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کنوانسیون  0891الهه راجع به جنبههای مدنی کودکربایی
بینالمللی و تبعات الحاق ایران به آن
آرامش شهبازی ،*0محمد

قربانپور2

چکیده
انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آنهاا در آن کشاورها از ساوی یکای از
والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکالتی بارای ایان کودکاان والادین
آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است .ایران به دلیل ملحق نشادن باه کنوانسایون  52اکتبار
 0891الهه راجع به جنباههاای مادنی کاودکرباایی باینالمللای نتوانساته اسات بسایاری از
درخواستهای خود بهمنظور بازگرداندن کودکان منغیرحق منتقلشده را به نتیجه برسااند .در
عین حال توسل به موافقتنامههای معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقولاۀ
اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامال بازگردانادن فاوری کودکاانی را کاه
منغیرحق منتقل یا نگهداری شدهاند تضمین کند .در این مقاله بهویژه با تمرکز بر رویۀ مراجع
قضایی ملی درصدد بررسی تعهادات کلای دولاتهاا براسااک کنوانسایون اساتننااات وارد بار
ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم کاه باا توجاه باه رویاۀ
موجود مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کداماند؟ در نهایت به نظر میرسد با در نظر گارفتن
تمام جوانب این کنوانسیون با وجود برخی چالشهای موجود در الحاق پیوستن به ایان ساند
میتواند تبعات منبتی برای ایران همراه داشته باشد.

کلیدواژگان
اجرای احکام مدنی بهترین منافع کودک کودک ربایی بینالمللی کنوانسیون  0891راجاع باه
جنبههای مدنی کودکربایی بینالمللی نگهداری منغیرحق کودک.

 .0استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسندۀ مسئول).
Email: arameshshahbazi@gmail.com

 .5دکتری حقوق بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی
تاریخ دریافت 0384/10/01 :تاریخ پذیرش0384/00/09 :
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مقدمه
کنوانسیون راجع به جنبههای مدنی کودکرباایی باینالمللای 0در  54اکتبار  0891در جلساۀ
مقدماتی چهاردهمین اجالک کنفرانس الهه راجع به حقاوق باینالملال خصوصای 5باا اجماا
دولتهای حاضر پذیرش شد و در  52اکتبر  0891هیئتهای نمایندگی کشورهای حاضر ساند
نهایی چهاردهمین اجالک که شامل متن کنوانسایون و پیشانهادی شاامل فارم نموناه ای کاه
بهمنظور بازگرداندن کودکانی که منغیرحق ربوده یاا نگهاداری شادهاناد را امضاا کردناد .ایان
کنوانسیون هماکنون  98عضو دارد3.
این کنوانسیون در کل منعکسکنندۀ توافقی میان دو مفهوم نسبتاً متفاوت برای رسیدن باه
هدف نهایی است .درواقع می توان یک تعارض بالقوه را میان تمایل به حمایات از وضاعیتهاای
عملی -که با جابه جایی یا نگهداری منغیرحق 4یک کودک ایجاد شدهاند و تضمینهای احتارام
به روابط قانونی که ممکن اسات زمیناۀ ایجااد چناین وضاعیتهاایی باشاند -مالحظاه کارد2.
کنوانسیون در این خصوص تعادل جالبی برقرار کرده اسات .از یاک طارف روشان اسات کاه
کنوانسیون به ورود به حوزۀ حقوق حضانت تمایلی ندارد  1اما از سوی دیگار باه هماان انادازه
توصیف جابه جایی یا نگهداری منغیرحق یک کودک مشروط به وجود حق حضانتی شاده کاه
الزم است به ابعاد و جنبههای آن توجه شود.
از طرفی وضعیت های پیش روی این سند عمدتاً مواردی است کاه ناشای از توسال باه زور
بهمنظور برقراری صالحیتی مصنوعی در سطح بینالمللی با هدف تحصیل حضانت 0یک کاودک
است .در چنین مواردی اوالً در هر پرونده باا جاباه جاا کاردن یاک کاودک از محایط اقاامتش
مواجه ایم که طبیعتاً امتنا از بازگرداندن کودک به محیط قبلیاش بعد از اینکه طفل مدتی باا
1. The Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction.
2. the Hague Conference on Private International Law.

 .3آخرین بازبینی  0384/4/02است .سند کنوانسیون همراه اطالعات تکمیلی راجع به وضعیت عضاویت دولاتهاا
در آن در آدرک زیر در دسترک است:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24.
4. Wrongfully.

 .2شایان یادآوری است در حالی که در عنوان کنوانسیون از عبارت «ربایش بینالمللی کودک» استفاده شده اسات
در متن با عباراتی چون «جابهجایی یا انتقال» و «نگهداری» روبهرو هستیم که البته عماده دلیال آن قلمارو و
گسترۀ نسبتاً محدود کنوانسیون است .مطالعۀ موضوعی که کنوانسیون به آن می پردازد به روشنی بیاانگر ایان
است که درخصوص روابط معمول میان «کودک» و «رباینده» و نیاات ربایناده جرمای باا مصاداق آدم رباایی
تحقق نمییابد.
 .1مادۀ  08کنوانسیون.
« .0حضانت» عبارت از اقتداری است که قانون بهمنظور نگهداری و تربیت اطفال به پادر و ماادر آناان اعطاا کارده
است .امامی حسن ( .)0301حقوق مدنی چاپ پنجم تهران کتابفروشی اسالمیه ص .090
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رضایت کسی که حق حضانت را اعمال میکرده و خارج نگهداری می شده است نیز ذیل همین
موضو قرار میگیرد 0.بنابراین با استفاده از قیاک میتوان استدالل کرد کاه در هار دو ماورد
نتیجه مشابه است :کودک از محیط خانواده و اجتماعی که در آن زندگی میکرده خاارج شاده
است .ثانیاً شخصی که کودک را جابهجا میکند یا شخصی که مسئولیت جابهجاایی کاودک در
حالتی که کودک از طریق فرد ثالنی جابهجا مایشاود متوجاه اوسات امیادوار باه اخاذ حاق
حضانت از مراجع دولتی است که کودک به آنجا منتقل شده است .این شاخ عمادتاً پادر یاا
مادر کودک است 5.پرسش اساسی که در این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن خواهیم بود تبعاات
منبت و منفی الحاق ایران به این سند است .از این حیث با توجه به حقوق و تعهادات منادرج
در وهلۀ نخست به تبیین حدود تعهدات و استننااات مندرج در کنوانسیون و در بخاش دوم باه
جنبههای عملی و رویهای الحاق ایران به آن میپردازیم.

تعهدات مندرج در کنوانسیون الهه و استثنائات وارد بر آن
 .6تعهدات دولتها براساس کنوانسیون
به طور کلی «کنوانسیون  0891به طور صریح و ضمنی دسته ای از اهداف و مقاصدی را دنباال
 .0آقای اسداهلل  ...طی دادخواستی نزد شعبۀ  5حقوقی دادگستری شهرستان زنجان علیاه خاانم آکشاانا  ...مادعی
شده است « ...اینجانب به تاریخ  ...با خوانده ازدواج داام نموده و به کشور ایران عزمیت نماودیم .لایکن بعاد از
فرزند مشترک و مدتی زندگی مشترک در ایران برای دیدار از خانواده وی نامبرده را باا أخاذ ویازا باه هماراه
فرزندمان به کشور باکو بردم لیکن نامبرده دیگر به کشور ایران مراجعت ننمود و فرزناد مشاترکمان را نیاز باه
ایران عودت نمی گرداند و هم اکنون فرزندم به نام نازلی  ...که نزدیک سه سالگی اش میباشد بدون مجوز قاانونی
در کشور آذربایجان مانده و بنده را از دیدار و مالقات او محروم ساخته اند و دخترم که از لحاظ سیساتم خااک
و خون ایرانی می باشد فعاالً بادون مجاوز قاانونی در آذربایجاان مای باشاد لاذا از دادگااه محتارم تقاضاا دارم
درخصوص سلب حضانت خوانده و عودت وی به اینجانب حکم الزم و شایساته را صاادر بفرمایناد» .بایگاانی ادارهکال
امور بینالملل قوۀ قضاییه.
همچنین ادارهکل پلیس بینالملل -ادارۀ تحقیقات جنایی -طی نامهای به ادارهکل حقاوقی باینالمللای وزارت
امور خارجه بیان میدارد که «حسب اعالم اینترپل پراگ آقای محمد  ...دو کودک خود به نامهاای سااموال و
سارا  ...را با رضایت مادر کودکان به جمهوری اسالمی ایران منتقل و در تمااک تلفنای باا همسار خاود اعاالم
داشته که قصد اقامت در ایران را دارد و به کشور چک باز نخواهد گردید» .بایگانی ادارهکل پلیس بینالملل.
 .5سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران طی یادداشات شامارۀ  5101-005ماور  0398/01/1باه وزارت اماور
خارجۀ کشورمان مدعی شده است« :فرزند دکتر یوهانس بنیامین کوهن  ...توسط تبعۀ ایرانای ساهیال ( ...ناام
قبل از ازدواج ( ... )...مادر طفل) بدون اجازۀ پدر در تاریخ اوت  5119به ایران آورده شده اسات  ...ماادر طفال
به دادگاه خانواده  5در ونک -تهران درخواست حضانت داده و بااالخره حاق سرپرساتی باه تنهاایی را گرفتاه
است .طبق قانون آلمان پدر به تنهایی حق سرپرستی طفل را دارد  »...بایگانی ادارهکال کنساولی وزارت اماور
خارجه.
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میکند که بهمنظور ایجاد تعادل میان منافع متعارض بازیگران اصلی یعنی کودک پدر یا ماادر
محروم از اعمال حق حضانت و پدر یا مادر ربایندۀ کودک پیشبینی شده است» 0.با این وصاف
تعهدات دولتها براساک این کنوانسیون را می توان به طور خاص در مادۀ  0آن مالحظاه کارد.
براساک مادۀ  0هر دولت متعهد به
الف .بازگشت فوری کودکی است که مانغیارحاق در یکای از کشاورهای عضاو منتقال یاا
نگهداری شده است و ب .تضمین اینکاه حقاوق حضاانت و دسترسای براسااک قاانون یکای از
دولتهای عضو در دولتهای عضو دیگر به طور مؤثر مورد احترام قرار میگیرد5.
1. Canadian Supreme Curt: W. (V) v. S. (D.), (1996) 2 SCR 108, (1996) 134 DLR 4th 481, [INCADAT
Cite: HC/E/CA], available at: http://www.incadat.com/index.cfm?act=analysis.show&sl=3&lng=1.
 .5در معنای این کنوانسیون کسی که دارای حق دسترسی یا مالقات ( )Right of Accessاسات تنهاا مایتواناد از

