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  تفسیر و اجراي معاهده در حقوق داخلی
  زاده خمامیفرهاد 

  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  ) 31/2/89 :بیخ تصویتار ؛ 25/8/88 :افتیخ دری(تار 

  ده یچک
الملـل در حقـوق داخلـی کشـورهاي عضـو دو سـؤال ذیـل مطـرح          بین حقوق ترین منبع در جریان اجراي معاهدات به عنوان مهم

ـات هـر     . آیا تنها یک مرجع قضایی بین1شود:  می المللی صالحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صـالحیت از آن مقام
راجـع اجرایـی یـا    باشد؟ در حالت اخیر چـه مرجعـی صـالحیت تفسـیر معاهـده را دارد؟ م      یک از کشورهاي عضو یک معاهده می

عدالتی شود و اعطاي صالحیت مطلق تفسـیر معاهـدات    محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی
  المللی دولت را مطرح نماید.   به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیري از معاهده شود که مسؤولیت بین

ورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشـور بـه چـه میـزان     . دامنه قدرت الزام آور معاهدات در ص2
توانـد   تواند قانون داخلی یک کشور که قبالً وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید مـی  است؟ آیا قانون متضمن معاهده می

  اي که قبالً به تصویب رسیده را نسخ نماید؟ قانون متضمن معاهده

   :يدیکل واژگان
    .المللی، تفسیر، نسخ، حقوق داخلی معاهده، مسؤولیت بین

    

                                                             
09121465328:        نویسنده تلفن  Email: farhad.khomami@gmail.com 

  خصوصی  حقوق
  1389تابستان شانزدهم، بهار و شماره هفتم، سال 

 52ـ  33صفحه 
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34   حقوق خصوصی  

 

  مقدمه

در تعیـین و اجـراي قواعـد    آنهـا  تمـام کشـورها و آزادي   براي قانون فراملی نبودن با توجه به 
هسـتند کـه نتیجـه     1الملل  ترین منبع حقوق بین حقوقی مورد نظر خود، معاهدات بارزترین و مهم

باشند. هـر چنـد در کنـار معاهـدات،      توافق نوشته دو یا چند کشور در رابطه با موضوع خاصی می
الملـل خصوصـی    المللی و دکترین در ایجاد قواعد حقـوق بـین   ، عرف بین2المللی رویه قضایی بین

از ایـن حیـث کـه     ، اما معاهدات نسبت به دیگر منابع اولویت دارنـد 3باشند هر کشور تأثیرگذار می
ها مثـل قـوانین داخلـی کشـورها و بـه صـراحت نوشـته شـده و طـرفین           هاي مندرج در آن قاعده

  نمایند.  معاهده با پیش بینی مقررات خاصی مانند شرط داوري، اجراي آن را تضمین می
شـود: از نظـر تفسـیر     اجراي معاهده در داخل کشورهاي عضو گاهی با مشکالتی مواجـه مـی  

  باشد.   عاهده و یا به دلیل وجود قانونی داخلی که در تعارض با محتواي معاهده میمندرجات م
گیري در رابطه با مرجع و روش تفسیر معاهـده و یـا اتخـاذ ترتیـب      با توجه به این که تصمیم

اولویت بین قانون در بر دارنده معاهده و یک قـانون داخلـی مقـدم یـا مـوخر از اهمیـت خاصـی        
المللی یک کشور عضو تأثیرگـذار باشـد، در مقالـه حاضـر      تواند بر روابط بین برخوردار است و می

ابتدا به طور مختصر و در حد نیاز براي طـرح موضـوع خـاص مـورد تحقیـق، بـه ذکرکلیـاتی در        
و سـپس   4پـردازیم  رابطه با تعریف، انواع معاهده، نحوه انعقاد و الزم االجـرا شـدن معاهـدات مـی    

                                                             
1. Traité  

مـی  یو سلف آن دیوان دا La cour internationale de justiceالمللی دادگستري . مانند آراي صادره از دیوان بین2
  ، یا داوري ها La cour permanante de justice internationalالمللی دادگستري بین

کـه بـه همـان صـورت در اساسـنامه       16/12/1920المللی مـورخ   اساسنامه دیوان دادگستري بین 38. به موجب ماده 3
دیوان در راستاي اجـراي ماموریـت خـود در حـل و فصـل      "تکرار شده است  1945ژوئن  26المللی دادگستري  دیوان بین

  شود موازین زیر را اجرا خواهد نمود: لملل به وي ارجاع میا اختالفاتی که بر ظبق حقوق بین
المللی چه عام و چـه خـاص کـه موجـد قواعـد حقـوقی بـوده و از سـوي کشـورهاي طـرف            هاي بین عهدنامه -الف

  اند.   اختالف صریحاً به رسمیت شناخته شده
  رفته شده است.  المللی به منزله دلیل یک رویه عام که به مانند قاعده حقوقی پذی عرف بین -ب
  اند.   اصول کلی حقوقی که از طرف ملل متمدن به رسمیت شناخته شده -ج
الملـل   تـرین صـاحب نظـران حقـوق بـین      اساسنامه تصمیمات قضایی و عقاید برجسته 59با رعایت مقررات ماده  -د

  هاي فرعی و کمکی تعیین قواعد حقوقی.   کشورهاي مختلف به منزله راه
، چـاپ دوم، دفتـر   "الملـل عمـومی   حقـوق بـین  "تر معاهدات ر. ك. مثالً مقتدر. دکتر هوشنگ. ،  . براي مطالعه بیش4

 .  1373المللی، تهران،  مطالعات سیاسی و بین
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  35 و اجراي معاهده در حقوق داخلی  تفسیر

 

بطه با دو موضوع تفسیر معاهدات و ارزش معاهـدات نسـبت بـه قـوانین     هاي موجود در را دیدگاه
  داخلی کشورهاي عضو، مورد بررسی واقع خواهند شد.  

  تعریف، انواع و نحوه انعقاد و الزم االجرا شدن معاهده 

  فیتعر
کشورها عالوه بر دغدغه حفظ صلح و امنیـت مرزهـا بـراي تـأمین نیازهـاي گونـاگون خـود        

المللی با دیگـر کشـورها هسـتند و در ایـن راسـتا از طریـق        و گسترش روابط بین نیازمند برقراري
مذاکره و تبادل نظر مبادرت به انعقاد معاهـدات متضـمن قواعـدي در بـر دارنـده منـافع مشـترك        

توان گفت که منظور از معاهـده هـر گونـه توافـق بـین       نمایند. به همین دلیل می طرفین معاهده می
ند کشور دیگر در مورد مسایل اقتصادي، سیاسـی، فرهنگـی و غیـره اسـت     یک کشور با یک یا چ

  ).  67، ص 1383(ابراهیمی، 
الزم االجـرا   1980ژانویـه   27کـه در   1969)بند الف کنوانسیون حقـوق معاهـدات   1( 2ماده 

از نظر کنوانسـیون حاضـر معاهـده عبـارت اسـت از      "نماید: شد، نیز معاهدات را چنین تعریف می
الملل، خواه در یـک سـند یـا     ها به صورت مکتوب بر اساس حقوق بین المللی بین دولت توافق بین

. بنابراین، با توجـه بـه ایـن کـه تعریـف مـذکور در بـر        "دو یا چند سند مرتبط و تحت هر عنوان
تـري بـدین    الملل(غیر از دولت ها) نیسـت تعریـف جـامع    گیرنده توافق اشخاص دیگر حقوق بین

معاهده هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشـخاص یـا تابعـان    "رایه شده است: شرح براي معاهده ا
المللی) است، بـه شـرطی کـه طبـق مقـررات حقـوق        هاي بین الملل (کشورها و سازمان حقوق بین

الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشند و در نتیجـه آثـار حقـوقی مشخصـی      بین
چنین توافقی هر چه باشد موثر در مقام نیست (معاهده، عهدنامـه، قـرارداد،   را به بار آورند. عنوان 

نامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعالمیـه، قـرار، سـازش و ماننـد      موافقت
  )84ص ، 1381ی، گدلیب ییای(ض. ")اینها

الملـل بـراي ایجـاد آثـار حقـوقی طبـق مقـررات         بنابراین معاهدات را موضوعات یا تابعان بین
  1نمایند.  الملل منعقد می حقوق بین

