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 مقدمه

یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه جرائم سازمان همکاری در زمینه مبارزه باپروتکل الیحه 

در قزاقستان بین کشورهای حاشیه  2018آگوست سال  12مصادف با  1397مرداد  21در تاریخ امنیت در دریای خزر 

د در دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم دریای خزر به امضا رسیده است. این الیحه پس از طی مراحل تصویب خو

 1400خردادماه 4ی و فرعی آن را در تاریخ های اصلشد. مجلس شورای اسالمی نیز بعد از ارزیابی موضوع در کمیسیون

به تصویب رساند و برای طی ادامه فرآیند قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در جلسه 

 خرداد خود این مصوبه را ارزیابی نمود و در نهایت آن را خالف موازین شرع دانست.  19مورخ 

 

 شورای نگهبان بررسی نظر

یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه جرائم سازمان ینه مبارزه باپروتکل همکاری در زمخصوص مصوبه مجلس در

شرع دانسته شده از منظر شورای محترم نگهبان در سه مورد، خالف موازین  همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

 شرح زیر است:است. نظر شورا به

 ذکور در مقدمه معاهده، خالف موازین شرع شناخته شد.م« المللیتوجه به قواعد عموماً پذیرفته شده بین». اطالق 1»

ها بر اساس آنها همکاری خواهند کرد، نسبت به معاهدات پیش از المللی که دولتاطالق تعهدات بین 1. در ماده 2

 انقالب اسالمی، خالف موازین شرع شناخته شد.

ین جهت که اطالق برخی مواد آن ت، این الیحه از انظر شده اسهای مشابه دیگر اظهارموافقتنامه. همانگونه که در 3

االجرا دانسته است ولت طرف متعاهد را الزم، اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی د3جمله ماده از

های صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاهتأیید  و مستلزم

ها ولو برخالف ضوابط اسالمی باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهکشور طرف متعاهد می

 «گردد و موجب ظلم به افراد خواهد شد، خالف موازین شرع شناخته شد.صادر می
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 1969بایست این نکته را متذکر شد که مستفاد از عهدنامه حقوق معاهدات در خصوص بند اول از نظر شورای محترم نگهبان می

باشد. به بیان وقی میاما مقدمه فاقد تکلیف حق ،المللی خالی از هرگونه اثر نیستهای بینوین، هرچند مقدمه معاهدات و موافقتنامه

کار د بهکننده موضوع و هدف سنها به عنوان روشناختالف بین طرفتواند در صورت بروز دیگر مقدمه، تنها اثر تفسیری دارد و می

 باشد.می رو ایراد شورای نگهبان ناظر بر حیثیت تفسیری مقدمهتواند منشأ اثر قرار گیرد و از اینآید. بنابراین از جنبه تفسیری می

المللی مصوب پیش از نظریه شورای نگهبان، الزم به توضیح است که این تفسیر از چگونگی التزام به اسناد بین 2خصوص بند در

اند از انقالب، متضمن آن است که مفاد آن اسناد به واسطه اینکه در زمان تصویب از منظر انطباق با شرع مورد ارزیابی قرار نگرفته

ت تنها ناظر به مواردی است که عنوان اطالق بیان شده اسالً آنچه در نظر شورای نگهبان بهعضاً مغایر با شرع باشند. اوممکن است ب

واسطه موضوع این مصوبه با آن در ارتباط هستند. از این رو باید مشخصاً تعیین شود که چه مفادی از معاهدات پیش از انقالب به

المللی و یافته در عرصه بینسازمانجرائم  باشد. عمده اسنادی که در حوزه مقابله باوبه در ارتباط میپذیرفته شده است که با این مص

المللی برای عدم التزام سال اخیر هستند. ثانیاً اسناد بین 20به فراخور آن در حوزه ملی به تصویب رسیده است مربوط به حدود 

که کشورهای عضو باید برای رها شدن از الزامات آنها، آن را طی کنند. عمدتاً صدور  کشورها نسبت به خودشان دارای مفادی هستند

اجتناب از پدید آوری معاهدات پایان یابد. ثالثاً جهت شود تا آثار الزامبینی میاعالمیه خروج و صرف مدت زمانی حدود یک سال پیش

رو غیراجرایی و از این-از انقالب وجود دارند که با شرع مغایرت دارند  المللی دولت در صورتی که معاهداتی پیشآمدن مسئولیت بین

 الزم است تشریفات خروج از آن معاهده به نحو مقرر انجام پذیرد. -شوندمی تلقی

های هصورت عمده در مورد موافقتنامتوضیح داده شود که این ایراد به در ارتباط با بند سوم از نظر شورای محترم نگهبان باید این

 های استرداد مجرمین توسط شورای محترم نگهبان طرح شده است. الزم به ذکر است کهانتقال محکومین به حبس یا موافقتنامه

ای از شود که پارهیابند. این واقعیت سبب میالمللی خود در چند کشور ارتکاب مییافته به دلیل ماهیت عمدتاً بینسازمانجرائم 

رم یا تمام آن در خارج از کشور رخ دهد. با این وصف هرچند در صورت همکاری با سایر کشورهای متعاهد الزم است عناصر مادی ج