دادگاه صالحیت دار بخواهد که اقداماتی درخصوص اعمال مؤثر این حق صورت دهد و ناه اینکاه کاودک را باه
محل اقامت اولیهاش بازگرداند .در عین حال ممکن است براساک قوانین برخای کشاورها یکای از والادین کاه
حق حضانت به وی واگذار شده است از انتقال آن طفل به کشور دیگر یاا حاوزۀ صاالحیت دادگااه مناع شاده
باشد .این اختیار و قدرت قانونی به التین  ne exeat rightخوانده و از سوی برخی کشورها بهنوعی بهمنزلۀ حاق
حضانت تلقی و مشمول مقررههای این کنوانسیون در بازگرداندن طفل به کشاور محال اقامات خاود پایش از
جابهجایی منغیرحق وی میشود .محااکم برخای کشاورهای عضاو کنوانسایون  0891الهاه چاون اساترالیا
اتریش فرانسه ایرلند نیوزیلند آفریقای جنوبی و سوایس حق مذکور را به منزلۀ حق حضاانت تلقای کارده و
دستور بازگرداندن کودک به ناحق منتقلشده به کشور محل اقامت قبلی وی و نزد پدر یا ماادری کاه صارفاً از
حق دسترسی برخوردار بوده -اما قانون داخلی کشور محل اقامت کاودک قبال از انتقاال محادودیتهاایی در
جابهجایی کودک از سوی فردی که حضانت کودک بر عهدۀ او واگذار شده مقرر کرده است -دادهاناد .باه نقال
از:
Stephan, Paul B. (2010). "Abbott v. Abbotte: A New Take on Treaty Interpretation by the Supreme
Court", ASIL insight, August 4, Volume 14, Issue 24.

اخیراً دیوان عالی ایاالت متحده در پروندۀ  Abbott v. Abbottهمین دیادگاه را در تفسایر و اجارای حاق
حضانت براساک کنوانسیون  0891الهه پذیرفته است .براساک نظر یکای از قضاات ایان دیاوان در زماان ماذاکرات
تدوین این کنوانسیون بسیاری از دولتهاا تجرباۀ چنادانی درخصاوص حضاانت مشاترک نداشاتند و چناین فارض
میکردند که هنگام جدایی تنها یکی از پدر و مادر حق حضانت دارند و از حمایت کنوانسیون بهرهمناد خواهناد شاد.
اما از آنجا که جوامع به طور سریعی ابزارهای پیچیدۀ مجاوز باه هار دو والادین در تساهیم تصامیمگیاری راجاع باه
کودکانشان را داده است این احساک را ایجاد میکند که هر کادام از آنهاا از حمایات کنوانسایون برخاوردار شاوند.
نتیجۀ منطقی این است که چنانچه هر یک از والدین اختیار و قدرت خاصی درخصوص محال اقامات کاودک داشاته
باشند از جمله حق وتو درخصوص جابه جایی کشور محل اقامت کودک آن پدر یا مادر از «حاق حضاانت» برخاوردار
میشوند .رک:
Ibid, and "Abbott v. Abbott", No. 08-645 (U.S. May 17, 2010), available at
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf.

الزم به یادآوری است براساک تبصرۀ  0مادۀ  04قانون حمایت خانوادۀ کشورمان:
«پدر یا مادر کسانی که حضانت به آنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقارر
بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقو طالق و یا خارج از کشور بدون رضایت والادین بفرساتند مگار
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باید توجه داشت که در اصل کنوانسیون به دنبال نظاممندکردن مسئلۀ اعطای حق حضانت
نیست .در این خصوص کنوانسیون به طور ضمنی بر این اصل مبتنی است کاه هرگوناه بحنای
راجع به ماهیت این موضو یعنی حق حضانت بایاد نازد مراجاع صاالحیتدار در دولتای کاه
کودک پیش از منتقلشدن در آنجا اقامت داشته است مطرح شود 0.این قاعده در مورد انتقالی
که پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به حق حضانت اتفااق افتااده و اینکاه آیاا انتقاال یاک
تصمیم از پیش موجود راجع به حق حضانت را نقض کرده است یا خیر؟ نیز اعمال میشود.
بر این اساک با در نظر گرفتن کلیات این کنوانسیون و ساازوکارهای طراحایشاده در آن
میتوان به این نتیجه رسید که تعهد اصلی دولتها براسااک کنوانسایون تضامین بازگردانادن
کودک بوده است و البته این امر تابع منافع کودک قرار میگیرد .قیاد مکارر مناافع کاودک در
کنوانسیون قرینهای بر این امر است5.
همچنین قید لزوم توجه به «بهترین منافع کودک» 3در کنوانسیون در ماواردی مایتواناد
مبین آن باشد که حق حضانت کودک نهایتاً به کسی اعطا می شاد کاه کاودک را مان غیرحاق
منتقل کرده یا نگه داشته است .البته چنین قیدی میتواند اتخاذ عادالنهترین تصمیم باشد اماا
در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه» .ضمناً در این خصوص ر.ک مادۀ  45قانون حمایات خاانواده ساال
 0380که براساک آن«صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی قایم ماادر یاا شخصای کاه حضاانت و
نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامات قبال از وقاو طاالق باه
محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصالحت صاغیر و مجناون بداناد و باا در نظار
گرفتن حق مالقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهاد .دادگاه درصاورت موافقت با خاارجکاردن صغیاار و
مجنون از کشور بنا بر درخواست ذی نفع برای تضامین بازگردانادن صاغیر و مجناون تاممین مناسابی أخاذ
میکند».
 .0مشاهده می شود که تابعیت طفل بههیچوجه در امر تصمیمگیری راجع باه بازگردانادن وی در ایان کنوانسایون
واجد نقش نیست و این قانون کشور محل اقامت طفل پیش از انتقال است که در امر تصمیم گیاری راجاع باه
حقوق حضانت وی براساک قواعد حل تعارض خود و در صورتی کاه عنصار تابعیات بارای باارکردن حقاوق و
تکالیف مربوط به احوال شخصیه از جمله حضانت طفل دارای نقش باشد وارد عمل خواهد شد .مقولاۀ تابعیات
درخصوص موضو کودکربایی شاید تنها در موضو انتقال آسان منغیرحق یک کودک کاه دارای دو تابعیات
است از کشور محل اقامت خود به کشور دیگری که تابعیت آن را نیز دارد تمثیرگذار باشد اماا باه ماهیات ایان
کنوانسیون ارتباط حقوقی ندارد .همچنین در امر دسترسی کنسولی به اطفالی که دارای تابعیات مضااعفاناد معماوالً
این مشکل وجود دارد که دولت محل انتقال این اطفال تابعیت مضاعف ایان کودکاان را باه رسامیت نمای شناساد و
دیگر کشور مدعی از حق دسترسی کنسولی به این اطفال که از نظر آنان شهروند آنهاا محساوب مایشاوند محاروم
خواهند شد.
 .5در همین زمینه بند  5مادۀ  54منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی بیان میدارد« :در همۀ دعاوی مرباوط باه
کودکان  ...بهترین منافع کودک باید در صدر مالحظات قرار گیرد» .ر.ک:
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (2000/C 364/01).
3. The Best Interests of the Child.
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نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که توسل به چنین معیاری از سوی محاکم داخلی ممکان
است بر توجه به معیار فرهنگ و اجتما خاصی مشاتمل و در ماواردی حتای باا هادف اصالی
کنوانسیون مغایرت داشته باشد0.
با توجه به اجزا و عناصر شاکله و سازندۀ منافع کودک باید به این نکته نیز توجه داشت که
براساک پیشنهاد شمارۀ  904اجالک پارلمانی شورای اروپا در سال  0808اولین اصل کلی کاه
به منظور منافع کودک از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است این است که «کودکاان نبایاد
دیگر بهعنوان اموال والدین خود در نظر گرفته شوند بلکه بایاد باهعناوان افارادی باا حقاوق و
نیازهای خودشان به حساب آیند» 5.بنابراین میتوان مدعی شد که فرض اصلی ایان اسات کاه
قربانی واقعی کودکربایی خود کودک است که از بر هم خوردن ثباات خاود ناراحات اسات .از
یکسو ارتباط با یکی از والدین -که مسئول حضانت و پرورش او بوده است -را از دسات داده و
از سوی دیگر با دشواریهای مارتبط باا انطبااق باا زباان بیگاناه شارایط فرهنگای غیرآشانا و
وابستگان و معلمان ناشناخته مواجه است (« .)Adair Dyer, 1977: 21البته در مباحاث فقهای
نیز سیاستی که بر تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان حکومت میکارده اسات باه طاور کلای
سیاست حمایت از طفل و لذا مبتنی بر لزوم تممین همبستگی و انسجام در نظام خانوادگی بوده
است» (کاتوزیان .)302 :0390
به این ترتیب میتوان مدعی شد که این ادعا قابل پذیرش است که عمدۀ تعهادات منادرج
در کنوانسیون یعنی پیشگیری و تضمین لزوم انسجام میان کودک با محیط اقاامتش بار ایادۀ
تضمین و رعایت «بهترین منافع کودک» منطبق است .با وجود ایان حتای زماانی کاه از ایان
منظر به قضیه نگاه می شود باید بپذیریم که انتقال یک کودک برخی اوقات میتواناد از طریاق
دالیل عینی که به شخ یا محیطی که نزدیکترین ارتباط را با آن داشته است توجیاه شاود.
بنابراین کنوانسیون بر تعهدات کلی دولتها مبنی بار تضامین بازگشات فاوری کودکاانی کاه
منغیرحق منتقل یا نگهداری شدهاند استنناااتی شناسایی کرده است3.
تحقق تعهدات مندرج در کنوانسیون مستلزم وجود پیش شرطهایی است .بهمنظاور تحقاق
1. See.
http://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20BUCHAREST%20DOCUM
ENT/Written_paper_Germany_2.pdf(2.10.2015).
2. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 31st Ordinary Session, Recommendation on
European Charter on the Rights of the Child. Text adopted on 4 October 1979.