                                                             
 ).  108. ص1370الملل (ر. ك. کاسسه،  . براي مطالعه طبقات مختلف تابعان بین1
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36   حقوق خصوصی  

 

  انواع معاهدات
  :1توان به دو نوع تقسیم نمود معاهدات را می

ترین نوع معاهدات، معاهدات دو جانبـه اسـت کـه بـین دو کشـور       ساده :2معاهدات دو جانبه
گردد. هنگامی که دو کشور با هم براي نیل به توافق مثالً در رابطه با وضـعیت بیگانگـان    یمنعقد م

نمایند، امکان حصول توافق در زمان کوتاه زیاد است و به همین دلیل تعـداد معاهـدات    مذاکره می
 اتبـاع دو  . مفاد این گونه معاهـدات کـه مـثالً متضـمن امتیـازاتی بـراي      3دو جانبه بسیار زیاد است
مگـر در مـورد    ،شـود  شود و شامل اتباع دول دیگر نمی کنندگان جاري می کشور است تنها بر امضا

  .  4مند از شرط دول کامله الوداد اتباع دول بهره
هنگامی که چنـد کشـور در پـی مـذاکره بـا هـم مبـادرت بـه          :5معاهدات جمعی و چند جانبه

نامنـد   اي را چند جانبه یـا جمعـی مـی    معاهده نمایند چنین اي در موضوعی معین می انعقاد معاهده
المللی و ایجاد وحدت حقوقی بـین کشـورهاي    تر در گسترش روابط بین که تأثیري به مراتب بیش

کننده امکـان نیـل بـه توافـق و نهـایی شـدن        متعاهد دارند. البته با توجه به تعدد کشورهاي مذاکره
نماینـد. از جملـه    کشـور بـا هـم مـذاکره مـی      تر از موردي است که فقـط دو  معاهده به مراتب کم
توان به معاهده شـیکاگو نـاظر بـر حمـل و      ها پیوسته می اي که ایران نیز به آن معاهدات چند جانبه

و معاهـده   1933و اصـالحی   1929، معاهده ورشو ناظر بر حمل و نقل هـوایی  1945نقل هوایی 
  نام برد.   1883ي پاریس براي حمایت از مالکیت صنعتی و تجاري و کشاورز

                                                             
  ).  85 ص ،1381ها (ضیایی بیگدلی،  يبند ظر شکلی است. در رابطه با دیگر طبقهنبندي از  . این طبقه1

2. Traités bilateraux 
)، معاهـده بازرگـانی و   6/4/1308توان به معاهده اقامت فیمـابین ایـران و بلژیک(قـانون مصـوب      . در این رابطه می3

 )، معاهـده اقامـت و دریـانوردي بـین ایـران و فرانسـه(قانون مصـوب       22/11/1334دریانوردي بین ایـران و هند(مصـوب   
)، معاهـده بازرگـانی بـین ایـران و اسـلواك(قانون      15/6/1374)، معاهده بازرگانی بین ایران و چک (قـانون مصـوب   1345

 )، معاهده معاضدت قضایی بین ایران و جمهوري آذربایجان اشاره کرد.  11/7/1375مصوب 
شرطی، قید شـود کـه چنانچـه هـر      . ممکن است در برخی از معاهدات مثالً در رابطه با رفتار با بیگانگان به موجب4

تر براي کشور ثالثی در همان موضـوعات قایـل شـود یـا قـبالً قایـل شـده         یک از طرفین آن معاهده در آینده امتیازي بیش
  است.   کاملۀ الودادهاي  تواند از آن امتیاز استفاده نماید. این شرط ملت باشد طرف مقابل می

5. Traités multilateraux,collectives et Unions 
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  37 و اجراي معاهده در حقوق داخلی  تفسیر

 

  1معاهده انعقاد و الزم االجرا شدن
هاي متفاوتی براي ابراز رضایت یک کشـور بـراي متعهـد شـدن نسـبت بـه یـک         اصوالً روش

رضـایت دولـت بـراي متعهـد     "وین  1969کنوانسیون 11معاهده اعمال شده است. به موجب ماده 
پـذیرش، تأییـد یـا الحـاق و یـا روش      شدن به معاهده توسط امضا، تبادل اسناد معاهده، تصویب، 

. به طور معمول بـراي رسـمیت یـافتن    2"دیگري که مورد توافق قرار گرفته باشد، امکان پذیر است
کشـورهاي امضـاکننده   از یک معاهده و به اجرا در آمدن آن الزم است معاهده در داخل هـر یـک   

بـه وسـیله قـوه مقننـه      طی تشریفات خاصی که در مقررات داخلی هر یک مقـرر شـده و عمـدتاً   
مـثالً تصـریح    4.گـردد  که البته این امر در هنگام امضا معاهده تصریح مـی  3است، به تصویب برسد

شود که معاهده پس از تصویب در تعداد خاصی از کشورهاي امضـاکننده بـه مرحلـه اجـرا در      می
  خواهد آمد.  

خـاص خـود را دارد و   الزم به ذکر است در رابطه با تصویب معاهـدات هـر کشـور مقـررات     
ولـی در نهایـت، بـه تصـویب مقامـات       ،ممکن است معاهداتی به وسیله نماینده دولت امضا شـود 

بنابراین ممکن است بین زمان امضاي معاهده با الزم االجرا شـدن آن بـه میـزان     5ذي صالح نرسد.
معاهـده   مدت تصریح شده در پیمان فاصله بیافتد و حتی ممکن است اصوالً شـرطی کـه در خـود   
  6براي اجرایی شدن آن ذکر شده مثالً تصویب تعداد معینی از امضاکنندگان تحقق نیابد. 

هـا،   عهدنامـه هـا، مقاولـه نامـه     "قانون اساسی  77در جمهوري اسالمی ایران به موجب اصل 
                                                             
1. Ľ entrée en vigueur 

المللـی عنـوان نمـوده، ولـی بـه       هـاي بـین   وین نیز همین اشکال اعالم رضایت را در مورد سازمان 1986. عهد نامه 2
 را مورد استفاده قرار داده است.   "سند رسمی"واژه"تصویب"جاي واژه 

3. Ratification 
 ر آمدن معاهـده تـاریخ مبادلـه اسـناد تصـویب، تـاریخ تنظـیم صـورت        . در معاهدات دو جانبه مبدآ آغاز به اجرا د4

مجلس دال بر تأیید مبادله اسناد تصویب، تاریخ دومین سـند تصـویب و یـا تـاریخ انقضـاي مـدتی پـس از مبادلـه اسـناد          
تعـداد  باشد در حالی که در معاهدات چند جانبه تودیع یا تسلیم آخرین سند تصـویب یـا الحـاق و یـا تودیـع       تصویب می

باشد. ر. ك. بیگدلی. دکتر محمـد رضـا، همـان منبـع.      معینی اسناد تصویب یا الحاق و سپري شدن مدتی معین از تودیع می
 .  103ص 

عضـو   Accession,Adhesion,Adherence. دولت عالوه بر روش امضا و تصویب ممکن است از طریق الحاق 5
  اي شود.   معاهده
رم موجب شد، ایـن کشـور بـه عضـویت      1957مثالً پارلمان نروژ با امتناع از تصویب الحاق این کشور به معاهده  .6

  جامعه اقتصادي اروپا در نیاید.  
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38   حقوق خصوصی  

 

. اصـل  "المللی باید بـه تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی برسـد       هاي بین نامه قراردادها و موافقت
ها و قراردادهـاي دولـت ایـران بـا      ها، مقاوله نامه امضاي عهدنامه"دارد  ن قانون نیز مقرر میای 125

المللـی پـس از تصـویب     هـاي بـین   هاي مربوط به اتحادیـه  چنین امضاي پیمان ها و هم سایر دولت
. بنـابراین، بـر اسـاس نظریـات     "مجلس شوراي اسالمی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوسـت 

ي شـوراي نگهبـان از اصـول مـذکور و بـه موجـب آیـین نامـه چگـونگی تنظـیم و انعقـاد            تفسیر
هاي حقـوقی سـاده خـارج از شـمول      هیات وزیران توافق 13/12/71المللی مصوب  هاي بین توافق

تصویب مجلس بوده و با امضاي وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه مستقل دولتـی یـا مقامـات    
  1یابند.  ها قدرت و اعتبار قانونی میصالحیتدار از سوي آن

