه، بحث و ا یات،در شور اول درباره كل -1
 یدبا یشنهادهاپ ینارجاع خواهد شد. ا یسیونكتبى به كم یشنهادعنوان پو مواد قرارداد به یطشرا

 شود. یعتوز یندگاننما ینچاپ و ب یسیون،وچهار ساعت قبل از طرح در كمیستب
 ینخود را درباره ا نظر ینو همچن یندگاننما یشنهادهاىموارد اعتراض و پ یسیون،در شور دوم، كم -2

 .... یبموارد، همراه با تصو

سند قرارداد با امضاي رییس ... »: شوراي نگهبان 3/12/1929 مورخ 2321 ينظر شماره :.کن. 49
 .«ي قانونی او رسمیت خواهد یافتجمهوري یا نماینده

 یک االجرا شدن آن:الزممعاهده قبل از  یکاز لطمه زدن به هدف و منظور  يالزام به خوددار 13 يماده .41
 :گاه ورزد، هر يخوددار كندیلطمه وارد م معاهدهیک كه به هدف و منظور  یكشور ملزم است از اقدامات

دهنده معاهده را مبادله یلاسناد تشک یاامضا نموده و  یبتصو ی یا، قبولیذـ معاهده را به شرط تنف الف
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 یا، یدنما یحتصر دم الحاق به معاهدهبر ع یركه قصدش را دایباشد، تا زمان كرده
االجرا شدن معاهده كرده باشد، به الزم یحاً موكولخود به التزام در قبال معاهده را تصر یتـ رضا ب

 .یفتدن یرخأطور نامعقول به تاالجرا شدن آن بهکه الزمینمشروط بر ا

 یشنهادبه پ یقانون يهاو طرح شودیم یمبه مجلس تقد یرانوز یأته یبپس از تصو یقانون یحلوا .45
 قابل طرح است. یاسالم يدر مجلس شورا یندگان،حداقل پانزده نفر از نما

شود از طرف دولت تهیه و براي ترتیبی كه در قانون مقرر میكل كشور به يساالنه يبودجه .46
ودجه نیز گردد. هر گونه تغییر در ارقام برسیدگی و تصویب به مجلس شوراي اسالمی تسلیم می

 تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

ي در موارد متعددي به لزوم ارائه 71تفسیري خود در خصوص اصل  شوراي نگهبان در نظرهاي. 47
دارد: كند. براي نمونه شورا در این خصوص مقرر میي قانونی اشاره میبودجه در قالب الیحه

ت بعدي مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه بودجه ساالنه كل كشور و متمم آن و اصالحا»
 (.237 يشماره )نظر« صورت الیحه و از سوي دولت تقدیم مجلس گردد.بایست بهـ می

پارلمانی كشورهاي عضو سازمان كنفرانس  يطرح عضویت مجلس شوراي اسالمی در اتحادیه. 48
 .13/12/1931اسالمی مصوب 

المجالس بین يروه پارلمانی جمهوري اسالمی ایران عضو اتحادیهگ يطرح قانونی اساسنامه .43
 .21/11/1922مصوب 

عالوه بر اینکه ارائه الحاق به كنوانسیون مذكور در قالب » :داردیم یاننگهبان در نظر خود ب يشورا .10
قابل قانون اساسی و نیز انطباق برخی مواد با موازین اسالمی  121و  77طرح، از نظر شمول اصول 

ـ الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به این 1 گردد:بررسی است نظر شورا به شرح زیر اعالم می
( ماده 1(، بند )2( ماده )1جمله بند )كنوانسیون در قالب طرح، ارائه شده كه در موارد متعدد مِن

ایش هزینه عمومی ( باعث افز91( و ماده )13( ماده )1(، بند )17( ماده )7(، بند )11(، ماده )11)
قانون اساسی  71است كه طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل 

 (.32/91/9371 يهشمار) «شناخته شد.