 .3این سند از حیث نظری میتواند دو مسیر مشخ را بهمنظور تحقق اهاداف کنوانسایون معرفای کناد :نخسات
اینکه به منظور تحقق اهداف سند می توان همکاری مساتقیم میاان مراجاع صاالحیت دار داخلای را در قلمارو
اجرای کنوانسیون مورد توجه قرار داد دیگر آنکه می توان از طریق ایجاد مراجع مرکازی در دولات عضاو کاه
همکاری میان یکدیگر را هماهنگ می کنند عمل کرد و پیش نویسی که از سوی کمیسیون ویژه تنظیم شاده
بهصراحت گزینۀ دوم را برگزیده است (مادۀ .)50
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این اهداف بهصراحت مقرر شده است که این امکان برای افراد بهمنظاور تقادیم درخواسات باه
طور مستقیم نزد مراجع قضایی و اداری که دارای اختیار اعمال مقررههای کنوانسیوناند وجود
دارد (مادۀ  )58و این امر اهمیت تکلیف به همکاری مقرر در کنوانسیون را افزایش میدهاد .در
اصل باید توجه داشت که سیستم رسیدگی پذیرفتهشده از سوی کنوانسیون میتواند باهمنزلاۀ
یک سیستم ترکیبی معرفی و توصیف شود .این امر عمدتاً به آن دلیل است که فاار از وظاایف
محوله به مراجع مرکزی رسیدگی به نقض تعهدات مندرج در کنوانسیون الزم است تاا بررسای
اجرا یا عدم اجرای دیگر تعهدات مندرج در کنوانسیون تحت صالحیت ویژۀ مراجاع قضاایی یاا
اداری قرار گیرد.
متعاقب تصمیم کمیسیون ویژه در دومین نشست در چهاردهمین جلسۀ کنفرانس همزمان
با پذیرش و تصویب کنوانسیون پیشنهادی مشاتمل بار لازوم اراااۀ یاک فارم الگاو باهمنظاور
درخواست برای بازگرداندن کودکانی که به طور غیرقانونی منتقل یا نگهداری شادهاناد پاذیرش
شد .در این خصوص بیان دو نکته الزم به نظر مایرساد اولاین نکتاه آن اسات کاه در اصال
پیشنهاد دعوتی غیرالزامآور و صرفاً از دولاتهاای عضاو اسات .در نتیجاه از دولاتهاا انتظاار
نمیرود که خود را قویاً متعهد و ملتازم باه پیاروی از ایان فارم نموناه کنناد .درواقاع غارض
کمیسیون از ارااۀ این فرم نمونه بهمنزلۀ ضمیمۀ کنوانسیون این اسات کاه از برخای تشاریفات
الزم برای تعدیل و تجدیدنظر در متن اجتناب شود .دالیل این امر نیز روشان اسات .باه دلیال
فقدان تجربۀ بین المللی قبلی در این زمینه قابل تصور بود که پس از مدتی از اعمال مقررههای
کنوانسیون نیاز به اصالح و تعدیل فرم الگو الزم میشد بنابراین به نظر رسید کاه بهتار اسات
بازنگری آیندۀ این متن به تشریفات موردنیاز برای اصالح و تعدیل معاهدات بینالمللای موکاول
نشود .عالوه بر این اگرچه کنوانسایون باه موضاوعات مهمای درخصاوص حاق دسترسای نیاز
میپردازد فرم الگو صرفاً یک فرم نمونه برای بازگرداندن کودکان است بنابراین در اصل ماانع
از اعمال راهکارهای دیگر برای بازگرداندن کودکان نیست.

 .2استثنائات وارد بر تکلیف به تضمین بازگرداندن فوری کودک
از آنجا که بازگرداندن کودک تقریباً اصل مبنایی این کنوانسیون محسوب مایشاود اساتننااات
وارد به این تکلیف کلی از اهمیت برجستهای برخوردار است .در عاین حاال نبایاد از نظار دور
داشت که از حیث کنوانسیون کودکان تنها زمانی بازگردانده مایشاوند کاه بازگردانادن آنهاا
مناسب 0تشخی داده شود ( .)Schuz, 1995: 772از این منظر میتوان به ایان اساتننااات کاه
قلمرو صالحیتشان از سه اصل کلی منبعث میشود توجه داشت.
1. Appropriate.
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 .0 .2استثنای شخصی بر تعهد به بازگردان فوری کودک
بندهای ( 0ب) و  5از مادۀ  03کنوانسیون حاوی استنناااتی اسات کاه باهروشانی از مالحظاۀ
منافع کودک ناشی می شوند .نفع کودک در جابه جانشدن از محل اقامتش بدون تضمین کاافی
درخصوص ثبات وضعیتش در موقعیت جدید مبین لزوم اهمیت و توجه به نفاع اولیاۀ کاودک
برای مصونیت از هرگونه خطر جسمی یا روحی در مقابل یک موقعیت غیرقابل تحمل است.
البته باید توجه داشت که کنوانسیون نسبت به همۀ کودکان زیر  01سال اعماال مای شاود
و چهبسا برای یک کودک منالً  02ساله اینکه بر خالف تماایلش بازگرداناده مایشاود بسایار
سخت خواهد بود .ضمن آنکه درخصوص معیار سنی همۀ تالش ها بهمنظور توافق راجع به یک
حداقل سنی که بتواند بهمنزلۀ معیار قابل قبولی لحاظ شود بسیار دشوار به نظر میرساد زیارا
کلیۀ سنینی که پیشنهاد شده بود به نظار سااختگی و پیشانهادی بودناد .از ایان رو باه نظار
می رسد گزینۀ ارجح آن باشد که اعمال این شرط باه صاالحدید مراجاع صاالحیت دار واگاذار
شود0.