مقررات عهودي که بـر طبـق قـانون اساسـی     "مقرر داشته 9در قانون مدنی این کشور نیز ماده 
همـین   3. بـه موجـب مـاده    "بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون اسـت 

  باشد.   می میقانون براي اجرایی شدن معاهده انتشار آن در روزنامه رسمی الزا
هـا تنهـا پـس از     نامـه  قانون اساسـی معاهـدات و موافقـت    53در کشور فرانسه به موجب ماده 

تصویب یا تأیید قابلیت اجرا خواهند داشت. تصویب معاهده بـا ریـیس جمهـور اسـت. بنـابراین،      
این اختیار رییس جمهوري در مواردي محـدود شـده اسـت. قـانون اساسـی در مـوارد معاهـدات        

المللی، معاهداتی که متضمن تعهدات مـالی بـراي دولـت     هاي بین ح، معاهدات تجاري، سازمانصل
باشـند یـا آنهـا کـه      دهند، در ارتباط با وضـعیت اشـخاص مـی    هستند، مقررات قانونی را تغییر می

 ،) (بـاتیفول 1958قـانون اساسـی    53(مـاده  . متضمن الحاق، مبادله یـا پیوسـتن سـرزمین هسـتند    
) اخذ مجوز قوه مقننه(مرکب از مجلس سنا و مجمـع ملـی) را نیـز الزامـی نمـوده      52، ص 1993
  است.  

                                                             
  باشند) عبارتند از: هاي حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس می هاي حقوقی ساده (در مقابل توافق توافق .1

  عاهدات اصلی)ـ معاهدات جزیی(در مقابل م
  ـ معاهدات متضمن برنامه همکاري

  ـ معاهداتی که مجوز انعقاد آنها قبالً حسب مورد یا موضوع از سوي مجلس صادر شده باشد(اجازه مقدم)
ـ معاهداتی که موضوع آنها خرید و فروش کاال، حقوق و خدمات باشد(در چارچوب بودجه سـالیانه دسـتگاه دولتـی    

  ختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی)طرف معاهده و در حدود ا
ـ مبادله یادداشت و نامه:مبادله اسنادي که براي انجام امور محـول بـه دسـتگاه دولتـی توسـط مسـؤوالن مربوطـه بـا         

  ).99، ص 1381گیرد. (ضیایی بیگدلی،  رعایت ضوابط کلی قانونی صورت می
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  39 و اجراي معاهده در حقوق داخلی  تفسیر

 

بینـی شـده اسـت، مثـل زمـانی کـه معاهـده متضـمن          در مواردي نیز برگزاري رفراندوم پـیش 
پـس از طـی مراحـل فـوق      1).11مواردي تأثیرگذار بر قانون اساسی یـا مخـالف آن باشـد (مـاده     

د به مثابه دیگـر قـوانین بـا فرمـان ریـیس جمهـور در روزنامـه رسـمی         معاهده یا موافقت نامه بای
بـر   3نماینـد.  قبل از انجام مراحل مذکور، محاکم از اجراي مفاد معاهده خودداري مـی  2منتشر شود.

باشند بـدون ایـن کـه اختیـار امتنـاع از       عکس پس از انتشار محاکم ملزم به اجراي مفاد معاهده می
  4اجراي آن به مناسبت مغایرت ادعایی به قانون اساسی را داشته باشند. 

در کشور ایاالت متحده آمریکا در انعقاد معاهدات رسمی رییس جمهور و مجلـس سـنا توامـاً    
(ضـیایی   .نمایـد  هاي اجرایی رییس جمهور راساً اقدام می نامه مورد موافقتدخالت دارند، ولی در 

  ).97-96، صص 1381بیگدلی، 
هـا و   تصـویب پیمـان   1874مـه   29) قـانون اساسـی سـوییس مـورخ     5(بنـد   85به موجـب اصـل   

  ).192، ص 1370(عنایت،  خارجی در صالحیت پارلمان این کشور استمعاهدات با کشورهاي 
تصـویب یـا فسـخ     1982قانون اساسـی   81و اصل  67اصل  14وري خلق چین بند در کشور جمه

  معاهدات را پس از تأیید کمیته دایم کنگره ملی خلق به ریاست جمهوري واگذار نموده است.  

  ر معاهده یفست

مسلماً هدف اصلی امضاکنندگان یک معاهـده اجـراي مفـاد آن بـه طریـق مـورد نظـر ایشـان         
ست در جریان اجراي معاهده در رابطه با تفسیر آن اخـتالف نظـر ایجـاد شـود.     باشد و ممکن ا می

شـود، تعیـین مرجـع صـالح بـراي انجـام        اي که در اینجا مطـرح مـی   ترین مسأله بدیهی است، مهم
  تفسیر معاهده و روش متخذه براي چنین تفسیري است.  

                                                             
) که موضوع بـه وسـیله ریـیس جمهـور، ریـیس      54احراز و اعالم این مغایرت با شوراي قانون اساسی است(ماده  .1

  شود.   سناتور به این مرجع ارجاع می 60نماینده یا  60) 1992مجلس یا(از 
2 Journal officiel 

  )54، ص 1993 ،البته استثنائاتی در این مورد وجود دارد. در این رابطه ر. ك. (باتیفول .3
قانون اساسی فرانسه اگر رییس جمهور، نخست وزیر یـا روسـاي یکـی از دو مجلـس قبـل از       54به موجب اصل  .4

اي از سوي کشور فرانسه از شوراي قـانون اساسـی درخواسـت بررسـی مطابقـت آن بـا قـانون اساسـی را          پذیرش معاهده
 نون اساسی را احراز و اعالم نماید.  بنمایند شورا ممکن است عدم مطابقت یا مغایرت معاهده با قا
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  ر معاهدهیمرجع تفس
رسـند،   یکی از مسایل مهم در جریان اجراي معاهداتی که بـه تصـویب کشـورهاي عضـو مـی     

تفسیر مفاد آنهاست. در واقع بـا توجـه بـه ایـن کـه امضـاکنندگان یـک معاهـده معنـی و مفهـوم           
باشـد،   اند و در واقع معاهده نتیجه اراده جمعی ایشـان مـی   مشخصی را براي مفاد آن در نظر داشته

ی صالحیت بررسی مفاد و تعیین نحوه اجراي آن را دارند یا این که باید ایـن امـر   آیا محاکم داخل
 المللی سپرد؟   را مثالً به یک مرجع بین

توان استدالل نمود کـه چـون مـثالً در     در حمایت از تفسیر معاهده به وسیله محاکم داخلی می
ر قالـب قـانون تصـویب    اي که پس از طی تشریفات مقرر د کشور جمهوري اسالمی ایران معاهده

و از نظـر   1قـانون مـدنی ایـران در حکـم قـانون      9شود، بر این اساس به موجب ماده  و منتشر می
را اي  ر معاهـده یت تفسـ یصـالح  یرانـ ین دادگـاه ا یو بنابر ااست  ین داخلیر قوانیهمانند سااعتبار 

ن ین قـوان یبـ  یفـاوت ث تیـ ن حیـ تـوان از ا  نمـی  ب شده را دارد و در واقعیکه در قالب قانون تصو
و  یمربـوط بـه حقـوق عمـوم     مسایلر معاهده با یتفس البته چنانچه. شد قایلک مرجع یصادره از 

الملل عمومی ارتباط پیدا کنـد، شایسـته اسـت ترتیبـات خاصـی جهـت تفسـیر چنـین          بینا نظام ی
  2معاهداتی از سوي دول متعاهد اتخاذ گردد.

