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Abstract 
International law system based on reconstitution authority of Human Rights related 

standards which has amounted to a fundamental change in the international legal 

values from an offstage view (country to country) to an internal view (country to 

nation) has compelled all governments to change their approach in domestic legal 

system. In other hand to protect their identity as a civilized member of international 

community all governments are anxious to coordinate domestic rules and regulations 

with aforementioned progressive regulations. National Courts are among main 

sources by them international legal standards can penetrate into national legal 

systems. In this research based on hypothesis that national judicial verdicts has an 

evident impact on the settlement of national and international conflicts, the 

researcher with an analytic _ descriptive approach has concluded that national state 

courts by interpretation of laws and reference to international legal sources can 

create an atmosphere in which, in conformity with universality theory human rights 

related standards are accredited. This role is compatible with two main theories 

namely coordination and prioritization between national and international sources 

which finally leads to development of human rights and convergence between 

national and international legal systems. 
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 چکیده

قدرت ساختارشکنانة موازین حقووق برورک  وو موتوی ر ییور       الملل مبتنی برنظام حقوق بین
المللی از نگاه بیرونی ) رور بو  رور( بو نگاه درونی ) روور بوو   ماهیت هنجارهاک حقوقی بین

ها را ملزم بو ر ییر رویکردهوایی در نظوح حقووقی داخلوی  ورده اسوت        ملت( شده است، دولت
المللی از دست ن یکی از اعضاک متمدن تامعة بینها نیز براک اینکو هویت خود را بو عنوادولت

هاک ملی خود را با این قواعد بررر سازگار و هماهنو   ننود     نند قواعد و رویوندهند، سعی می
المللوی  ررین نهادهاک حا میتیِ موورد روتوو حقوقودانان و مراتون بوین     هاک ملی از مهحدادگاه

لمللی بو نظح حقوق داخلی شوند  این پژوهش، بوا  اروانند موتی ورود موازین بینهستند  و می
هاک ملی در رفن رعارضوات نظوام حقووق برورک     مفروض دانستن رأثیر رصمیمات قضایی دادگاه

رواننود بوا   هواک ملوی موی   گیرد  و دادگواه روصیفی نتیجو می-المللی، با روش رحلیلیملی و بین
المللوی، همسوو بوا ایود      بوو منوابن بوین   گیرک از اختیار رطبیق و رفسیر قووانین و اسوتناد   بهره

سوازک  شمولی، موتی اعتباربخری بو موازین حقوق بررک شوند و با دو رویکرد هماهن تهان
المللی، نقش بسوزایی در روسوعة حقووق برور و همگرایوی دو      بندک منابن داخلی و بینو اولویت

  المللی داشتو باشند نظام حقوق ملی و بین
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 مقدمه
هاک ملی بو شود  دادگاهها میداشتن رویة ناسازگار با موازین حقوق بررک موتی مسئولیت دولت

اک از حا میوت، خوود مکلوه بوو     رنها بو عنوان پواره عنوان ناظر برخاستو از نظام حقوق داخلی، نو
ق بررند، بلکو براک حفظ مصلحت  رور و تلوگیرک از هر اقودامی  وو منوافن ملوی و     رعایت حقو

هواک قضوایی خوود و رعایوت     مندک از رواناییروانند با بهرهاندازد، میاستقالل  رور را بو خطر می
خاص سطح عدالت داخلی را اررقوا بخروند و موتوی همگرایوی دو      الملل عام وموازین حقوق بین
اهمیوت   کا ننوده طوور قوانن  اخیر دانرمندان بوو  کهادر سال المللی شوند و بین نظام حقوق ملی
بو عنوان عوامل  ،رنها بو عنوان بازیگران حقوقی بلکوهاک داخلی در این قلمرو را نوروزافزون دادگاه

 پروتیبانی  «قدرت قضایی کسازیتهان» مندان ازعالقو اند،المللی ثابت  ردههنجارهاک بین ةروسع
قضوایی را   کسواز یتهوان  هواک  وامالً سیاسوی   صرفاً تنبوو  1برخی مانند آن مارک اسالرر اند  رده