 .2 .2استثنای موضوعی بر تعهد به بازگرداندن فوری کودک
عالوه بر استننای شخصی تعهد به بازگرداندن کودک -در مفهوم مادۀ  -51زمانی که با ادعاای
نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی همراه است منتفی میشود .این قاعده نتیجۀ توافق میاان
هیئتهای موافق و مخالف قراردادن شرط «مصالح عمومی» 5در کنوانسیون بود و زمینۀ تعاادل
و توازن میان دولتها را برقرار کرد .البته در اصال واردکاردن چناین شارطی در کنوانسایون
موضو مباحث طوالنی در کمیسیون مقدماتی و براساک فرمولهای متفاوت بود .سرانجام بعاد
از چهار بار رأیگیری علیاه واردکاردن ایان شارط کمیسایون پاذیرفت کاه درخواسات بارای
بازگرداندن یک کودک با توسل به حق شرطی که به اساتننای «مصاالح عماومی» توجاه دارد
 .0در پروندۀ  N. v N.: High Court, December 3rd, 2008قاضی ایرلندی این موضاع را اتخااذ کارد کاه دیادگاه
کودک که ششساله بود باید شنیده شود هرچند تمکید میکند ارزشی که به چنین دیدگاهی داده مایشاود
مسئلۀ جداگانهای است .به نظر وی مادۀ  05کنوانسیون حقوق کودک مقرر میدارد که یک کودک کاه واجاد
صالحیت بهمنظور شکلدادن دیدگاههای خود است باید حق اظهار آنها در همۀ موضوعاتی که به وی مرباوط
است را داشته باشد و باید این فرصت به وی داده شاود کاه در دادرسایهاای اداری و قضاایی کاه او را متامثر
می کنند اظهارات وی شنیده شود .همچنین مقررات شورای اروپا به شامارۀ  5510/5113اشااره باه شانیدن
اظهارات کودک دارد .همچنین منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی در ماادۀ  54خاود باه حقاوق کاودک
شامل حق آزادانۀ بیان دیدگاههایش و در نظر گرفتن چنین دیدگاههاایی در موضاوعات مرباوط باه وی اشااره
دارد .ر.ک:
Irish Case on Hague Convention on Child Abduction, available at: http://conflictoflaw.net/2008/irishcase-on-hague-convention-on-child-abduction/.
2. Public Policy.
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قابل قبول است .به این ترتیب حق شرط مقررشده به شکل زیر فرمولبندی شد« :دولاتهاای
عضو میتوانند این حق را برای خود محفوظ دارند کاه زماانی کاه بازگردانادن کاودک آشاکارا
مخالف اصول بنیادین حقاوق خاانواده و کودکاان در آن دولات اسات او را مساترد ننمایناد».
پذیرش این متن به شکاف جدی در اجما قبلی کنفرانس منجر شد.
از آنجا که موضو مورد بحاث انعکاسای از دو مفهاوم نسابتاً متفااوت درخصاوص اهاداف
کنوانسیون دربارۀ بازگردانادن کودکاان اسات لاذا اهمیات خاصای دارد .عماالً تااکنون ماتن
تنظیم شدۀ کمیسیون مقدماتی -شبیه پیش نویس مقدماتی تنظیم شدۀ کمیسیون ویژه -برخای
استننااات وارد به قاعدۀ بازگرداندن کودک را به بررسی وضعیت های عملی یا باه ارزیاابی ویاژۀ
منافع کودک مشروط و مقید کرده بود .از سوی دیگر حق شرط پذیرفتهشده باه طاور ضامنی
امکان بازگرداندن کودکی را که پیشتر بازگرداندن آن صرفاً بر مبناای اساناد و قواعاد حقاوق
داخلی کشور درخواست شونده رد شده بود پیشبینی میکرد .در چنین مواردی حقاوق داخلای
میتواند در قالب مقررۀ مذکور و در چارچوب «ارزیابی» حق مورد ادعا از سوی یکای از والادین
که کودک را از دست داده است و با بررسی اینکه آیا عمل رباینده طبق حقوق داخلی بهدرستی
شکل گرفته یا نه؟ اعمال شود .چنین نتایجی به طور قابال مالحظاهای سااختار کنوانسایون را
تغییر می دهد زیرا بر رویکرد انکار اجباری صالحیتی است و به طور معمول در اختیاار مراجاع
محل اقامت کودک است .در این وضعیت پذیرش فرض مادۀ  51مبین تالش قابل ستایشی در
برقراری توافق میان دیدگاههای متفاوت است .بر این اساک نقشی که به حقوق داخلای دولات
محل انتقال کودک داده شده بود به طور قابل مالحظهای تقلیل یافت .از یک طارف اشااره باه
اصول بنیادین مربوط به حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و به قلمرویی از حقوق است
که در آن موافقتنامههای بینالمللی زیادی وجود دارند .از سوی دیگر فارض منادرج در ماادۀ
 51فراتر از فرمول سنتی شروط «مصالح عمومی» درخصوص میزان انطباق حق ماورد ادعاا در
حضانت طفل و عمل کاودکرباایی اسات .در حقیقات مرجاع صاالحیتدار بارای رد دساتور
بازگرداندن براساک این مقررات باید نشان دهد که نه تنها چناین تعارضای وجاود دارد بلکاه
اعمال اصول حقوق بشری درخواست بازگرداندن کاودک را ممناو مایکناد .در ایان صاورت
بهمنزلۀ یک نتیجۀ کلی اما مهم باید گفت که دو استننای ذکرشده بر مقررۀ لزوم «بازگردانادن
فوری کودک به محال اقامات» بایاد باه صاورت مضایق تفسایر و اعماال شاود .در حقیقات
کنوانسیون بر اجما کشورها مبنی بر رد پدیدۀ جابهجایی منغیرحق کودک مبتنی اسات و بار
این نظر است که بهترین راه در مبارزه با آنهاا در ساطح باینالمللای خاودداری از شناساایی
قانونی این وضعیتهاست.
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تبعات الحاق دولتهای غیرعضو به کنوانسیون در رویۀ قضایی
از منظر الحاق در اصل هر دولتی می تواند به این کنوانسیون ملحاق شاود اماا الحااقش تنهاا
درخصوص دولتهای عضوی مؤثر است که قبولی خود مبنی بار الحااق را اعاالم کارده باشاند
(مادۀ  .)39دولت های عضو بدین وسیله درصدد حفظ تعادل الزم میان تمایال باه جهاانیشادن
مفاد کنوانسیون و اعتقاد به این قضیه اند که یک سیساتم مبتنای بار همکااری تنهاا هنگاامی
میتواند تجلی و بروز واقعی داشته باشد که میان دولاتهاای عضاو میزانای از اعتمااد متقابال
حاکم باشد .عالوه بر این انتخاب سیستمی مبتنی بار اظهاار قباول الحااق از ساوی دو دولات
زمینهساز آثار حقوقی معاهده میشود مگر درخصوص دولتهایی که اعتاراض خاود را باه ایان
الحاق در یک دورۀ زمانی معین اعالم میکنند .این شیوه مبین اهمیتی است کاه دولاتهاا باه
انتخاب دیگر دولتهای عضو برای همکاری در زمینۀ اهداف و موضوعات مهم و قابال توجاه در
کنوانسیون نشان میدهند .از آنجا که موضو اصلی این مقاله تبعات الحاق ایران باه ایان ساند
است به طور خاص به بحث ایران و کنوانسیون الهه خاواهیم پرداخات .موضاو الحااق دولات
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون  0891الهاه راجاع باه جنباههاای مادنی کاودکرباایی
بینالمللی پس از طرح مشکالتی از سوی برخی نماینادگیهاای سیاسای کشاورمان در خاارج
مراجع قضایی داخلی پیگیری برخی نمایندگان مجلس شاورای اساالمی 0و مراجاع خصوصای
مبنی بر خروج غیرقانونی طفل به خارج از کشور همواره مسئلهای دغدغاهبرانگیاز باوده اسات.
استدالل طرفهای خارجی در برخورد با درخواست طرف ایرانی بهمنظاور حال معضال ماذکور
همواره این بوده است که به دلیل نپیوستن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون الهه راجع به
جنبههای مدنی کودک ربایی بین المللای هایچگوناه اقادامی درخصاوص بازگردانادن کودکاان
ربودهشدۀ ایرانی از سوی والدین یا فرد ثالث به ایران متصور نیست .برای مناال ادارۀ تحقیقاات
جنایی ادارۀ کل پلیس بینالملل نیروی انتظامی در نامهای 5به ادارۀ سجالت و احوال شخصایۀ
وزارت امور خارجه اعالم میدارد:
 .0برای منال آقای جالل محمودزاده نمایندۀ وقت مردم شهرستان مهابااد در مجلاس شاورای اساالمی طای ناماۀ
شمارۀ /9230م مور  0398/01/50به آقای علیاکبر صاالحی وزیار وقات اماور خارجاه بیاان مایدارد« :باه
پیوست عین درخواست آقای کامبیز  ...از اهالی شهرستان مهاباد به همراه مادارک مربوطاه باه حضاور ارساال
میگردد .با عنایت به مفاد درخواست و با توجه به اظهارات کتبی ایشاان مبنای بار خاروج غیرقاانونی همسار
نامبرده به نام ژیال  ...به همراه پسر هشت سالۀ آنان از طریق مرز ترکیه و پیگیریهای مکرر نامبرده مبنای بار
استرداد طفل از کشور هلند به ایران و با توجه به قوانین موجود خواهشمند است دساتور فرمایناد نسابت باه
استرداد کودک ایرانی و فرزناد ناامبرده اقادامات قاانونی و عاجال صاورت گیارد» .بایگاانی ادارهکال حقاوقی
بینالمللی وزارت امور خارجه.
 .5نامۀ شمارۀ  51/0/050/21291/3/8152311مور  0381/01/59اداره کال پلایس باین الملال -ادارۀ تحقیقاات
جنایی به ادارۀ سجالت و احوال شخصیه وزارت امور خارجه بایگانی ادارهکل پلیس بینالملل.

کنوانسیون  6380الهه راجع به جنبههای مدنی کودکربایی736 ...

«اینترپل آنکارا /ترکیه در پاسخ به درخواست این ادارۀ کل اعالم نموده اسات باا توجاه باه
اینکه ایران عضو کنوانسیون بینالمللی الهه درخصوص کودکربایی نمیباشد لذا اقادام قاانونی
درخصوص بازگرداندن کودک مزبور متصور نمیباشد».
این مشکل زمانی به اوج خود میرسد که اطفال مذکور از خاک ترکیه به کشورهای دیگار و
عمدتاً کشورهای اروپایی منتقل می شوند .در این موارد اساساً امید هرگوناه مسااعدت از ساوی
کشورهای اروپایی نیز قطع می شود 0.برای تبیین قضیه الزم است به رویاۀ موجاود در سیساتم
ملی نظری بیفکنیم.

 .0عملکررد فعلرری محرراک قضررایی ایررران در مواجهره بررا معضر کررودکربررایی
بینالمللی
اقدامات محاکم ملی در برخورد با پروندههای مربوط به کودکربایی بینالمللای در حاالی اسات
که این محاکم نسبت به جرمبودن یا نبودن جابه جایی غیرقانونی یا من غیرحق کودک از کشاور
از سوی یکی از والدین و متعاقب آن چگونگی تنظیم درخواست همکاری قضایی از مقام قضایی
همتای خود در کشور خارجی بهمنظور بازگرداندن طفل منتقلشده درک مشترکی ندارند .ایان
در حالی است که برخی این عمل را جرم تلقی و درخواست استرداد کودک و پدر یا مادر وی را
از کشور خارجی مطرح کردهاند .برخی دیگر درخواست اجرای حکم صاادره در دادگااه حقاوقی
ملی مبنی بر لزوم حضانت کودک از سوی یکی از والدین را در قالب همکااری قضاایی از مقاام
قضایی خارجی مطرح کردهاند .موارد ذیل مبین تشتت موجود در این زمینه در عملکرد مراجاع
ملی است.
5
 .0پلیس بین الملل نیروی انتظامی در نامهای به ادارۀ کل امور بینالملال قاوۀ قضااییه در
پاسخ به درخواست استرداد از سوی قاضی شاعبۀ دوم دادسارای عماومی و انقاالب ناحیاۀ 50
تهران (امور جنایی) درخصوص استرداد خانم شراره  ...فرزند علی از مقام قضایی همتای خود در
استرالیا به اتهام ربایش کودک سه ساله به نام پارمیس  ...با عنایت به اینکه صاالحیت نگهاداری
 .0البته ایراداتی نیز در کامل نبودن سازوکار این کنوانسیون در مبارزه با معضل کودک رباایی هنگاامی کاه محااکم
کشورها تفسیرهای مطلوب خود در رسیدگی به پروندههای کودکربایی را اعمال میکنند مطارح شاده اسات.
برای نمونه نگاه کنید به:
at:

Failure of the Hague Abduction Convention: M.J. Carrascosa's fate, available
http://conflictoflaws.net/2009/failure-of-the-hague-abduction-convention-m-j-carrascosas-fate/.

 .5نامۀ شمارۀ  51/0/050/21312/00/8101808مور  0381/9/4مدیرکل پلیس بین الملل ناجا به اداره کال اماور
بینالملل قوۀ قضاییه بایگانی ادارهکل پلیس بینالملل ناجا.
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از کااودک نیااز بااه موجااب رأی صااادره از دادگاااه از نااامبرده ساالب شااده اساات بیااان
میدارد:
«اینترپل کانبرا در پیام خود اعالم نموده که استرداد صرفاً در صورتی قابلیات اجارا خواهاد
داشت که شخ جهت انجام دادرسی و یا گذراندن مجازات جرم خود تحت تعقیب باشد .لیکن
بازگرداندن فرزند از جملۀ این موارد محسوب نمیشود».
در همین خصوص مدیر واحد استرداد بخش همکاریهای جزایی بینالمللی دادساتانی کال
استرالیا در مکاتبهای با سفارت جمهوری اسالمی ایاران در کاانبرا 0در پاساخ باه پیگیاریهاای
دیپلماتیک ایران در این زمینه اعالم کرده است:
«استرداد مستقل از فرایندهای کودکربایی است و تنها مربوط به بازگرداندن فاردی اسات
که مواجه با تعقیب یا اجرای حکم میشود».
در این خصوص مستند مرجع قضایی ایران در ارااۀ درخواسات اساترداد ماادۀ  150قاانون
مجازات اسالمی است که بیان میدارد:
«هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید
یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند باه حابس از
پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد .در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده ساال تماام
باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یاا حینیتای وارد
شود مرتکب به حداکنر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگار
به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد».
 .5در موردی مشابه ادارهکل امور بینالملل قوۀ قضاییه در مقام راهنماایی دادیاار شاعبۀ 8
دادسرای عمومی و انقالب ناحیۀ  09تهران طی نامهای 5به وی اعالم میدارد:
«درخصوص درخواست استرداد متهم  .0خانم هایده  ...فرزند غالمرضا و  .5طفل سپردهشده
به وی به نام النا  ...از کشور جمهوری ترکیه به اطال میرساند با توجه به اینکه بین دو کشور
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه موافقت نامۀ استرداد مجرمین منعقد شاده اسات لاذا
مرجع محترم میتواند درخواست مذکور را براساک موافقاتناماههاای منعقاده باین دو کشاور
مطرح نماید».
درخصوص پروندۀ ذکرشده اینترپل ترکیه در پاسخ به پیگیری اینترپل تهاران اعاالم کارده
است که:
1. Julia Thwaite, Director, Extradition Unit, International Crime Cooperation Division, Attorney
General's Department, Letter No. 11/18873, 9 November 2011 to the Embassy of the Islamic
Republic of Iran, Canberra.