این تنـاقض آمیـز اسـت کـه از یـک سـو اعـالم        «ت که در همین راستا، شارل روسو معتقد اس
نامه داراي اعتبار قانون است و از سوي دیگر از تفسـیر آن خـودداري گـردد و حـال      گردد که عهد

                                                             
قانون اساسی ج. ا. ا چون معاهده در حکم قـانون اسـت، مجلـس شـوراي اسـالمی       73گفته شده مستنبط از اصل  .1

در اجراي این اصـل دو اشـکال اساسـی وجـود دارد.     "حق تفسیر معاهداتی را دارد که خود تصویب نموده است، بنابراین، 
گـذاري بـه    ون بودن با خود قانون بودن متفاوت است و دوم این کـه چـون اصـوالً مجـالس قـانون     اول این که در حکم قان

نمایند، احتماالً هیچ نـوع کمکـی بـه رفـع اشـکاالت       رموز اجرایی مقررات معاهده واقف نیستند، تفسیري که از معاهده می
، "المللـی  تفسـیر معاهـدات بـین   ". 1356، ، مـاهروزاده "نماینـد.   اجرایی و به خصوص موانع قضایی مقررات معاهـده نمـی  

 .  97، 9المللی، دانشگاه تهران، شماره  مجله روابط بین
محـاکم و قضـات داخلـی در اکثـر کشـورها      ":75در این رابطه ر. ك. ابراهیمی. دکتر سید نصراله، همان منبع، ص  .2

بـا حقـوق و منـافع خصوصـی در      صالحیت دارند معاهده مبهم و مجمل را به خصـوص در مـواردي کـه تفسـیر معاهـده     
باشـد. در نتیجـه محـدود اسـت      بلکه نسبی مـی  ،ارتباط است را تفسیر نمایند. البته اوالً تفسیر مذکور در حکم قانون نیست

به همان معاهده و موضوع خاص آن قابل اعمال است و حتی خود محکمه در موارد مشـابه ملـزم نیسـت از تفسـیر خـود      
المللـی الزم اسـت ترتیبـات خـاص دیگـري بـراي تفسـیر         موارد مربوط به حقوق عمومی و نظام بین تبعیت نماید. ثانیاً در

  "المللی از سوي دولت ها غیر از محاکم داخلی اتخاذ شود.  معاهدات بین
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  41 و اجراي معاهده در حقوق داخلی  تفسیر

 

بیننـد و ایـن عمـل بـراي آنهـا       ها در تفسیر قانون خود را با هیچ دشواري مواجه نمی آن که دادگاه
  .)136ص ، 1370قی، (سلجو »هم حق و هم تکلیف است

دار بـراي تفسـیر معاهـدات منعقـده بـه       در فرانسه دیر زمانی است که موضوع مقام صالحیت
وسیله این کشور ذهن علماي حقوق و محاکم را به خـود معطـوف داشـته اسـت. در ابتـدا، شـعبه       

پــذیرفت معاهــدات مربــوط بــه موضــوعات و  1839مــدنی دیــوان کشــور طــی رأي صــادره در 
خصیصه قـانون را دارنـد و لـذا تنهـا بـه صـورت مـورد نظـر          خصوصیاختالفات متضمن منافع 

مقاماتی که در مقام اجراي قانون هستند باید تفسیر و اجرا شوند که در واقع با توجـه بـه ایـن کـه     
محاکم اصوالً و به طور معمول تنها در مـوارد مربـوط بـه منـافع خصوصـی صـالحیت رسـیدگی        

اعطاي صالحیت عـام تلقـی شـد. بـه تـدریج خصوصـیت        گیري دیوان به منزله دارند، این موضع
خود معاهده مورد نظر قرار گرفت و صالحیت محاکم در رابطـه بـا تفسـیر معاهـدات مربـوط بـه       
مسایل حقوق عمومی رد شد و در نهایـت، شـعبه اول مـدنی دیـوان کشـور طـی رأي صـادره در        

الملـل   موضوعات حقوق بـین  تفسیر معاهدات دیپلماتیک جز در مواردي که« تصریح نمود: 1963
. به این ترتیب، اصـل صـالحیت محـاکم بـر تفسـیر      »مطرح باشند با محاکم قضایی است 1عمومی

الملـل عمـومی و    معاهدات قرار گرفت جز در موارد درگیر بودن مسـایل مربـوط بـه حقـوق بـین     
صـادیق ایـن   محاکم در موارد امتناع از تفسیر بایـد وجـود اسـتثناي مـذکور را مـدلل سـازند. از م      

استثنائات انجام مذاکره از سوي دولت فرانسه با طرف معاهده در رابطه با تفسـیر آن اسـت کـه در    
این حالت مداخله محاکم ممکن است در انجـام مـذاکرات مـذکور مزاحمـت ایجـاد و مسـؤولیت       

وه المللی دولت را در پی داشته باشد. وجود چنین حالتی از طریق وزارت امـور خارجـه بـه قـ     بین
  ).37، ص 1993قضاییه اعالم خواهد شد (باتیفول، 

در کشورهایی مثل ایاالت متحده آمریکا، انگلسـتان، آلمـان نیـز صـالحیت تفسـیر معاهـدات       
زیرا بین قوانین وضـع شـده بـه وسـیله قـوه       ،المللی به مراجع قضایی داخلی واگذار شده است بین

که خود قـوه مقننـه، چنـین تفـاوتی را تصـریح       مقننه علی االصول نباید تفاوتی قایل شد مگر این
نماید و قوه مقننه اگر در نظر داشت که شیوه تفسیري خاصی در رابطـه بـا چنـین قـانونی اعمـال      

   .نمود شود ضمن تصویب آن به موضوع اشاره می
ممکن است در خود معاهده روش خاصی براي تفسیر آن پیش بینـی شـده باشـد مثـل اعـالم      

هده به موجب یک پروتکل پیوست معاهده اصـلی بـه پـذیرش تفسـیري کـه بـه       التزام طرفین معا

                                                             
1. Questions de droit public international 
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   .شود وسیله اعضاي همان معاهده انجام می
المللـی   چنین ممکن است طرفین یک معاهده صالحیت تفسـیر آن را بـه یـک دادگـاه بـین      هم

اساسـنامه   38المللی دادگستري الهه محول نموده باشند که این دیوان حسـب مـاده    مثل دیوان بین
خود در این مورد اقدام خواهد نمود یا محتمل اسـت یـک ترتیـب خـاص سیاسـی بـراي تفسـیر        

  ه باشد.  معاهده پیش بینی شد
دار براي تصویب معاهده مثالً قوه مقننه یک کشـور بـا    مسلماً در این حالت مقامات صالحیت 

تصویب قانون متضمن معاهده داراي چنین شرطی بـه محـاکم اجـازه و حتـی دسـتور اسـتعالم از       
  .مرجع تفسیر تعیین شده را داده است

المللـی متضـمن صـالحیت     ي بـین مـی دادگسـتر  یاساسنامه دیوان دا 36ماده  1932فرانسه در 
در  1947فوریـه   18کامل و مطلق دیوان در مورد تفسیر معاهدات را پذیرفتـه کـه ایـن الحـاق در     

. بنـابراین، حقـوق   2اعـالم شـد   1974ژانویه  10و در  1المللی دادگستري تجدید رابطه با دیوان بین
نمایـد. حتـی اگـر     ومی تلقی میداخلی فرانسه تفسیر ارایه شده از این مرجع را یک عامل نظم عم

المللی تعیین شده به وسیله اعضاي معاهده بـر خـالف حقـوق داخلـی یکـی از       تصمیم مرجع بین
  3المللی را ندارد.  آنها باشد، کشوراخیر حق عدول از تفسیر مرجع بین

چنین فرانسه صـریحاً الزم االجـرا بـودن تفسـیر ارایـه شـده از دیـوان دادگسـتري جامعـه           هم
از معاهدات اروپایی را پذیرفته است و محاکم داخلـی را ملـزم بـه تمکـین از آن نمـوده       4ییاروپا

ایـن عهدنامـه،    177بنابراین، اگر ابهامی در رابطه با عهدنامه رم مطرح شـود، حسـب مـاده    5است. 
  موضوع به دیوان دادگستري جامعه اروپا ارجاع خواهد شد.  

طـرفین  "شمسـی نیـز   1313هاي ایران و سوییس  تعهدنامه مودت میان دول 4به موجب ماده 

                                                             
1. Revue critique de droit international prive. 1949. 344 
2. La rep. min. R. 1974. 415.  
3. Arret du 7 juin 1932 dans l affaire des zones franches entre la France et la Swisse. 

Publication de la Cour. serie A. B. ,p. 167.  
در معاهدات اروپایی نیز صالحیت تفسیر به دیوان دادگستري اتحادیه اعطـا شـده اسـت و محـاکم کشـورهاي عضـو       

هـاي فرانسـه حـق اعمـال      متعهد به تمکین از نظر دیوان هستند. در فرانسه نیز این امر صریحاً پذیرفته شده است که دادگاه
 تفسیر مخالف را ندارند.  