بوو عنووان   دادرسوان   براسوا  آنهوا   وو   دارنود  دیو رأ  ییهوا اند  دانرمندان بر روشبرتستو  رده
 ( Sloss & Van Alstine, 2015: 6) در گفتگوک فرامرزک شر ت  نند ،بازیگران سیاسی مستقل

المللی و موانون  ن نوشتار ضمن ربیین علل ضرورت همگرایی دو نظام حقوق ملی و بیندر ای
المللی و رویکرد  رورها نسبت بوو ایون   این همگرایی، تایگاه موازین حقوق بررک در نظام بین

هاک قانونی نظوام حقووقی ملوی    گیرک از ظرفیتشود  در نهایت با بهرهورحلیل میموازین رجزیو
محوور، ربیوین   قانون اساسی و رفسیر متون قانونی مبتنی بر رویکرد حقوق برورک  ویژه اصولبو

 روانند موتی همگرایی دو نظام موصوف شوند هاک ملی با چو روشی میشود  و دادگاهمی
با اینکو در خصوص اهمیت تایگاه موازین حقوق بررک و ضرورت روتو بو آنها نویسندگان 

ند، لیکن با رویکرد حاضر پژوهری در ادبیات حقوقی  رور ثبوت  اهاک زیادک انجام دادهپژوهش
 نرده است 

 

 المللی حقوق بشریبین ضرورت همگرایی مقررات ملی و
موذهی یوا    فرهنو ،  در واقن ریرو در ست،نظام داخلی  رورها ،مفاهیح حقوق بررکة خاستگاه اولی

المللوی بوو ایون عرصوو منتقول      بین ةلحاظ روتو خاص تامعو لیکن ب ، رورها دارند ةحقوق موضوع
ملی را مووردنظر   کهاده است  و حداقل مرتر ات رمام نظام رالملل رالش نظام حقوق بین  انددهش

رو بوو رشودک بور رعیوین       فزاینود  یودات اخیور شواهد رأ    هاکسالر دبخرد   و آن را اررقا هدقرار د
   ( Glanvill, 2017: 1069) در راستاک رحقق حقوق تهانی برر فرارر از مرزها هستیح وظایفی

یو  از  المللی بر همدیگر، در مجادلو بر سر اینکو  ودام با وتود رأثیر دوسویة حقوق داخلی و بین
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اک در آراک قضوایی و نظریوات   منطقوو  المللوی و هاک بوین این دو نظام برررک دارند، در گذشتو دادگاه
اند  دیووان دامموی   رر  ردهالملل سنگینمرورری خود  فة ررازو را بو سود طرفداران برررک حقوق بین

المللی در پروند  ربادل تمعیت یونان و رر یو اعالم  رد  و وظیفوة  لوی ایون اسوت     دادگسترک بین
 :P.C.I.J. Rep, 1925) الملل مطابقت داشوتو باشوند   و قوانین داخلی با رعهدات موضوع مقررات بین

No.10) رو شوده  المللوی روبوو  رک  و با رعهودات معتبور بوین   و در دعواک مناطق آزاد اعالم  رد  رو
المللوی ضورورک اسوت، در قوانون     است، موظه است را آنجا  و براک اطمینان از اتراک رعهدات بوین 

رواند براک محدود  ردن دامنوة  خود اصالحاری را انجام دهد  اگر بو این وظیفو عمل نکند،  رور نمی
 (P.C.I.J, 1932: No.46). ش استناد  ند المللی خود بو قوانین خودرعهدات بین

 حقووقی  کهوا رعامول بوین نظوام   المللوی حقووق برورک    امروزه عطه بو اهمیت مووازین بوین  
بررسی ادبیات مربوط بو رویکورد    دارد المللی و داخلی رحت رأثیر ر ییر ساختارک عمیقی قراربین

 موضووعی  ومکوانی، زموانی    حیو   ساختارشوکنانو از  حوول ر مؤید بروز المللانتقادک از حقوق بین
 و نتیجة آن غلبة بودون قیود و شورط حقووق      استالمللی حقوق بررک مبتنی بر هنجارهاک بین

)بوارورک   لقوا  مالیوحِ   ایود   (Arthur & Giannattasio, 2018: 2). استالملل بر حقوق داخلی بین
قود اسوت  وو حقووق     معت الملول ک حقووق بوین  هاحقوق داخلی از طریق نیروک هنجار 1(ردریجیِ