 .5نامۀ شمارۀ  8111/8520/51مور  0381/8/58اداره کل امور بین الملل قوۀ قضاییه به دادیار شاعبۀ  8دادسارای
عمومی و انقالب ناحیۀ  09تهران بایگانی ادارهکل امور بینالملل قوۀ قضاییه.

کنوانسیون  6380الهه راجع به جنبههای مدنی کودکربایی739 ...

«با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران عضاو کنوانسایون باینالمللای الهاه درخصاوص
کودکربایی نمیباشد لذا اقدامی درخصوص بازگرداندن کودک مزبور متصور نمیباشد»0.
 .3در پرونده ای دیگر وزارت دادگستری اوکراین طی نامه ای 5به سفارت ایاران در کاییاف
اعالم میدارد:
«در تاریخ  5105/0/00درخواست قاوۀ قضااییۀ جمهاوری اساالمی ایاران واصاله از دفتار
اینترپل در اوکراین مربوط باه اساترداد تبعاۀ ایرانای خاانم لایال  ...فرزناد غالمحساین متولاد
 0309/05/1که براسااک رأی دادگااه جزایای شایراز ماور  5100/1/08باه جارم عباوردادن
غیرمجاز طفل صغیر خارج از کشور ایران و همچنین جعل مدارک و اساتفاده از اساناد مجعاول
به سه سال حبس محکوم شاده اسات باه ایان وزارتخاناه اباال گردیاده اسات .طباق ماادۀ 5
موافقت نامۀ استرداد مجارمین منعقادۀ فای ماابین اوکاراین و جمهاوری اساالمی ایاران ماور
 5114/2/00استرداد مجرمین در صورت انجام عملیاتی کاه براسااک قاوانین دو طارف جارم
شناخته شده و ارتکاب آن موجب تعیین اشد مجازات (به مدت بیشاتر از یاک ساال) مایشاود
قابل اجرا میباشد .جرم جعل مدارک و استفاده از اسناد مجعول که نامبرده مرتکب آن گردیاده
است در بند  0و  4مادۀ  329قانون کیفری اوکراین قید شده ولی مجازات آن حبس نمیباشد.
عالوه بر این در قوانین جاری اوکراین پیگرد کیفری بر اثار ارتکااب جارم عباوردادن غیرمجااز
طفل توسط یکی از والدین پیشبینی نشده است».
این در حالی است که شاکی پروندۀ اخیر در اظهارات خود نازد نیاروی انتظاامی و باازپرک
شعبۀ  8دادسرای ناحیۀ  0شیراز بر حق دسترسی خود مبنی بر مالقات طفل تمکید دارد:
«حدود  2سال است که با همسر سابقم لیال  ...متارکه کرده و با حکام دادگااه دختارم کاه
حاال هفتساله است نزد ایشان بوده و در حکم طالق ایشان به دادگاه تعهد کتبی داده است که
کودک را بدون اجازۀ من از شیراز خارج نکند و به صورت هفتگی روزهای جمعه فرزندم را برای
مالقات نزد من بیاورد 3.»...
 .4این در حالی است که پروندۀ اخیر برای بازگرداندن کودک ایرانی در زماانی کاه ماادرش
که حق حضانت او را داشته و حق دسترسی پدر طفل را با خروج او از کشور سلب کارده اسات
در قالب استرداد مجرمین مطرح میشود .در پروندۀ مشابه دیگری که در آن نیز حق دسترسای
 .0نامۀ شمارۀ  51/0/050/21291/3/8152311مور  0381/01/59اداره کال پلایس باین الملال -ادارۀ تحقیقاات
جنایی به ادارۀ سجالت و احوال شخصیۀ وزارت امور خارجه بایگانی ادارهکل پلیس بینالملل.
 .5نامۀ شمارۀ  8180151-05/0515/2مور  5105/9/50وزارت دادگستری اوکراین به سفارت جمهوری اساالمی
ایران در اوکراین (کییف) بایگانی ادارهکل امور بینالملل قوۀ قضاییه.
 .3نامۀ شمارۀ /810182الف ح  2مور  0381/0/01دادیار شعبۀ  2اجرای احکام کیفری شیراز بهمنزلاۀ «مادیرکل
محترم ادارهکل امور بینالملل» بایگانی ادارهکل امور بینالملل قوۀ قضاییه.
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یکی از والدین نقض شده است قاضی ایرانی از مقام قضایی همتای خود در ارمنستان میخواهد
بهمنظور شناسایی و اجرای احکام مدنی براساک موافقتنامۀ همکاری حقوقی در امور مادنی و
کیفری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان که در  2ژوایاۀ )0392/4/04( 5111
امضا شده است حکم صادره مبنی بر حق مالقات مادر با فرزندان که هماکنون از سوی پدر کاه
دارای حق حضانتاند و از کشور خارج شدهاند را به اجرا درآورد .قاضی و سرپرست ادارهکل امور
بینالملل قوۀ قضاییۀ جمهوری اسالمی ایاران طای ناماهای 0از مقاام قضاایی همتاای خاود در
ارمنستان با موضو «شناسایی و اجرای حکم مدنی بهمنظور بازگرداندن فرزندان خاانم زهارا ...
به نامهای  .0فاطمه  ...و  .5محمد مهدی  »...تقاضا میکند:
«بر اساک دادخواست خانم زهرا  ...فرزند عزیاز در ارتبااط باا مالقاات فرزنادان و براسااک
دستور موقت شمارۀ  981084ماور  0398/4/02و حکام قطعای صاادره از شاعبۀ  0دادگااه
حقوقی ویژۀ خانوادۀ شیراز جمهوری اسالمی ایران آقای خسرو  ...مکلاف باه تحویال فرزنادان
مشترک به اسامی فاطمه  ...و  .5محمد مهدی  ...به مادرشان جهت مالقاات گردیاده اسات .بار
این اساک آقای خسرو  ...مطابق تبصرۀ  0مادۀ  04قانون حمایت از خانواده تخلف نموده اسات.
مطابق مادۀ  5آیین نامۀ نحوۀ اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خاانواده مصاوب  0324دادگااه
رأساً تصمیم خود را به هر ترتیبی مقتضی بداند به مممورین اجرا یا کارمنادان دفتار دادگااه یاا
مممورین انتظامی میدهد و بر این مبنا مرجع قضایی درخواست بازگرداندن محماد مهادی  ...و
فاطمه  ...را به محل اقامت آنها در ایران نموده است».
از جمله مستندات دادگاه در اینجا در ارسال درخواست ماذکور تبصارۀ  0ماادۀ  04قاانون
حمایت خانواده است که مقرر میدارد:
«پدر یا مادر کسانی که حضانت به آنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از
محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقاو طاالق و یاا خاارج از کشاور
بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه».
 .2در پروندۀ دیگر رایس شعبۀ  522دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یاک تهاران باا
ارسال درخواستی 5به قاضی همتای خود در ترکیه با موضو «درخواست اجرای حکام مادنی»
تقاضا میکند:
 .0درخواست اجرای حکم مدنی قاضی و سرپرست ادارهکل امور بینالملل قوۀ قضاییۀ جمهاوری اساالمی ایاران باه
عالی جناب مقام محترم قضایی همتا در جمهاوری ارمنساتان باه شامارۀ  8111/0058/51ماور 0381/3/0
بایگانی ادارهکل امور بینالملل قوۀ قضاییه.
 .5درخواست اجرای حکم مدنی قاضی شعبۀ  522دادگاه عمومی مجتمع قضاایی خاانواده یاک تهاران باه شامارۀ
 0831/522/99مور  0381/0/50به مقام قضایی همتای خاود در جمهاوری ترکیاه بایگاانی اداره کال اماور
بینالملل قوۀ قضاییه.

کنوانسیون  6380الهه راجع به جنبههای مدنی کودکربایی735 ...