Civ. 2. 21 mars 1968,G. P. 1968. 2. 83. Colmar 15 nov. 1967,G. P. 1968. I. C. E. E 
4. (C. J. C. E. )La Cour de justice des communites  
5. Civ. 2e,21 mars 1968,G. P. 1968. 2. 83;Colmar 1967,G. P. 1968. 2. 83. I. C. E. E. 6. ;Conseil 

d Etat27 janv. 1971,G. P. 1971. 2. 579;Com. 8 mai 1973,J. C. P. 1973. II. 17497,note Jeantet;Soc. 
24 mars 1977,Bull. V. 179.  
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  43 و اجراي معاهده در حقوق داخلی  تفسیر

 

ها در موضوع اجـرا یـا تفسـیر مقـررات کلیـه       متعاهدان موافقت دارند تا کلیه اختالفاتی که بین آن
عهود و قراردادهاي منعقده یا عهود و قراردادهایی کـه منعقـد گـردد و منجملـه راجـع بـه همـین        

عـادي در مـدت متناسـبی تسـویه نگـردد بـه       عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه سیاسـی  
المللـی   . بنابراین تفسیري که به موجـب ایـن معاهـده توسـط مرجـع بـین      "حکمیت رجوع نمایند

  1باشد.  هاي داخلی الزم الرعایه می شود، براي دادگاه حکمیت ارایه می
  ر معاهده یتفسهاي  محدودیت

 ق آن صـورت یـ دق يو کشـف محتـوا  ا قانون به منظور رفـع ابهـام   یمثل معاهده  ير سندیتفس
ک معاهـده مشخصـاً در مـتن آن ذکـر نشـده      یـ ن یهرگاه تعهدات طرف ،گریبه عبارت د. ردیپذ می

رفـع ابهـام    یر خاصین رابطه با اعمال روش تفسیدر احل اختالف ت دار ید مرجع صالحیباشد با
 المللـی  بـین  يدادگسـتر  یمـ یوان دایآن چنان که د. بنابراین، معاهده را فراهم سازد ينه اجرایو زم
د آن را یـ ک مـتن اسـت کـه ابهـام نـدارد با     یـ ر یوان در مقام تفسیکه د یزمان"حاً اعالم داشته یصر

ا یـ بـه آن افـزود    یتـوان عبـارت   مـی  ایـ آ ،ن که از خـود بپرسـد  ید بدون ایاجرا نما ،چنان که هست
  2". ن عبارات موجود نمودیرا جانش يعبارت بهتر

کشـف  ، ح قـانون یر عبـارت اسـت از توضـ   یتفسـ "ز عنـوان شـده   یـ قـانون ن ر یدر رابطه با تفس
بلکـه   ،سـت ین ير و نـوآور ییتغ یر به معنیتفس. قانون یق و واقعیاستخراج متن دق، قانون يمحتوا

در واقع بنا به نظریه سنتی قاضـی تنهـا نقـل قـول کننـده نظـر       3". آن است ییاعالم قانون و شناسا
  آن بیفزاید یا از آن کم کند.   مقنن است و حق ندارد چیزي به

بنابراین در هر دو مـورد چنانچـه ابهـامی در مـتن مـورد اخـتالف نیسـت، تفسـیر آن موجـه          
                                                             

توان به سیستم حل اختالف تفسیري پیش بینـی شـده در کنوانسـیون شـیکاگو نـاظر بـر        چنین می در این رابطه هم .1
  المللی اشاره نمود   حمل و نقل بین

La convention de Chicago relative a ľaviation civile internationale 
ــذاکره      ــر تفســیر، نتیجــه بخــش نبــودن م ــیش بینــی شــده کــه در حالــت عــدم توافــق در ام در ایــن کنوانســیون پ

Ľorganisation de Ľ avion civile internationale   به موضوع رسیدگی خواهد نمود و دول ذي نفع د اختالف حـق
  می باشد.  C. I. Jو یا  ad hocداوري  رأي ندارند. تصمیم این شورا قابل تجدید نظر در محکمه

  به نقل از:
 Simon. Denis,"L INTERPRETATION JUDICIAIRE DES TRAITES D ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES",editions A. Pedone, Pais,1981,p. 32  
2. C. P. J. I,Serie An 1,p. 24-25,Affaire du Wimbledon.  
3. Demolombe,C. Cours de Code Napoleon, Paris,Durand et Hachette, 3 ed,1865,t. 1,p. 137.  
Simon. Denys, op. cit,p. 76. :به نقل از  
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اي نیـازي نیسـت بـراي یـافتن قصـد طـرفین بـه         باشد و مثالً در رابطه با یک چنـین معاهـده   نمی
  1کارهاي مقدماتی مربوط به آن رجوع نمود. 

م داخلی براي تفسیر قوانین متضمن معاهداتی کـه مربـوط   در صورت پذیرش صالحیت محاک
شـود کـه در زمـان طـرح موضـوعی در رابطـه بـا         به منافع خصوصی هستند، این سؤال مطرح می

انـد   هـاي عضـو وارد شـده    محتواي چنین معاهداتی که در قالب قانون در سیستم حقوقی داخلـی کشـور  
باید بر اسـاس نظـرات اعضـاي آن و خصوصـاً بـا       در محاکم یکی از کشورهاي عضو آیا تفسیر معاهده

هماهنگی قوه مجریه که در جریان انعقاد معاهده بوده است به عمل آید یا این کـه بایـد تفسـیر قضـایی     
در محاکم بر اساس روش تفسیر معمول و ادبیات حقوقی پذیرفته شده در مقـر دادگـاه و هماننـد دیگـر     

بـدیهی اسـت،    2ت دیگر، به مثابـه یـک قـانون داخلـی باشـد.     قوانین این کشور صورت پذیرد و به عبار
چنانچه قانون متضمن معاهده کامالً به مثابه دیگر قوانین تلقی شود باید بـه شـیوه معمـول تفسـیر عمـل      

گـذاري و مفـاهیم داخلـی در مقـام تفسـیر یـک معاهـده         شود، در حالی که توسل صرف به روح قـانون 
باشـد و ممکـن اسـت بـا مفـاد       کشور مقر دادگاه با دیگـر کشـورها مـی    المللی نادیده انگاشتن رابطه بین

توافق طرفین معاهده منطبق نباشد. در چنین مواردي قاضی اگر در پی یافتن قصـد و اراده مقـنن اسـت،    
بـه منظـور و اراده    گـذار در جریـان وضـع قـانون متضـمن معاهـده       با توجه به این واقعیت کـه قـانون  

ندگان آن از جمله دولت خـودش احاطـه داشـته و عبـارات و جمـالت      کن هاي امضا مشترك دولت
قانون مربوطه را با توجه به این امر تدوین نموده مثالً با توجه به اسـناد مـذاکرات مبنـاي معاهـده     

  .به نظر امضا کنندگان معاهده دست یابد تا تصمیم متخذه دور از واقعیت نباشد
داشت معاهده در تمـام کشـورهاي عضـو بـه نحـو      توان امید  تنها در این صورت است که می

یکسان اجرا گردد. البته ممکن است مثالً اصطالحی تعریف نشده در یـک معاهـده وجـود داشـته     
باشد که محکمه نتواند با بررسی اسناد معاهده به نظر طرفین معاهده در مورد معنـی، مفهـوم و یـا    

همـین   3ل به تعاریف داخلـی نیسـت.   اي جز توس مصادیق آن دست یابد که در این صورت چاره
استدالل در مورد اختیار محکمه در رفـع نـواقص و کمبودهـایی در معاهـده کـه اجـراي آن را بـا        

  ).128، ص 1370، سازد قابل ذکر است (سلجوقی مشکل مواجه می

                                                             
1. C. J,I,Arret 1 juillet 1952,Ambatielos (competence),Rec,CIJ,1952,45.  
2. Paris. 17 mars 1830,S. 30. 1. 95;Civ. 24 juin 1839,D. P. 391. 257,S. 39. 1. 577;Req. 11 aout 

1841,D. P. 41. 1. 336,,note Chauveau;26 nov. 1974,R. 1975. 503,note D. Holleaux.  
3. Com. 22 fevr. 1956,J. C. P. 1956. II,9266. note. Chauveau.  