منعقد شده و  یكشورها بصورت كتب ینكه ب المللیینتوافق ب یکعبارت است از « معاهده»الف. . 14
در  یاواحد  يدر سند ینکهو اعم از ا خاص آن صرف نظر از عنوانباشد،  المللینمشمول حقوق ب

 .چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد یادو 

الملل اشاره كرد كه ینحقوق ب يفسور برجستهورژسل پر يتوان به گفتهدر این خصوص می. 11
 «.باشدینم كنندهیینعنصر تع يلوژینوترم: »گویدمی

 :3/3/1922به تاریخ  3339 يشماره نظر. 19
شود، ـ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی باستناد تصویب مجلس شوراي اسالمی انجام می1

فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئأ و كالً به تصویب مجلس 
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 شوراي اسالمی نیاز دارد.
ی ضوابط مذكور در قانون ـ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایست2

 اساسی نسبت به آن رعایت شود.
كه خارج قانون اساسی درصورتی 77قراردادهاي جزئی در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل  -9

 قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد. ياز محدوده

دولت درخصوص  1972/ 12/ 21مـــورخ  13712/  31192ماره یحه شال: شوراي محترم نگهبان» .11
دولت جمهوري كلمبیا كه در جلسه علنی  نامه فرهنگی بین دولت جمهوري اسالمی ایران وموافقت

آن  ییدأبه ت مجلس شوراي اسالمی با اصالحاتی تصویب و 1977/ 1/ 11روز یکشنبه مورخ 
داخلی مجلس شوراي اسالمی  نامه( آیین212( ماده ) 2یده بود در اجراي بند )شوراي محترم رس
 1931/ 12/  13مورخ  11122طرف متعاهد طی نامه شماره  نتیجه مذاكرات با به دولت ارسال و

( به تصویب رسیده است، دراجراي اصل نود 11مجلس شوراي اسالمی با اصالحاتی در ماده )
شوراي محترم اظهار نظر آن  ( قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران جهت بررسی و31وچهارم )

 .(ق-1311:  يشمارهي )نامه« گردد.به پیوست ارسال می

قانون اساسى شناخته  193شود، خالف اصل كه اختالف مالى را هم شامل مى 11اطالق ماده ». 15
 «شد.

هرگونه اختالف ناشى از تفسیر و یا اجراى موافقتنامه حاضر از طریق دوستانه و  -11ماده » .16
 «المللى و رعایت مقررات قانونى حل و فصل خواهد شد.براساس حقوق بین

ق مورخ  ـ 139 هنامه شمار یروو پ 1973/12/17مورخ  73/21/2111عطف به نامه شماره  .17
 یاسالم يدولت جمهور ینب گذاريیهاز سرما یتو حما یقموافقتنامه تشو یحه، ال1973/12/11

 يمجلس شورا یداخل نامهین( آئ212ده )( ما2كره كه براساس بند ) يو دولت جمهور یرانا
در  ینالزم با طرف متعاهد به دولت ابالغ و متن مورد توافق طرف هايیجهت هماهنگ یاسالم

مجلس  1932/7/19مورخ  یکشنبهروز  ینامه، در جلسه علن( موافقت2( ماده )2خصوص بند )
 يجمهور یرم قانون اساساصل نودوچها ياست، در اجرا یدهرس یببه تصو یناًع یاسالم يشورا
 .گرددیارسال م یوستمحترم به پ يآن شورا نظر و اظهار یجهت بررس یرانا یاسالم

كه پرداخت و اخذ خسارت تأخیر تأدیه را تجویز كرده است خالف شرع شناخته  2ماده  2ذیل بند » .18
 «.شد

ر مورد پرداخت خسارت گذار و دولت میزبان دصورت تأخیر در پرداخت خسارت، سرمایه در –2 .13
گذار به دریافت خسارت و تاریخ مالی اضافی براي دوره تأخیر بین تاریخ استحقاق سرمایه

پرداخت توافق خواهند كرد. خسارت، شامل خسارت مالی اضافی باید بدون تأخیر غیرموجه 
 پرداخت شود.

 یمل یتو حاكم یارض یتو تمام یالماس از انقالب يو پاسدار یمنافع مل ینمنظور تأم: به172 اصل .90
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 .گرددمی یلتشک یرز یف، با وظاجمهوریسرئ ریاستبه  "یمل یتامن یعال يشورا"
 مقام از طرف شدهیینتع یكل هايیاستس كشور در محدوده یتیامن - یدفاع هايیاستس یینتع -1

 .يرهبر
 یردر ارتباط با تداب يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاطالعات ،یاسیهاي سیتفعال نمودن هماهنگ -2

 .یتیامن - یدفاع یكل
 .یو خارج یداخل یدهايتهد با مقابله يكشور برا يو معنو يماد از امکانات یريگبهره -9
 مسئول - مسلح یروهاين كل یرماندهستاد ف یسرئ- گانهسه يقوا يرؤسا -شورا عبارتند از:  ياعضا 

 - ، كشور، اطالعاتامور خارجه يوزرا - يرهبر مقام انتخاب به یندهدو نما - و بودجه امور برنامه
 تناسب به یمل یتامن یعال يشورا .و سپاه ارتش مقام ترینیمربوط و عال یرمورد وز حسب