« ...از مقامات محترم قضایی همتاا در کشاور جمهاوری ترکیاه درخواسات ماینماایم کاه
اقدامات الزم برای شناسایی و اجرای دادنامۀ صاادره باه شامارۀ  981880151211112ماور
 0398/4/05معمول گردد .همانطور که مطلع هستید بین جمهوری اسالمی ایران و جمهاوری
ترکیه معاهدۀ همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری مصوب تااریخ  04بهمان  0399هجاری
شمسی (برابر با  3فوریه  5101میالدی) منعقد شده است و این درخواست بر مبنای مواد  51و
 50همان قرارداد مطرح میگردد .مطابق دادنامۀ صادره آقای علیرضا  ...محکوم است به تحویال
فرزند مشترک به نام ارمیا  ...در حق خواهان خانم اکرم .»...
در این خصوص از جمله مستندات قاضی درخواست کنندۀ اجرای حکم مذکور مااده واحادۀ
قانون مربوط به حق حضانت مصوب  )0321/4/55( 5231/4/55است .برابر این مقرره:
«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قاام مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهادۀ کسای
قرار گیرد و پدر و یا مادر و یا شخ دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناا
ورزد دادگاه صادرکنندۀ حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت
مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد».
 .1در موضو اجرای احکام مدنی دادرک شعبۀ اول دادگاه عماومی شهرساتان نای ریاز در
درخواستی به مقام قضایی همتاا در جمهاوری عربای ساوریه درخواسات اجارای حکام مادنی
(حضانت طفل) را به شرح زیر بیان میکند0:
«اینجانب بهروز  ...دادرک شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان نیریز استان فارک جمهوری
اسالمی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل  .0دادنامۀ قطعی ابال شده  .5تقاضای محکاوملاه
از مقامات محترم قضایی همتا در کشور سوریه درخواسات ماینماایم کاه اقادامات الزم بارای
شناسایی و اجارای دادناماۀ صاادره باه شامارۀ  9818800030210305ماور 0398/00/01
معمول گردد .ضمناً این درخواست براساک مواد  00و  33قانون موافقتنامۀ همکاری قضایی در
زمینههای حقوقی بازرگانی کیفری احوال شخصیه استرداد مجرماان و انتقاال محکوماان باه
زندان و تصفیۀ ترکه مصوب  0390/4/02مطرح گردیاده اسات و مطاابق موافقاتناماۀ ماذکور
احکام صادره از دادگاههای آن کشور در جمهوری اسالمی ایران قابال اجارا مایباشاند .مطاابق
دادنامۀ صادره حضانت طفل محمدحسین (شایان)  ...به مادر سپرده شده و آقاای حمیدرضاا ...
فرزند اسماعیل ملزم به تحویل آقای محمدحسین (شایان)  ...به خانم سمیه  ...میباشد».
 .0رایسکل دادگستری استان هرمزگان طای ناماهای 5باه ادارهکال اماور باینالملال قاوۀ
 .0نامۀ شمارۀ  8111/2951/51ماور  0381/0/54اداره کال اماور باین الملال قاوۀ قضااییه باه اداره کال حقاوقی
بینالمللی وزارت امور خارجه بایگانی ادارهکل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه.
 .5نامۀ شمارۀ  551/981مور  0398/2/03رایسکل دادگستری استان هرمزگان باهمنزلاۀ معااون مادیرکل اماور
بینالملل قوۀ قضاییه بایگانی ادارهکل امور بینالملل قوۀ قضاییه.
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قضاییه درخصوص سوابق مربوط به کاودک رباایی باین المللای در حاوزۀ آن دادگساتری بیاان
میدارد:
« ...بازگشت به شمارۀ  8111/0100/51مور  0398/4/59بادین وسایله اعاالم مای نمایاد
درخصوص پروندۀ کودکربایی بررسی الزم به عمل آماد .پروناده در اجارای احکاام شاعبۀ دوم
کیفری با کالسۀ /4331/92الف مطرح رسیدگی میباشد که شاکی پرونده آقاای سایدجواد ...
فرزند مرحوم سیدعلیرضا علیه محکوم علیه خانم لطیفه  ...فرزند احمد  ....به دلیل اقدام به عدم
استرداد فرزند مشترک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده و حکم صادره غیابی
و محکومعلیه مجهولالمکان میباشد و نظر به اینکه حسب اعالم محکومعلیها به ترکیاه (شاهر
آنکارا) عزیمت نموده مکاتبه ای از طریق وزارت اماور خارجاه ادارۀ ساجالت و احاوال شخصایۀ
آنکارا درخصوص استرداد طفل مکاتبه به عمل آمده که در پاسخ اعاالم نماودهاناد چاون ایاران
عضو کنوانسیون نمی باشد استرداد طفل میسور نمی باشد و درخصوص حضاانت طفال پادر در
صورتی که خواهان فرزندش میباشد از طریاق محااکم قضاایی ذیصاالح طارح دعاوا نمایاد و
پرونده به علت مجهولالمکانبودن محکومعلیه در اجرای احکام کماکان مفتوح میباشد».
 .9رایس وقت قوۀ قضاییه طی مکاتبهای 0با وزارت امور خارجه اعالم میدارد:
«طبق گزارش شمارۀ  0/0983/54/92مور  90/4/01دادیار محتارم شاعبۀ  54دادسارای
عمومی و انقالب ناحیۀ  3کرج آقای افشین  ...ساکن ترکیه  ...متهم است به ممانعات از مالقاات
فرزندان و اعتیاد .با ارسال  2برگ مدارک شامل خالصۀ پرونده کیفری عین برگ جلب متهم و
رونوشت مادۀ استنادی و ترجمۀ رسمی آنها به زبان ترکی استانبولی خواهشمند اسات دساتور
فرمایند نسبت به استرداد متهم موصوف اقدام و نتیجه را اطال دهند».
با تمملی در قضایای مطروحه میتوان گفت که حتی اگار باه جارمباودن عمال هار یاک از
والدین در خروج منغیرحق یا غیرقانونی کودک از کشور -مانند برخی مراجع ذکرشده -معتقاد
باشیم باز هم از نحوۀ برخورد متفاوت این مراجع در ارسال درخواستهای بینالمللی همکااری
قضایی این نتیجه حاصل میشود که روش یکسان کارشناسیشاده و ماورد پاذیرش رسامی و
قانونی برای حل سریعتر معضل مذکور برای سیستم قضایی کشورمان شناخته شده نیست و هر
یک از دادگاهها به تناسب راهحلی که خود مناسب میبیند عمل مایکنناد .از طارف دیگار باا
تممل در پروندههای ذکرشده چنین برمیآید که کشورهای خارجی در برخورد جزایی باا مقولاۀ
کودک ربایی آنگونه که در برخی محاکم قضاایی کشاورمان دنباال مایشاود دیادگاه ماوافقی
ندارند .بنابراین باه نظار مایرساد تنهاا ساازوکار حقاوقی موجاود در صاورت عضاونبودن در
کنوانسیون  0891الهه باهمنظاور حالوفصال چناین پرونادههاایی در کشاورمان توسال باه
 .0نامۀ شمارۀ -482ب 0/510991-مور  90/2/5راایس قاوۀ قضااییه باه وزارت اماور خارجاه بایگاانی اداره کال
حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه.

کنوانسیون  6380الهه راجع به جنبههای مدنی کودکربایی734 ...

موافقتنامههای معاضدت قضایی در امور مدنی در قالب اجرای احکام صادره از محااکم خاانواده
است.

 .2مزایررا و معای ر

الحرراق برره کنوانسرریون  0891راجررع برره جنبررههررای مرردنی

کودکربایی
با توجه به مباحث ذکرشده اکنون الزم است تا به پاسخ برخی پرسشها دربارۀ تبعات الحاق باه
این سند برای ایران بپردازیم .برخی پرسشهای درخور توجه در این زمینه عبارتاناد از اینکاه
آیا صرفاً با توسل به موافقتنامههای همکاری بینالمللی قضایی در امور مدنی میتوان باه طاور
مؤثر با معضل کودکربایی مقابله کرد یا سازوکار ماؤثرتر دیگاری موردنیااز اسات؟ درخصاوص
کشورهایی که ایران با آنها موافقتنامۀ دوجانبه ندارد و ضرورتاً هم بهمنظور عمال متقابال باه
آرای صادره از محاکم قضایی کشاورمان ترتیاب اثار نمایدهناد چاه راهحال ماؤثر دیگاری در
بازگرداندن کودک منغیرحق منتقلشده وجود دارد؟ آیا با ترتیاب اثار دادن باه حکام قضاایی
دادگاه خانوادۀ کشور خارجی در ایران ایراد شرعی احتمالی وارده درخصوص بازگرداندن طفال
درخواست شده از سوی کشور خاارجی از کشاورمان براسااک کنوانسایون  0891الهاه مطارح
نخواهد شد؟

 .0 .2مزایای الحاق به کنوانسیون
نظر به آثار و نتایج ماهوی که از شناسایی یک رأی خارجی ناشی مای شاود چناین معاهاده ای
درخصوص شناسایی و اجرای احکام دادگاهها راجع به حضانت اطفال به طاور معماول مشامول
برخی تضمینات و استننااات خاصی می شود که میتواند اطالۀ روند دادرسی را به دنبال داشاته
باشد .این در حالی است که تا جایی که به جابهجایی یک کاودک مارتبط اسات عنصار زماان
اهمیت تعیینکنندهای در این زمینه دارد .در حقیقت مشکالت روحیای که یک کودک ممکان
است در نتیجۀ انتقالش متحمل شود می تواند تبعات جبران ناپذیری همراه داشته باشد چنانچه
یک تصمیم راجع به بازگرداندن او پس از مدت قابل مالحظه ای تمخیر -در مقولۀ اجرای احکاام
مدنی خارجی -انجام شود بالطبع چناین آثااری تشادید خواهاد شاد و از هماین روسات کاه
کشورهای اروپایی عضو کنوانسیون اروپایی  0891استراسابورگ راجاع باه شناساایی و اجارای
تصمیمات درخصوص حضانت از کودکان و بازگرداندن حضانت کودکاان  0خاود در کنوانسایون

1. European convention on Recognition and Enforcement of decisions concerning Custody of Children
and on Restoration of Custody of Children, Luxembourg, 20.V.1980.
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 0891الهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نیز عضویت دارند 0.در مقایسۀ این
دو سند و سازوکارهای طراحی شده در کنوانسیون  0891الهه و اجرای احکام مدنی دادگاههای
خانواده سازوکار موردنظر در کنوانسیون  0891بسیار کارآمدتر است به این معنا کاه از حیاث
سرعت عمل و نظام مندی مانع از تضییع حقوق بیشتر و در نتیجه با اهداف موردنظر این اساناد
سازگارتر است5.
 .0برای مشاهدۀ اعضای کنوانسیون اروپایی راجع به شناسایی و اجرای تصامیمات درخصاوص حضاانت کودکاان و
بازگرداندن حضانت کودکان به آدرک زیر مراجعه کنید:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=105&CM=8&DF=23/03/2013
&CL=ENG.

برای مشاهدۀ اعضای کنوانسیون الهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی باه آدرک زیار مراجعاه
کنید:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24.