 & Arthur) .الملل بدون هرگونو اقودام قهور آمیوزک در حوال غلبوو بور حقووق داخلوی اسوت         بین

Giannattasio, 2018:10)    المللوی ملتوزم بوو    بنابراین هر  رورک بو عنوان عضووک از تامعوة بوین
  ایود   المللوی اسوت  الملل و همسوسازک مقررات داخلی با التزامات بوین رعایت مقررات حقوق بین

است، ایون ایوده ابتودا در سوال      2المللیدادگاه قانون اساسی بین در خصوصپیرنهاد رونس دیگر، 
ارامو شود و هودف آن    liberationک در روزنامة امقالوروسط آقاک محمد مرزوخی بو صورت  1999

پوس   ود مقابلو با اقتدارگرایی، اررقاک سطح دمو راسی و حقوق برر و رقویت اصول قانون اساسی ب
ایون  در دور  ریاست تمهوورک خوود در روونس از    از پایان بو اصطال  بهار عربی، محمد مرزوخی، 

ک از متخصصان قانون اساسی رروکیل داد  اتوی م 2011شدت حمایت  رد  ایران در سال بوایده 
وهفتموین نرسوت   در شصوت  2012سوتتامبر   5نویس و طر   لی آن را اراموو دهنود  در   را پیش
متحود خواسوتار رودوین آیوین دادرسوی بوراک آن شود  ایروان بوو          عمومی سوازمان ملول   مجمن 

اسوتاد حقووق    100ک متروکل از  اتوو ی مک خود ادامو داد و در همان سال موفوق شود   هاتیحما
منظوور  ی بوو المللنیبک هاسازمانو  هادولتاز سراسر تهان را رهبرک  ند و با  المللنیباساسی و 

رباط برقرار  ند  رالش نهوایی وک، پویش از انقضواک دور  ریاسوت تمهوورک،      تلی حمایت آنها ار
در « ی قانون اساسی و ضرورت پایدارکالمللنیبدادگاه »ی با عنوان المللنیببرگزارک ی   نفرانس 

شودند و اتوراک رسومی      ICoC خواستار حمایت تهانی از  نندگانشر تبود  همة  2014ژومیة 
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  متأسفانو بو لحاظ رقابول  (Nasrawin, 2016: 210-211). نس رصویی  ردندطر  را در پایان  نفرا
المللوی، بوا پایوان دور     اک و بوین این ایده با اقتدارگرایی حا مان و عدم همکوارک مراتون منطقوو   

 ریاست تمهورک مرزوخی اقدام رسمی مؤثرک براک رحقق این ایده صورت نگرفتو است 
نحوو رحوول و   المللوی بوو  شده بو نظام بینق بررک منتقلگاه آن رسیده است  و مفاهیح حقو

حقوق بررک روسوط دولوت     رصویی ی  معاهدیافتو بو نظام حقوق داخلی برگردانده شود  رکامل
روانند آنها را بوراک ایجواد   حقوق داخلی می کها ند  و گروهالمللی ایجاد میی  رعهد حقوق بین

 :Hathaway, 2002) گیرند را مطابق با آن رعهد اقدام  ننود  ار فرار بر نهادهاک سیاسی داخلی بو

المللی بو عنووان تزموی     براک نیل بو این مقصود بهترین اقدام آن است  و حقوق برر بین.(1935
هواک  سوازک قووانین داخلوی بوا نورم     از حقوق داخلی وارد قانون اساسی  رورها شوود روا همسوان   

مورد حمایت ار ان حکومتی از تملوو دسوتگاه قضوایی قورار     ها المللی صورت گرفتو و این نرمبین
 شود گیرند  و در نتیجة آن ایجاد رویة قضایی منطبق با حقوق شهروندک سهل می

شووعبة اول دادگوواه عمووومی حقوووقی شهرسووتان دشووتی )خورموووة( در ر ک شوومار         
ادگواه(  د»)سوازد:  المللی و داخلی را متجلی موی همسویی موازین بین 9909977720200011

 بوین  تنسویتی  ربعیض بدون و یکسان حقوق از برخوردارک و ش ل انتخاب و اشت ال و  ار حق
 روا نون بوو   ایوران  اسوالمی  تمهوورک  هرچند داند می بررک بنیادین مردان را از حقوق و زنان