ارایـه ننمـوده    "تقلـب متصـدي حمـل و نقـل    "در این پرونده دادگاه اعالم نمود که چون کنوانسیون ورشو تعریفی از 
 این اصطالح باید مطابق سیستم داخلی تعریف شود.  
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  یداخل نسبت به قوانین معاهده ارزش

المللی معاهدات بر قوانین داخلی کشورهاي عضو اولویت دارنـد. در ایـن رابطـه     در روابط بین
توانـد قصـور    کنوانسیون وین ناظر بر حقوق معاهدات یک طرف معاهـده نمـی   27به موجب ماده 

خود در اجراي معاهده را با استناد به قوانین داخلی خود توجیه نماید. منشور ملـل متحـد نیـز بـر     
  تأکید نموده است.   "الملل ها و دیگر منابع حقوق بین تعهدات ناشی از عهدنامه"حترام به اصل ا

با توجه به این که در هر کشور قانون اساسی مقدم بر قوانین عادي است به نحـوي کـه وضـع    
قوانین عادي بر خالف مقررات قانون اساسی ممنوع است، مقتضـی اسـت ارزش معاهـده منعقـده     

  ور نسبت به قانون اساسی و قوانین عادي جداگانه بررسی شود.  به وسیله یک کش
  یمعاهده و قانون اساس

اي کـه مغـایر قـانون     در اکثر کشورهاي جهان ارزش معاهده به حدي است کـه هـیچ معاهـده   
اي کـه   اساسی باشد به مرحله اجرا در نخواهد آمد. از جمله در ج. ا. ا با توجه به ایـن کـه معاهـده   

بایستی به تأییـد شـوراي نگهبـان نیـز برسـد تـا        رسد می ي اسالمی به تصویب میدر مجلس شورا
اي کـه مغـایر    مطابقت مفاد آن با شرع و قانون اساسی مورد بررسـی قـرار بگیـرد، اصـوالً معاهـده     

قانون اساسی این کشور باشد مورد تأیید شوراي نگهبـان واقـع نشـده و در قالـب قـانون پذیرفتـه       
  نخواهد شد.  

المللـی مغـایر قـانون     عهدنامـه بـین  "دارد:  قانون اساسی نیکاراگوئـه نیـز مقـرر مـی     324ماده  
  .  "باشد اساسی فاقد هر گونه اعتباري می

المللـی بـر خـالف قـانون      قانون اساسی فرانسه نیز تصریح شده، اگر یک تعهد بین 54در ماده 
  دنظر در قانون اساسی.اساسی باشد تصویب و تأیید آن تعهد ممکن نیست، مگر بعد از تجدی

در تعداد کمی از کشورها از جمله هلند، بلژیک و لوکزامبورگ معاهده بر کـل حقـوق داخلـی    
از جمله قانون اساسـی ارجحیـت دارد. در برخـی دیگـر از کشـورها مثـل فنالنـد و اتـریش ایـن          

الً در شـود مـث   ارجحیت منوط به تأیید اکثریت پارلمان است. گاهی نیـز مـوردگرایی مشـاهده مـی    
ایتالیا تنها در مورد معاهدات خاصی مثل معاهدات تشکیل دهنده جامعـه اروپـا مفـاد معاهـده بـر      

قـانون اساسـی    10). به موجب مـاده  1993، 1اند (اکونومیدز برخی مفاد قانون اساسی اولویت یافته
و  "شـود  نطبـق مـی  الملل عموماً پذیرفته شده م نظام حقوق ایتالیا با قواعد حقوق بین"ایتالیا،  1947

                                                             
1. Economides 
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ایتالیا در صورت رفتار متقابل با دیگر کشـورها، حاضـر بـه محـدود      "همین قانون 11حسب ماده 
  الملل باشد. کننده عدالت و صلح بین ساختن حاکمیت خود براي برقراري نظمی است که تأمین

جـام  هـا در قبـال عـدم ان    المللی در مقام رسیدگی به مسـؤولیت دولـت   به هر حال، مراجع بین
تعهدات مندرج در معاهدات منعقده استناد ایشان به مغایرت معاهده بـا حقـوق داخلـی را توجیـه     

المللـی در قضـیه شـهر آزاد دانزیـک      می دادگستري بـین یاند. از جمله دیوان دا قابل قبولی ندانسته
اجـراي   توانـد بـه منظـور عـدم     با توجه به اصل عموماً پذیرفته شده، هیچ دولتی نمی"اعالم داشته:

گذارنـد   اش مـی  هاي در حال اجرا بر عهـده  المللی یا عهدنامه تعهدات خود، تعهداتی که حقوق بین
    ."در برابر دولت دیگر به قانون اساسی خود استناد نماید

 ين عادیمعاهده و قوان

رسـد و بـا تأییـد مرجـع      اي بـه تصـویب مـی    زمانی که حسب مقـررات یـک کشـور معاهـده    
یابد باید وضعیت این قانون نسبت به قـوانین مصـوب قبلـی و یـا      قانون را می گذاري عنوان قانون

بایسـتی دو حالـت    رسند، مشخص شود. بنابراین، در این رابطه مـی  قوانینی که بعداً به تصویب می
  ذیل را جداگانه مورد بررسی قرار داد:

  تعارض معاهده با قانون قبلی
شود، زیـرا بـا وضـع قـانون جدیـد در یـک        نمیدر این حالت به طور معمول مشکلی ایجاد  

شود و منبعـد قـانون جدیـد حاکمیـت خواهـد داشـت        کشور، قانون قبلی به طور ضمنی نسخ می
مگر این که قانون قبلی عام و قانون متضمن معاهده خاص باشد که در این صـورت هـر دو اجـرا    

 55). ایـن امـر در مـاده    38 ، ص1373شوند، زیرا تعارضی بین آنها وجـود نـدارد (ارفـع نیـا،      می
هـایی   نامـه  معاهـدات و موافقـت  "فرانسه نیز بدین مضمون پذیرفته شده است: 1958قانون اساسی 

انـد از زمـان انتشـار بـر قـوانین سـابق ارجحیـت خواهنـد          که به طور قانونی تأیید و تصویب شده
  1. "ده باشدنامه به آن عمل نمو داشت در صورتی که طرف مقابل هر معاهده یا موافقت

البته به چنین دیدگاهی انتقاد شده، بدین مضمون که اتخاذ چنین موضعی باعـث دخالـت قـوه    
                                                             

  این موضع در رویه قضایی فرانسه نیز پذیرفته شده است. ر. ك: .1
Cass. civ. ,26mars 1946,J. C. P. ,II. 3142,note Roubier,S. 4946. I. 115. ,note Niboyet; Cass. 

crim. 7 janv. 1972,clunet 1973. 346,note Ruzie.  
در رابطه با این که احراز رابطه متقابل با کدام مرجع است با توجه بـه اصـل تفکیـک قـوا ایـن امـر بـه عهـده دولـت          

 )25، ص 1975گذاشته شده است. (الگارد، 
international prive,1975. 25.  
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  47 و اجراي معاهده در حقوق داخلی  تفسیر

 

شود و قوه مجریه نباید بتواند با اراده یکجانبه خود یک سـند پارلمـانی را تغییـر دهـد.      مجریه می
شود که وضع قانون قدیم و تصویب معاهده متـاخر هـر دو بـا نظـر      این ادعا به این ترتیب رد می1

توانسـته بـه طـور یکجانبـه معاهـده را بـه پارلمـان         مرجع پارلمانی انجام گرفته و قوه مجریه نمی
  فرانسه تصریح شده است.   1958قانون اساسی  52تحمیل نماید. این شرطی است که مثالً در ماده 

در واقع، عمده کشورها از جمله آلمان، اتریش، دانمارك، فنالنـد، مجارسـتان، ایـاالت متحـده     
آمریکا، ایتالیا، سوئد با اتخاذ موضعی مشابه فرانسه معتقدند با توجه به این کـه معاهـدات قـدرت    

ارزش  2گیرند بـر اسـاس اصـل تقـدم قـانون مـؤخر بـر قـانون مقـدم          و اعتبار خود را از قانون می
اهدات به مثابه قانون است. به این ترتیب که از یک سو با وضع معاهده قـانون قبلـی مغـایر آن    مع