 یاستدهد. رمی یلكشور تشک یتامن يو شورا دفاع يشورا یلاز قب یعفر يخود شوراها یفوظا
 از طرف كه است عالی يشورا ياز اعضا یا یکی جمهوریسبا رئ یفرع ياز شوراها یکهر 

كند و می ینمع را قانون یفرع يشوراها یفو وظا یاراتشود. حدود اختمی یینتع جمهوریسرئ
 ییداز تأ پس یمل یتامن یعال يشورا رسد. مصوباتمی یعال يشورا یبتصو ها بهنآ یالتتشک
 .اجراست قابل يرهبر مقام

 يكه توسط مقامات ادار ي(: به سندmemorandum of understanding) تفاهم یادداشت .94
تفاهم  یادداشت رسد،یو ... به امضاء م یفن ی،فرهنگ ي،ها در خصوص موضوعات اقتصاددولت

 يبرا یزيرنباشد و صرفاً برنامه یتعهدات مشخص يتفاهم حاو یادداشت. ممکن است گویندیم
تعهدات  يبرا اصطالح معموالً ینآن باشد. الزم به ذكر است كه ا ياجرا ينحوه ینده یامذاكرات آ

 .(21: 1931یل، )وكرود یكار مبه یاسیس

 .3/3/1922 خمور 3339 يتفسیري شماره ظرن .91

المللی آثار و تبعات هرچند ممکن است داوطلبانه بودن یا نبودن یک معاهده از منظر حقوق بین .99
ي المللی یا امکان یا عدم امکان ایجاد رویهبسیاري همچون وجود یا عدم وجود آثار حقوقی بین

ها از اما این تفاوت ،(3-3 :1932نگهبان،  شوراي يپژوهشکدهالمللی مبتنی بر آن داشته باشد )بین
 .منظر حقوق داخلی تفاوتی در اصل ماهیت تعهدآور بودن معاهده ایجاد نخواهد كرد
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 و مآخذ منابع

 و مقاالت هاالف( کتاب
، تهران: ژنو مشترک اقدام یبرنامه یحقوق تيماه، (1932) نگهبان يشورا يپژوهشکده

 .نگهبان يشورا يپژوهشکده

 یاسالم یجمهور یحقوق نظام در یالمللنيب یهانامهموافقت ،(1931) نیحسیی، خلف رضا
 ي شوراي نگهبان.، تهران: پژوهشکدهنگهبان یشورا نظرات یليتحل یبررس با رانيا

  ي گنج دانش.، تهران: كتابخانهیعموم المللنيب حقوق(، 1931محمدرضا ) ،بیگدلیضیایی

ژنو از منظر حقوق معاهدات  یقنامهتواف يلتحل»، (1932محمدرضا )، بیگدلیضیایی
 پارس.  المللبین حقوق يمؤسسه رسانیاطالع پایگاه در مشاهده ، قابل«المللیينب

  .نشر نو، تهران: فرهنگ معاهدات المللنيب حقوق(، 1939اهلل )فلسفی، هدایت

 .  دادگستر: تهران ،اساسی حقوق مختصر ،تا()بی حسین مهرپور،

 .1تهران: نشر دادگستر، چ اول، ج  ،عمومی المللبين حقوق(، 1971قر )میرعباسی، سید با

قانون  123و  77المللی، موضوع اصل ي قراردادهاي بینمسئله»(، 1977میرعباسی، سید باقر )
 .12-21، صص 12، ش تهران دانشگاه سياسی علوم و حقوق یدانشکده ینشريه، «اساسی

 . مجد :تهران ،عمومی المللنبي حقوق، (1931) ساعد یرام یل،وك

، 12، ش حقوقی هایآموزه یمجله، «مداري در اعمال ادارياصل قانون»، (1933) ویژه، محمدرضا
 .111-31صص 

  .2ج میزان،: ، تهرانايران اسالمی جمهوری اساسی حقوق ،(1931محمد ) یدس هاشمی،

 ب( قوانین و مقررات 

 ایران. اسالمی جمهوري اساسی قانون
 .1332 و 1323 معاهدات حقوق يزمینه در وین ينامهعهد

 .مدنی قانون

 ي داخلی مجلس شوراي اسالمی.نامهقانون آیین

  .پارلمانی كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمی يطرح عضویت مجلس شوراي اسالمی در اتحادیه

 المجالس.بین يگروه پارلمانی جمهوري اسالمی ایران عضو اتحادیه يطرح قانونی اساسنامه
 