در عین حال باید توجه داشت که براساک مادۀ  9کنوانسیون اروپایی راجع باه شناساایی و اجارای تصامیمات
درخصوص حضانت و بازگرداندن حضانت کودکان از جمله شرایط شناسایی و اجرای حکم صاادره درخصاوص
حضانت کودک در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون این است که کودک و هر دو والدین او باید تابعیت واحاد
دولتی را داشته باشند که تصمیم راجع به حق حضانت در آنجا صادر شده و محل اقامت عاادی کاودک در آن
کشور واقع است .برای مشاهدۀ متن کنوانسیون ر.ک:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/105.htm.

این در حالی است که کنوانسیون الهۀ  0891فاقد چنین مقررۀ محدودکننده ای برای بازگرداندن کودک اسات
و صرفاً به بازگرداندن کودک به کشور محل اقامت وی پیش از جابهجایی نظر دارد.
 .5در این خصوص دقت در کنوانسیون اروپایی  0891راجع باه شناساایی و اجارای احکاام حضاانت کودکاان ایان
واقعیت را مشخ خواهد کرد کاه ساازوکار طراحایشاده در ایان کنوانسایون و ماواد آن تاا حاد زیاادی باا
کنوانساایون  0891الهااه همخااوانی دارد .در تفساایر مااادۀ  34کنوانساایون  0891کااه بیااان ماایدارد« :ایاان
کنوانسیون در امور واقعشده در دامنۀ شمول خاود نسابت باه کنوانسایون ماور  2اکتبار  0810درخصاوص
اختیارات مراجع و قانون قابل اعمال در مورد حمایت از صغار که بین کشورهای عضاو هار دو کنوانسایون باه
وجود میآید اولویت خواهد داشت .در غیر این صورت کنوانسیون حاضر اجرای سند بینالمللی در حال اجارا
بین کشور اصلی و کشور مخاطب یا قانون دیگر کشور مخاطب با هدف حصول بازگشت کاودکی کاه باه طاور
غیرقانونی منتقل یا نگهداری شده است یا سازماندهی حقوق دسترسی را محدود نخواهد ساخت».
چنین میخوانیم« :این کنوانسیون که بر محوریت مفهوم همکاری میاان مراجاع دولاتهاای عضاو باهمنظاور
حصول اهدافش مبتنی گشته است در رابطه با کنوانسیون های موجود درخصوص حمایت از اطفال یاا حقاوق
حضانت مستقل است .بنابراین یکی از اولین تصمیمات متخذه توساط کمیسایون ویاژه تنظایم کنوانسایون
مستقلی در این رابطه بود تا اینکه اقدام به تهیۀ پروتکلی منضم به کنوانسیون  2اکتبر  0810الهه در رابطه باا
اختیارت مراجع و قانون قابل اعمال نسبت به اطفال تحت حمایت شود .از ایان منظار کنوانسایون نمای تواناد
محدود به چارچوب مقرر توسط کنوانسیون های راجاع باه شناساایی و اجارای تصامیمات حضاانت از جملاه
کنوانسیون مربوطه در این خصوص در اتحادیۀ اروپا شود  ...به عالوه از آنجا که تالش بر این است تا از تامخیر
در اجرای مقرره های کنوانسیون در رابطه با ادعاهای مطرح درخصوص ماهیات حاق حضاانت اجتنااب گاردد
اصل مذکور در مادۀ ( 34یعنی جلوگیری از تمخیر و تسریع در عمل) باید به هر مقررهای که باه حاق حضاانت
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در نظام اجرای احکام مدنی این خود متقاضی است که بایاد بارای اجارای حکام خاود در
کشور خارجی متحمل بار سفر و صرف هزینههای متعدد و گزاف از بابت أخذ ویزا هزیناههاای
سفر و اقامت هزینههای دادرسی مشکالت مربوط به ناآشنایی با زبان و قاوانین محلای و غیاره
شود 0.حال آنکه در کنوانسیون  0891الهه هر یک از کشورهای عضو یک مرجع مرکزی ملای
را تعریف و به یکدیگر معرفی میکنند .براساک کنوانسیون این مراجع مراکزیاند که در اجرای
تصمیم مرجع قضایی خود مبنی بر اعمال حق حضانت از سوی یکی از والادین یاا هار شاخ
صالحیت دار مشخ شده از طریق مرجع قانونی آن کشور از مرجع مرکازی کشاور دیگار کاه
احتمال حضور کودک در آن میرود میخواهند که نسبت به بازگرداندن کودک به محل اقامات
قبل از انتقال خود بهمنظور اعمال حقوق حضانت براساک قانون داخلی آن کشاور اقادام کنناد.
در عین حال براساک این کنوانسیون پیش بینی شده است که فارد متقاضای (ذی نفاع) خاود
رأساً بتواند به مرجع مرکزی کشور محل حضور کودک نیز مراجعه کند .این امر زمیناۀ تساهیل
تحقق هدف اصلی کنوانسیون را فراهم خواهد کرد.
توسل به مراجع مرکزی که در کنوانسیون شناسایی شدهاند میتواند در صرف هزیناههاای
زمانی زیادی که معموالً از اجرای درخواستهای شناسایی و اجرای احکام مدنی ناشی مایشاود
جلوگیری به عمل آورد.
وجااود مرجااع مرکاازی در هاار کشااور کااه وظیفااۀ مشااخ آن براساااک سااازوکارهای
پیشبینیشده در کنوانسیون و قوانین داخلای کشاورها پیگیاری پرونادۀ کاودکرباایی تاا باه
میپردازد و البته دلیل آن هرچه میتواند باشد تسری یابد».
 .0در اینجا قسمتی از عریضۀ یکی از اتبا کشورمان به سفارت جمهوی اسالمی ایران-آنکاارا درخصاوص مشاکالت
پیش آمده برای وی به منظور درخواست اجرای حکم قضایی کشورمان در ترکیه برای بازگردانادن کودکاان وی
که منغیرحق به ترکیه منتقل شدهاند برای روشنشدن بهتر موضو بیان میشود:
« ...احتراماً اینجانب سید حمید  ...طی درخواستی از مدیریت کنسولی در تهاران خواهاان مسااعدت و کماک
مبنی بر برگرداندن بچههایم به ایران را داشته و مدت  0/2سال مکاتبات پیدرپی بناده و مادیریت کنساولی و
سفارت با مساعدت به بنده موافقت گردید و هزیناهای هام تخصای داده شاد .بناده هام باه آنکاارا آمادم و
هماکنون هم به لطف سفارت اسکان یافته ولی متمسفانه با توجه به اینکه دو قانون مشاخ یکای مرباوط باه
الهه و دیگری مربوط به اروپا درخصوص استرداد کودکان را ایران جزء آن نمیباشد معلوم نیست که چگوناه و
چطور بشود کاری کرد .بنده هم چون که قبالً به دادگاه رفته بودم و گفته بودند که چون ایران قرارداد الهاه را
امضا نکرده نمیتوانیم درخصوص شکایت شما رأی صادر کنیم و تهران هم به همین دلیال باا مسااعدت بناده
موافقت کرد .لذا بنده خواهشمندم این کمک و مساعدت را به بنده پرداخت نمایید تا بنده بتاوانم باا سافر باه
شهرهایی که امکان سکونت مادر بچهها و بچهها را دارد بگردم و بچههایم را پیدا کرده به ایران برگردانم  ...لاذا
عاجزانه خواهشمندم بنده را یاری نمایید تا دست خالی و بدون بچههایم به ایران بازنگردم .باور کنید مادت دو
سال و نیم است که چه از لحاظ مادی و چه معنوی بسیار در تنگناا مایباشام  »...بایگاانی ادارهکال حقاوقی
بینالمللی وزارت امور خارجه.
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سرانجام رسیدن آن و دادن پاسخ مقتضی به مرجع مرکازی کشاور درخواساتکنناده یاا خاود
متقاضی به طور تخصصی است بیانگر وجود یاک ساازوکار نظاارتی کارآماد و ماؤثر در زمیناۀ
پیگیری درخواست بازگرداندن کودک تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب است .حاال آنکاه در اجارای
احکام مدنی تنها مبنای قانونی آن در قالب کنوانسیون یا موافقتناماۀ دوجانباه یاا حاداکنر در
قالب عمل متقابل برای متقاضی اجرای حکم پیشبینی شده است اما اجرای حکم فاقد پشتوانۀ
سازمانی و رسمی مانند سازوکاری است که در کنوانسیون  0891الهه پیشبینی شده است.