  3نماید.  شود و از سوي دیگر قانون جدید معاهده سابق مغایر با آن را نسخ می نسخ می
رسد، قانون متضـمن معاهـده و سـایر قـوانین      در کشور جمهوري اسالمی ایران نیز به نظر می

شـود در   اي که در قالب قـانون تصـویب مـی    اشته باشند و بنابر این چنانچه معاهدهارزش یکسان د
  گردد.   تعارض با یک قانون پیشین باشد، قانون قبلی نسخ شده تلقی می

  تعارض قانون جدید با معاهده
هـاي تعـارض زمـانی در حقـوق      توان به سادگی موضوع را با راه حل در این حالت دیگر نمی

ممکن است در این حالت استدالل نمود قانون متضـمن معاهـده هماننـد دیگـر      داخلی حل نمود.
قوانین داخلی است و همانند وضعیت دو قانون داخلی متضاد باید عمل شـود و قـانون الحـق بـر     
قانون سابق مقدم و تا جایی که با آن تعـارض دارد ناسـخ آن دانسـته شـود. البتـه در ایـن حالـت        

انون جمع نمود به خصوص در جـایی کـه قـانون جدیـد عـام و قـانون       چنانچه بتوان بین آن دو ق
متضمن معاهده خاص باشد نباید قانون را ناسخ معاهده دانست، بلکـه بایـد معاهـده را مخصـص     

  ).74، ص 1383قانون به شمار آورد و هر دو را اجرا نمود (ابراهیمی، 
                                                             
1. Civ. 4 janv. 1932,S. 1932. 1. 106; Civ. 4 fevr. 1936,D. H. 1936. 145,s. 1936. 1. 257;Req. 12 

fevr. et 29 guill. 1941,S. 1942. 1. 44;Crim. 7 janv. 1972,J. 1973. 346,note Kovar(Reglement C. E. 
E. ) 

  68، شماره 1993باتیفول. 
2. Le principe Lex posterior priori 

قابل ذکر است که در کشورهاي آلمان، سوئد، دانمارك، ایرلند، یونـان و اتـریش در مـواردي ارزش معاهـده کمتـر       .3
و در قابـل یـک    Executif actاز قانون قلمداد شده است مثالً زمانی که معاهده ارزش یک سـند اجرایـی را داشـته باشـد    

، 1993، زانـد (اکونومیـد   است این گونه معاهدات در واقع معاهدات درجه دوم تلقـی شـده   تصمیم وزارتی با مجوز پارلمان
 ).5-3صص 
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توانـد   کشورها، کشور متعاهد نمـی از طرفی به اقتضاي الزم االتباع بودن معاهدات منعقده بین 
به وضع قانون یا قوانینی بپردازد که به طور صریح یا ضمنی معاهده الزم االجرا را نقـض نمایـد و   

در قبال چنـین معاهـداتی و نیـز نقـض تعهـدات       1المللی اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مسؤولیت بین
). در راســتاي چنــین 73 ، ص1383هــا بــه عهــده همــان دولــت اســت(ابراهیمی،   منــدرج در آن

دیدگاهی است که در این حالت بعضی معاهـده را داراي ارزشـی فراتـر از قـوانین داخلـی تلقـی       
  ).27، ص 1993، 2وسورنئاند. (ل نموده

رویه قضایی فرانسه در این رابطه محتاطانه عمـل نمـوده و در مـواردي کـه قـانون جدیـد در       
نباط نمـوده کـه بـه طـور ضـمنی مفـاد قـانون قبلـی         رابطه با معاهده قبلی ساکت بوده، چنین اسـت 

  متضمن معاهده را قبول دارد.  
توان از جمله به رویه محاکم فرانسه مبنـی بـر ارجحیـت دادن بـه کنوانسـیون       در این مورد می

المللی بر قوانین مؤخر محدود کننده راه آهن وضع شـده در زمـان جنـگ     برن به عنوان سندي بین
اشـاره نمـود کـه بـه موجـب       1926ژوئن  30این کشور در رابطه با قانون  و یا موضع دیوان عالی

هاي خارجیان مندرج در این قـانون، حـق ایشـان بـراي اسـتناد بـه        آن با پذیرش برخی محدودیت
بنـابراین، همیشـه ایـن     3ها را پـذیرفت.   المللی براي معافیت از این محدودیت یک کنوانسیون بین

ثل مواردي که موضوع قانون جدید عینـاً همـان موضـوع قـانون قبلـی      راه حل قابل اعمال نبوده م
نظـر از هـر گونـه معاهـده منعقـده       بوده یا این که خود قانون جدید صریحاً اعالم نماید که صرف

  اجرا خواهد شد.  
فرانسـه بـا پـذیرش اولویـت معاهـدات بـر        1958قـانون اساسـی    55هر چند به نظر رسیده که ماده 

ضوع را حل نموده باشد، بنابراین، محاکم کشـور فرانسـه در مقـام رفـع تعـارض بـین       قوانین داخلی مو
اند و صرفاً بـه طـور اسـتثنایی بـا      قانون و معاهده، موضوع را با بررسی تقدم و تاخر بین آنها حل نموده

  اند.   توجه به قاعده ذکر شده قانون اساسی تقدم معاهده بر قانون بعدي را مورد پذیرش قرار داده
 25توان به رأي صادره از شعبه مرکـب دیـوان عـالی ایـن کشـور بـه تـاریخ         در این رابطه می

                                                             
المللـی عبـارت اسـت از الـزام بـه جبـران خسـارت(مادي یـا          المللی به مثابه یک نهاد حقـوقی بـین   مسؤولیت بین .1

المللی) کـه ایـن خسـارات بایـد ناشـی از       هاي بین الملل(کشورها و سازمان معنوي)وارده بر موضوعات یا تابعان حقوق بین
الملـل   الملل(عرفی یا معاهـده اي) یکـی از تابعـان حقـوق بـین      عمل یا خودداري از عمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین

  ).  408، ص 1381باشد (ضیایی بیگدلی، 
2. Loussuarn 
3. Cass. civ. ,4 fevr. 1936,D. ,1936. 1. 257,note P. Raynaud.  
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اشاره کرد که به موجب آن درخواست رسیدگی به رأي دادگاه پژوهشی کـه بـه موجـب     1975 می
 25معاهـده رم مـورخ    5متعاقب احراز تعارض آن با ماده  code des douanes 265آن مقرره ماده 

 55(برقراردارنده اتحادیه اقتصادي اروپا) کنار گذاشته شده بود را با اسـتناد بـه مـاده     1957مارس 
در واقع به عقیده دیوان معاهده مـذکور نظـم حقـوقی خاصـی را وارد      1قانون اساسی را رد نمود. 

ها و دولـت  رسیستم حقوقی کشورهاي عضو نموده و این نظم حقوقی مستقیماً بر اتباع ایـن کشـو  
). 2743، ص 1975، 2گـردد (ژینـه   قابل اعمال است و بر حوزه قضایی ایشان تحمیـل مـی  هایشان 

این تفوق معاهده رم و حقوق جامعه اروپایی بـر قـانون مـوخر در تمـام محـاکم قضـایی فرانسـه        
  3پذیرفته شده است.

ها بر ایده سـنتی تفـوق قـانون داخلـی بـر معاهـده قبلـی         شوراي دولتی فرانسه هر چند مدت
ولی در نهایت موضعی مشابه دیوان عالی کشور را در جریـان رسـیدگی بـه پرونـده      4داشت تاکید

در این پرونده شوراي مذکور براي اولین بار بررسـی مطابقـت معاهـده رم بـا      5نیکولو اتخاذ نمود.
  ناظر بر انتخاب نمایندگان مجمع جامعه اروپا را پذیرفت.   1977ژوییه  7قانون 

ی دیگر نیز در صورت مغایرت قانون جدید بـا معاهـدات اروپـایی بـر     کشورهاي دیگر اروپای
  ).72، ص 1993تفوق معاهدات اروپایی بر قانون داخلی اتقاق نظر دارند (باتیفول، 

اي به تصویب مجلس شـوراي اسـالمی، تأییـد شـوراي      در حقوق ایران در صورتی که معاهده
برسد و منتشـر شـود در حکـم قـانون و الزم      نگهبان و امضاي رییس جمهور یا نماینده قانونی او

االجراست. بنابر این محاکم داخلی باید قانون جدید مغایر معاهده سابق را اجرا نماینـد. البتـه اگـر    
بتوان بین آن دو جمع نمود، به خصوص در جایی که قانون جدید عام و معاهده خـاص باشـد در   

ت، بلکه بایـد معاهـده را مخصـص قـانون بـه      این صورت نباید قانون جدید را ناسخ معاهده دانس
  ).74، ص 1383شمار آورد و هر دو را اجرا نمود (ابراهیمی، 

                                                             
1. Administration des Douanes c/ Societe des Cafes Jacques Vabre,Dalloz. 1975. 497,conclu. 

Touffait, Revue critique de droit international prive. ,1976. 347,note Jaques Foyer et Dominique 
Holleaux,J. C. P. 1975. II. 18180 bis,Clunet,1975. 801,note Ruzie.  