جرائم  تا تصمیمات اداری و بعضاً قضایی آنها در عمل در راستای همکاری، پذیرفته شده تلقی گردد اما محذورات عملی و ماهیت

در جرائم  ی مقابله با آنها همکاری نمایند. به تعبیر دیگر، عمدتاً عناصر مادی این نوع ازشود تا کشورها برایافته باعث میسازمان

 دهد که تماماً صالحیت یک کشور برای رسیدگی کفایت نماید و گریزی از همکاری نیست.سرزمین یک کشور رخ نمی

 شورای مجلس مصوبات تشخیص قانونی مرجع عنوانبه نگهبان شورای توسط شده مطرح ایرادات به عنایت بادر عین حال،   

 واحده ماده به زیر محتوای با دیگری تبصره شودمی پیشنهاد ایرادات رفع جهت رواین از اسالم، مقدس شرع و اساسی قانون با اسالمی

 :شود اضافه

 «.بود خواهد شرع چارچوب در ایران اسالمی جمهوری درخصوص حاضر پروتکل اجرای: 2 تبصره»

یست و البته تابع ضوابط نامه حاضر، ممنوع نهایی مانند موافقتالملل، درج شرط در موافقتنامهبه اینکه از نظر حقوق بین ا توجهب

 رسد.می نظراین پروتکل در آن چارچوب ممکن بهخود است؛ بنابراین اعمال شرط بر مخصوص به

 شورای ایراد رفع برای تالش عدم بر دلیلی حاضر، معاهده مانند معاهداتی اجرای جهت الزم سازوکار فقدان است ذکر به الزم

 سازوکار تدارك بنابراین و باشند شرع چارچوب در بایستمی مصوبات همه اساسی قانون با مطابق اوالً چراکه بود نخواهد نگهبان

 اگر آینده در تا شودمی باعث شروطی چنین درج عدم ثانیاً بود؛ خواهد ضروری آن، انجام مقدمه باب از مهم، این اجرای برای مناسب
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 به مشروط را معاهدات این در مندرج مقررات نتوان شد ریزیپی شرع با معاهداتی چنین مغایرت عدم تطبیق برای مناسب سازوکار

 . ایمنشده متذکر را شرطی چنین قبالً چراکه کنیم آن رعایت

 قانون در متعددی کلی عناوین زیرا بود نخواهد آن بیان از انصراف برای دلیلی «شرع» عنوان بودن کلی داشت دور نظر از نباید

 دالیل از های استرداد مجرمین یکیاز موافقتنامهبسیاری  در مثال عنوانبه. پذیردمی انجام مورد حسب آنها تشخیص که دارند وجود

این  .هستند کلی بسیار عناوین، این از کدام هر حالیکه در داندمی «عمومی نظم و ملی امنیت حاکمیت،» را استرداد از امتناع موجه

 باشد.می قضایی نیز صادقهای دیگر همچون معاضدتهای موضوع در خصوص بسیاری از موافقت نامه

 

 گیرینتیجه

آن انجام دهند و  اساسمعنای آنکه باید اقدام مادی خاصی را بر های عضو آنها بهالمللی متضمن تکلیفی برای دولتمقدمه اسناد بین

واقع نقشه راه کشورهای عضو هستند و برای آنها خواهد شد، نیستند. آنها در المللیصورت موجب طرح مسئولیت بیندر غیر این

اند المللی که قبل از انقالب اسالمی در کشور به تصویب رسیدهروند. از طرف دیگر، اسناد بینکار میموضوع و هدف سند بهشناسایی 

المللی حائز اثر و الزام هستند و در صورتی از منظر بین -به فرض اینکه موردی باشد که با سند حاضر ارتباط موضوعی داشته باشد-

الملل یک المللی خواهد بود. از این رو بین قلمرو حقوق ملی و حقوق بینکه مفاد آنها مورد رعایت قرار نگیرد موجد مسئولیت بین

لزوم باید آن بینی شده است که در صورت المللی پیشده است و امکان قطع این ارتباط نیز در خود اسناد بینارتباط خاص ترسیم ش

تواند موجب لزوم پذیرش خصوص اینکه اطالق همکاری با کشورهای عضو با توجه به اینکه این همکاری میرا در پیش گرفت. در

یافته همین همکاری است و در واقع ابزار سازمانجرائم  ر شد که الزمه مقابله باتصمیمات قضایی کشورهای دیگر شود نیز باید متذک

سازمان جرائم  المللی الزم است تا برای تحقق مقابله بام، همکاری است. با این اوصاف، از منظر بینگیری این جرائاصلی مقابله و پیش

 موارد همکاری صورت پذیرد.های مرتکب این یافته و در نهایت متالشی نمودن گروه

 با اسالمی شورای مجلس مصوبات تشخیص قانونی مرجع عنوان به نگهبان شورای توسط شده مطرح ایرادات به عنایت بادر عین حال، 

 :شود اضافه واحده ماده به زیر محتوای با دیگری تبصره شودمی پیشنهاد ایرادات رفع جهت رواین از اسالم، مقدس شرع و اساسی قانون

 «.بود خواهد شرع چارچوب در ایران اسالمی جمهوری خصوص در حاضر پروتکل اجرای: 2 تبصره»

 