 اسوناد  دیگر اما است، نرده ملحق 1979 مصوب زنان علیو ربعیض اشکال  لیة رفن  نوانسیون
 اسوالمی  تمهوورک  اساسوی  قانون 2۸ و 22 ،20 اصول تملو از برر حقوق المللیبین و داخلی
 مصووب  برور  حقووق  تهوانی  اعالمیوة  2۳ مواد   1 بند و 1۳۶۸ مصوب  ار قانون ۶ ماد  ایران،
  وار  بنیوادین  حقوق اعالمیة و قاهره 1990 مصوب اسالمی برر حقوق اعالمیة 1۳ ماد  ،194۸
 و 19۶۶ مصوب فرهنگی و اتتماعی و اقتصادک حقوق المللیبین میثاق ۳ ماد  و 199۸ مصوب

 19۶5 مصووب  نوژادک  ربعویض  هرگونو رفن المللیبین  نوانسیون 5 ماد  هو قسمت از اول بند
شورط   حوق  بودون  ایوران  دولت  و  ار المللیبین سازمان 195۸ مصوبة 111 شمار  نامةمقاولو

 اسوت،  قوانون  حکوح  در ایران مدنی قانون 9 ق ماد و مطاب شده ملحق آنها بو و پذیرفتو( رحفظ)
دادگوواه رجدیوودنظر اسووتان  رمانروواه نیووز در ر ک   1۳شووعبة   «دارنوود رأ یوود بوور ایوون حووق 

 و اصول  ۳اصول   7بنود   ،فصل سووم  پس از استناد بو15/10/97مورخ 970997۸۳25۳01055
 ةاعالمیو  19  مواد  قوانون مجوازات اسوالمی و    570و رفسیر مضیق از مواد    قانون اساسی 175

آوایوی  بور هوح   حقوق مدنی و سیاسوی  المللیبین نوانسیون  19  ماد 2بند ، تهانی حقوق برر
بوا روتوو بوو مراروی     »المللی بر حق آزادک بیان رأ ید و اعالم  ورده اسوت:   منابن داخلی و بین

ربلی وی نداشوتو و در    ةاقدامات متهح بو لحواظ عودم اشواعو و گسوترش آن بوراک عمووم تنبو       
عقایود و نظورات مخواله بووده      المللی صرفاً بیان افکوار، رچوب قوانین و مقررات داخلی و بینچا

 « گرددگردد بلکو از حقوق شهروندک رلقی میرنها ترم رلقی نمیاست  و نو
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 المللیموانع همگرایی نظام حقوق ملی و بین
ذیرش تامعوة تهوانی قورار    طور اتماع مورد پو با اینکو مفاهیح حقوق بررک با رعابیرک حداقلی بو

اک منزلوة ابتنواک ایون سوند بور ایوده      اند و انتخاب عنوان تهانی براک اعالمیة حقوق برر، بوگرفتو
المللوی محول رعواطی افکوار و     فراسرزمینی و فراحا میتی اسوت، لویکن از آنجوا  وو عرصوة بوین      

برور امکوان    شمولی حقووق هاک مختله است، دشوارررین چالش پیش روک دیدگاه تهانفرهن 
 برر حقوق المللیبین مقررات از محوردولت سنتی برداشت رحول در هاست  باتمن شدن فرهن 

 ورد   برطورف  را هوا چوالش  این رواناصلی این مقررات می برخی مفاهیح و اعطاک تنبة فراملی بو
(Tillman, 2018: 582)           دیگور آنکوو هرچنود ایون هنجارهواک متعوارض داراک گسوتر  مفهوومی
المللوی  روان آنها را همسو با موازین بیناند، با رفسیرهاک متفاوت و حداقلی و حدا ثرک میسیعیو

حقوق برر رأویل و یا رفسیر  رد، لیکن متأسفانو در برخی  روورها، موانون زیوادک در رثبیوت یوا      
یون  وتوود دارد، ا -اگر نگووییح در بعود قاعوده   -اکروسعة حداقلی مفاهیح حقوق بررک در بعد رویو