2. Jeanet 
3. Crim. 21 juin 1984,G. P. 1985. 1. 239. ,note Doucet(Pech):5 mai 1986,J. 1987. 325. ,note 

M-A. H. (Carburants);29 mai 1989,J. C. P. 1989. IV. 307 
4. Cons. d Etat,1 er mars 1968,D. 1968. 286,note M-L. ,r. 1958. 516. concl. Mme 

Questiaux,note Kovar 
 مرجح دانسته شد.  . C. E. Eدر این پرونده مقرره یک قانون داخلی بر مقرره 

5. NICOLO. C. E. 20 OCT. 1989,Dalloz 1990. 135,note Sabourin,Revue critique de droit 
international prive. ,1990. 125 note Lagarde,Clunet,1990. 105.  

J. O. 16 janv. 1975,p. 671,Revue critique de droit international prive. ,1975. 124,note P. 
Lagarde,Dalloz. 1975. 529,note L. H. amon,Clunet 1975. 267.  
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رسد، حتی اگر پذیرفته شود کـه اصـوالً قـانون متضـمن معاهـده وقـوانین دیگـر از         به نظر می
لحاظ اعتبار فرقـی نداشـته باشـند، بنـابراین، اهمیـت بعضـی معاهـدات و احتمـال درگیـر بـودن           

نماید تـا تفـوق مطلـق قـانون      المللی دولت در نتیجه نقض این معاهدات ایجاب می لیت بینمسؤو
جدید بر قانون قبلی متضمن معاهده پذیرفته نشود و همانند کشور فرانسه در معاهداتی کـه عـدم   

المللی دولت را به همراه خواهد داشـت و بـه عبـارت دیگـر، متضـمن       ها مسؤولیت بین اجراي آن
باشد تأثیرگذاري قانون مؤخر معارض معاهده پذیرفتـه نشـود.    المللی و حیاتی کشور می منافع بین

در همین راستاست که کشورهایی مثل آلمان، اتـریش، دانمـارك و فنالنـد کـه اصـوالً معتقـد بـر        
یکسان بودن اعتبار معاهده و قانون هستند عمالً اولویت معاهدات را پذیرفته و بـه طـرق مختلفـی    

هـاي   مایند. در کشورهاي رومانی، آلبانی، چـک و اسـلواکی بـراي ایـن کـه از تعـارض      ن اعمال می
شـود کـه بـه     المللی احراز شـود مـثالً در قـوانین بعـدي گنجانـده مـی       قانون داخلی و معاهده بین

المللی و اسـناد مشـابه کـه     هاي بین موجب آن قانون قابل اجرا نیست مگر این که مغایر کنوانسیون
چنـین در کشـورهایی مثـل ایـاالت متحـده آمریکـا، دانمـارك،         سـت، نباشـد. هـم   دولت عضوآنها

شـود   ها و یا مراکز تصمیم گیرنده به صورتی انجام مـی  رومانی، نروژ تفسیر قانون به وسیله دادگاه
  .)4-3، صص 1993، المللی دولت تأثیر منفی نگذارد (اکونومیدز که به تعهدات بین

اي در قالب قـانون تصـویب شـد دیگـر در      که وقتی معاهده از طرف دیگر، پذیرش مطلق این
رسد و بایـد تنهـا در رابطـه     منطقی به نظر نمی ،هیچ زمانی به وسیله قانون بعدي قابل نسخ نیست

المللی عمومی در ارتباطند اولویـت اسـتثنایی معاهـده بـر      با معاهداتی که واقعاً با حقوق و نظم بین
  قانون داخلی لحاظ گردد.  

  هیجنت

الملـل خصوصـی محسـوب و بـا طـی       المللی حقـوق بـین   ترین منبع بین معاهده به عنوان مهم
گـردد. بـا توجـه     تشریفات تصویب در کشورهاي عضو وارد سیستم حقوقی کشورهاي مذکور می

چنـین   دار براي تفسیر مفـاد آن و هـم   به ارتباط معاهده با دو یا چند کشور، تعیین مرجع صالحیت
عتبار قانونی که معاهده در قالب آن تصویب شـده نسـبت بـه سـایر قـوانین یـک       تعیین ارزش و ا

  باشد.   کشور عضو، از اهمیت خاصی برخوردار می
اگر در خود معاهده مرجع خاصی بـراي تفسـیر آن تعیـین شـده باشـد، کشـورهاي تصـویب        
کننده معاهده نیز تفسیر همان مرجع را اعمال خواهنـد نمـود، ولـی اگـر چنـین انتخـابی صـورت        
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شـود کـه در ایـن صـورت      نگرفته باشد موضوع حق تفسیر کشورهاي عضو از معاهده مطرح مـی 
  فی تفسیر و اجرا گردد.  ممکن است متن آن به طرق مختل

اگر حق تفسیر محاکم در مورد قوانین به طور مطلق اعمال گردد چه بسا تفسـیر محـاکم یـک    
کشور با دیدگاه قوه مجریه همان کشور که به اتفاق دیگـر امضـاکنندگان معاهـده مفهـوم و معنـی      

د نظـر محـاکم،   خاصی از معاهده در نظر داشته است، مغایر باشد و اجراي معاهده به صورت مـور 
المللی دولت را در پی داشته باشد. بنابر این اصلح اسـت در خـود معاهـدات مرجـع      مسؤولیت بین

تفسیر مشخص شود و اگر چنین انتخابی صورت نگرفـت، محـاکم قضـایی کشـورهاي عضـو در      
  رابطه با تفسیر معاهده از مراجع اجرایی کشور کسب نظر نمایند. 

ا حقوق داخلی یک کشور نیز باید اذعان نمود، هر چنـد اولویـت   در رابطه با تعارض معاهده ب
دادن معاهده بر قانون اساسی یک کشور عضو امري بسیار استثنایی تلقی شده، در مـورد وضـعیت   

  تري صورت گرفته است.   معاهدات نسبت به قوانین عادي بحث گسترده
شـد، ارزش دیگـر قـوانین را    اي در قالب قانون تصـویب   عموماً پذیرفته شده که وقتی معاهده

کند و معاهده جدید نیـز ناسـخ    قانون جدید، معاهده سابق مغایر خود را نسخ می هنتیجدر دارد و 
باشد. بنابراین، ایـن واقعیـت کـه معاهـده محصـول اراده جمعـی کشـورهاي         قانون قبلی مغایر می

ت یکجانبـه از معاهـده   توانـد بـه صـور    امضا کننده است و لذا اصوالً یکی از کشورهاي عضو نمی
موجب شده کشورها براي احتراز از مطـرح شـدن مسـؤولیت     1خارج شود یا مفاد آن را تغییر دهد

المللی دولت، حتی المقدور از وضع قانون مغایر بـا عهدنامـه اجتنـاب نماینـد یـا مـتن قـانون         بین
در مـواردي نیـز   جدید را به صـورتی تفسـیر نماینـد کـه مغـایرتی بـا معاهـده پیـدا نکنـد. البتـه           

کشورهایی مثل فرانسه اولویت برخی معاهدات مهم از قبیل معاهدات مربوط بـه جامعـه اروپـا را    
  اند. اند و نسخ چنین معاهداتی را با وضع قانون جدید نپذیرفته بر سایر قوانین پذیرفته

  
    

                                                             
مگر به ترتیبی که در خود معاهده پیش بینی شده است. در رابطه با فسخ، اعراض یا کنـاره گیـري، تغییـر، اصـالح      .1

 ).139-126 صص ،1381و... . معاهدات ر. ك. ضیایی بیگدلی، 
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