 .2 .2معای

الحاق به کنوانسیون

ایران دارای موافقتنامۀ همکاری قضایی در امور مدنی با هماۀ کشاورها نیسات و ضارورتاً ایان
کشورها نیز بهمنظور عمل متقابل آرای صادره از محاکم کشور ما را شناساایی نمایکنناد و باه
تبع آن احکام صادره را اجرا نخواهند کرد .این امر در نو خود میتواناد از تبعاات ناه چنادان
منبت الحاق ایران به کنوانسیون ذیربط قلمداد شود.
عالوه بر این هنگامی که با دقت بیشتری به ماهیت توسل به دو روش مذکور در باال توجاه
میشود مالحظه میشود کاه هادف نهاایی از درخواساتهاای اجارای احکاام مادنی در قالاب
موافقتنامههای معاضدت قضایی در امور مدنی همان بازگرداندن کودک منغیرحق خاارجشاده
از یک کشور به کشور خارجی دیگر بهمنظور اعمال حق حضانت است .در حقیقات ایان هماان
هدفی است که در قالب سازوکار طراحیشده در کنوانسیون  0891الهه دنبال میشود .در قالب
این کنوانسیون نیز براساک قوانین و حکم احتمالی صادره از کشور محل اقامات قبلای کاودک
است که به منغیرحقبودن خروج وی از کشور محل اقامتش پی برده شاده اسات و نسابت باه
بازگرداندن وی به آن کشور اقدام خواهد شد 0.در عین حال دامنۀ عملکارد کنوانسایون 0891
الهه در مقایسه با اجرای احکام قضایی صادره درخصوص حضانت بسیار وسیعتر اسات .ایان در
حالی است که در مورد اخیر بازگرداندن کودک صرفاً با وجود صدور حکم قضاایی الزماالجارا و
قطعی در کشور محل اقامت کودک قبل از انتقال امکانپذیر است .کنوانسیون  0891مواردی را
 .0براساک مادۀ  04کنوانسیون  0891الهه« :در احراز اینکه آیا انتقال یا نگهداری غیرقانونی در مفهاوم ماذکور در
مادۀ  3وجود داشته است یا خیر مراجع قضایی یا اداری کشور درخواستشونده مایتوانناد مساتقیماً قاانون و
تصمیمات اداری یا قضایی را که در دولت محل اقامت کودک به طور رسمی شناساایی شاده یاا نشاده بادون
توسل به آیینهای خاص جهت اثبات آن قانون یا برای شناسایی تصمیمات خارجی که ممکان اسات باه نحاو
دیگری قابل اعمال باشند استناد نمایند» .نکتاۀ قابال مالحظاه در ایان مقارره ایان اسات کاه براسااک ایان
کنوانساایون اسااتناد بااه احکااام قضااایی صااادره در کشااور محاال اقاماات کااودک قباال از انتقااال باار خااالف
موافقتنامه های همکاری قضایی در امور مدنی درخصوص اجرای احکام مادنی باه طای کاردن تشاریفات الزم
برای شناسایی و اجرا نیاز ندارند.
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نیز که اساساً دادگاه حکم نهایی خود را صادر نکرده است یاا والادین هناوز باه محکماۀ صاالح
مراجعه نکردهاند اما یکی از والدین طفل را با خود از کشور محال اقامات خاانواده خاارج و باه
کشور خارجی دیگر منتقل میکند نیز دربر میگیرد .طبیعتاً چنانچه قرار باشد ابتادا حکمای از
محکمۀ قضایی در این کشور گرفته و برای اجرا به کشور خارجی برده شود مدت زمان مدیادی
به طول خواهد انجامید که نهایتاً امکان اجرای حکم در کشور خارجی را نیاز باا تردیاد مواجاه
خواهد کرد.
همچنین باید توجه داشت درخواست اجرای حکم مرجع قضایی کشور خاارجی از محااکم
قضایی ایران نسبت به حضانت طفلی که شاید تابعیت ایران را نیز داشته باشد نبایاد متفااوت از
درخواست مرجع مرکزی یک کشور عضو کنوانسیون  0891الهه از مرجع مرکزی کشاور ماا -
هنگامی که براساک مفاهیم این کنوانسیون دربارۀ انتقال کاودک باا تابعیات ایرانای باه نااحق
منتقل شده به ایران است -بررسی شود 0.به عبارت دیگر ایراداتی کاه ممکان اسات در صاورت
پیوستن به کنوانسیون  0891بهخصوص از نظر تعارض اعمال این کنوانسیون با قاوانین داخلای
کشور مطرح شود درخصوص اجرای احکام مدنی صادره از مراجع قضایی کشورهای خارجی در
ایران نیز صادق خواهد بود و حال آنکه واقعیت اعمال کنوانسیون  0891صرفاً صرفنظرکردن از
اعمال قانون داخلی کشور محل انتقال کودک (در فرض ما ایران) به نفاع اعماال قاانون کشاور
محل اقامت اولیۀ کودک قبل از انتقال با بازگرداندن آن کودک به کشور مذکور است.
به هر حال به نظر میرسد باید به این نکته توجه داشت که در مجماو باه نظار مایرساد
سازوکار طراحی شده در کنوانسیون  0891الهه به منظور بازگرداندن فوری کودک و حمایات از
حقوق مربوط به حضانت وی از سوی یکی از والدین ماؤثرتر از توسال باه شناساایی و اجارای
احکام مدنی در کشور دیگر باشد.

نتیجهگیری
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 .0سفارت اتریش در تهران طی یادداشت شمارۀ  KONS/0859/2012ماور  01اردیبهشات  0380باه وزارت اماور
خارجۀ کشورمان اعالم میکند ... « :به پیوست رونوشات برابار باا اصال حکام  88 PS 27/11V-16باه دادگااه
منطقهای داخلی شهر وین ارسال میشاود .بار طباق ایان حکام حضاانت کاودک خردساال درساا  ...متولاد
 5119/0/53به طور موقتی از آقای افشین  ...سلب گردیده و مادر خانم بوکور  ...به تنهاایی حضاانت کاودک
خردسال را به طور موقتی به عهده خواهد گرفت .به پدر تکلیف میشود که بالفاصله ترتیبی اتخااذ نمایاد کاه
کودک خردسال به اتریش بازگردانده و به مادر تحویل داده شود .سفارت از آن وزارتخاناۀ محتارم خواهشامند
است کلیۀ اقدامات الزم را به عمل آورده تا این حکم طبق عهدنامۀ ماودت و اقامات باین جمهاوری اتاریش و
کشور شاهنشاهی ایران نیز براساک قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و بتواند به مرحلۀ اجرا درآید .»...
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منتقل شده و یکی از والدین وی نزد محکمۀ قضایی ایرانی دادخواست حضانت طفل را به ثبات
رسانده باشد با اینکه براساک قانون آیین دادرسی مدنی محکماۀ رسایدگیکنناده صاالح باه
رسیدگی است و بر خالف اینکه طفل منتقلشده تبعۀ دولت ایاران باشاد بایاد حکام مقتضای
نسبت به انتقال کودک به کشور محل اقامت وی قبل از انتقال به ایران صادر شود .روشن اسات
که محکمۀ قضایی ایرانی در تشخی منغیرحق منتقلشدن کودک به ایران به قانون یا حکام
قضایی خارجی که ضرورتاً مطابق با شر مقدک اسالم نیست ترتیب اثر داده است و بهنوعی باا
بازگرداندن وی به آن کشور در اساتیالی قاانون و صاالحیت قضاایی مرجاع رسایدگیکننادۀ
خارجی بر سرنوشت طفل و والدین وی همراهی و مساعدت کرده است .اما در عاین حاال بایاد
توجه داشته باشیم که متقابالً درخواستهایی در همین موضو از ساوی کشاورهای دیگار نیاز
صورت می گیرد .به هر حال چنانچه این نتیجاه حاصال شاود کاه الحااق باه ایان کنوانسایون
تممینکنندۀ منافع کشور است مصلحت تممین ایان مناافع ایجااب مای کناد کاه از حساسایت
اعمالنکردن صالحیت قضایی و قانون داخلی در این خصوص صرفنظر کنیم.
از سوی دیگر همانگونه که ذکر شد باید به این نکته نیز توجاه کارد کاه مقولاۀ همکااری
قضایی در اجرای احکام مدنی خارجی نه تنها منصارف از ایارادات وارده بار کنوانسایون 0891
محاال بحااث اساات بلکااه در مقایسااه بااا کاااربرد سااازوکار کنوانساایون  0891الهااه در مقولاۀ
بازگرداندن کودک منغیرحق منتقلشده بسیار ابتدایی و ضعیف عمل میکناد .در ایان زمیناه
بررسی پروندههای کودکربایی در محاکم قضایی کشورمان بیانگر این واقعیت اسات کاه تعاداد
معتنابهی پرونده در موضو مذکور وجود دارند که ضرورتاً نه تحت عنوان کودکربایی بلکاه در
قالب جرایم دیگر مطرح و پیگیری شدهاند و در نتیجه عمالً در طبقۀ کاودکرباایی باینالمللای
مورد توجه نهادهای قضایی و پلیسی کشور قرار نمیگیرند و لذا در آمار آنها منظور نمیشوند.
به هر حال همانند هر سند حقوقی دیگر کنوانسیون الهه نیاز دارای جنباه هاای منبات و
منفی و تبعات حقوقی برای دولت ایران است .به طور کلی به نظر میرسد پروندههای مطرح در
این زمینه از سوی محاکم قضایی کشاورمان در مقایساه باا درخواسات هاای واصاله در هماین
خصوص از کشورهای دیگر بیشتر است .هدف این کنوانسیون رعایت منافع کودک است و بحث
مبادلۀ کودکان یا تناسب در بازگرداندن کودکان میان کشورهای دیگار مطارح نیسات و از ایان
حیث نمیتوان با عمل متقابل به منافع و مضار الحاق به این سند توجه کرد با این حال حتای
از این منظر نیز باه نظار مای رساد الحااق باه کنوانسایون ماذکور از جهااتی کاه برشامردیم
تممین کنندۀ منافع اتبا کشورمان باشد .البته در این خصوص نقش رویۀ قضایی در رفع ماوارد
ابهام و شفافیتزایی بسیار تعیینکننده خواهد بود.
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ادارۀ کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه بایگانی ادارۀ کل حقوقی باینالمللای وزارت
امور خارجه.
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قوۀ قضاییه.
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بایگانی ادارۀ کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه.
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مترجمان قوۀ قضاییه به قاضی اجرای احکام خاانوادۀ یاک تهاران بایگاانی ادارۀ کال اماور
بینالملل قوۀ قضاییه.
 .04نامۀ شامارۀ  8180151-05/0515/2ماور  5105/9/50وزارت دادگساتری اوکاراین باه
سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین (کی یف) بایگانی ادارۀ کل امور باین الملال قاوۀ
قضاییه.
 .02نامۀ شمارۀ  0582/522/92مور  0398/2/51رایس شاعبه  522دادگااه عماومی تهاران
مجتمع قضایی خانواده یک به منزلۀ معاون مدیر کال اماور باین الملال حاوزۀ ریاسات قاوۀ
قضاییه بایگانی ادارۀ کل امور بینالملل قوۀ قضاییه.
 .01نامۀ شمارۀ  551/981مور  0398/2/03رایس کل دادگستری استان هرمزگاان باه منزلاۀ
معاون مدیرکل امور بینالملل قوۀ قضاییه بایگانی ادارۀ کل امور بینالملل قوۀ قضاییه.
 .00نامۀ شمارۀ  51/0/050/21312/00/8101808مور  0381/9/4مدیرکل پلیس بینالملال
ناجا به ادارۀ کل امور بینالملل قوۀ قضاییه بایگانی ادارۀ کل پلیس بینالملل ناجا.
 .09نامۀ شمارۀ /810182الف ح 2مور  0381/0/01دادیاار شاعبۀ  2اجارای احکاام کیفاری
شیراز به منزلۀ «مدیرکل محترم ادارۀ کل امور بین الملل» بایگانی ادارۀ کل امور باین الملال
قوۀ قضاییه.
 .08نامااۀ شاامارۀ  51/0/050/21291/3/8152311مااور  0381/01/59ادارۀ کاال پلاایس
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