شمولی حقوق برر  و نمود گرایی و تهانموانن برخی مفهومی و فلسفی است، از تملو اید  نسبی
انود،  شود و برخی اترایوی و سیاسوی  آن در قوانین در خصوص برابرک تنسیتی و دینی پدیدار می

موانن  مانند رفکرات غیررسمی،  و با وتود نبود مانن قانونی، برخوردارک افراد از ایون حقووق را بوا    
 ها و فرق مذهبی بو مناصی دولتی سازند، از تملو عدم انتصاب برخی قومیتعملی مواتو می

اک و ملی دیگر  رورها از دیگور موانون   هاک منطقوالمللی و نظامنبود اررباط با نهادهاک بین
همگرایی نظام حقوقی  رور است  در برخی از این نهادها، بسیارک از مفاهیح حقوقی رروریح و  

انود  سازک  ردههها قاعدصال  آنها در برخی موقعیتهاک ذکسازک شده است و حتی دادگاهرویو
اک از یو   اروپوا نمونوو   ةارحادیو  و مراتعو بو رجارب آنها در غناک علمی دادرسان موثر اسوت   

و دادگاه اروپایی حقوق برور یکوی   ( Outi, 2017: 635) تهویت تمعی مبتنی بر حقوق برر اس
روانود مبنواک مناسوبی بوراک رعیوین      اک است  و آراک آن میررین مراتن قضایی منطقوحاز مه

هاک عضو و سایر  رورهاک تهان نسبت بو حقوق برر باشود  بوو لحواظ بودبینی     رویکرد دولت
بهوره مانوده اسوت     ویژه رویة قضایی از آنها بینسبت بو این نهادها نظام حقوق داخلی ایران و بو

 و ایجاد بدبینی نسبت بوو نظوام حقووق برور ناشوی از آن اسوت  وو رعودادک از         ناگفتو نماند 
 نند و معتقدند برخی  رورهاک قدررمنود  اندیرمندان، آن را ابزارک براک نظام سلطو رلقی می
بیننود، بودررین رخلفوات حقووق برور را در      هر گاه آن را با مصلحت سیاسی خویش سازگار می

گیرند و برعکس، در  رورهایی  و نرانی از مقاومت در ده می رورهاک مورد حمایت خود نادی
سازند و از مسئلة حقووق برور   شود، از  اه  وهی میبرابر فرار سیاسی و اقتصادک آنها یافت می

هاک بوزر  نگورش ابوزارک بوو حقووق برور        نند  در واقن تهان غرب و قدرتسوء استفاده می
 ( 1۶4-1۶5: 1۳۸4داشتو و دارند )والتر، 
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ها درست است، گیرکتو در برخی موضنمتأسفانو برایند مذ ور از عملکرد  رورهاک سلطو
الملول ایون  روورها قصود رسولط بور       اما باید پذیرفت  و هرچند ممکن اسوت در روابوط بوین   

 رورهاک دیگر را داشتو باشند و مفاهیح حقوق بررک یکی از طرق نفوذ آنهاست، لیکن اگر در 
المللی سازمانی و معاهداری بوراک  رورها از سازو ارهاک مقرر در اسناد بیننظام حقوق داخلی  

رنهوا راهوی بوراک سولطة ایون  روورها ایجواد        اررقاک نظام حقوقی و قضایی استفاده شوود، نوو  
از طرف دیگور اگور     هاک سلطو تویان را از آنها گرفتروان بهانوشود، بلکو با رعایت آنها مینمی

این قواعد دورک  نویح و آثوار و نتوایث مثبوت آن را در زمینوة اررقواک حقووق         ها ازبا این بهانو
 ایح شهروندک نادیده بگیریح، بو تامعو ظلح  رده

هواک  هاک ملی مبتنی بر رویکرد حقوق بررک با رعایت اصول دادرسی عادالنو  و پایودادگاه
اننود در رفون موانون    رودهود، موی  اصیل آن را روتو بو حقوق بنیوادین شوهروندان رروکیل موی    

 شوند شده نقش بسزایی ایفا  نند  و بو شر  آری بررسی میبرشمرده

 

 گراییکاهش نسبی

گرایوی نظوام   یکی از آثار ارزشمند آراک قضایی با رویکرد حقوق بررک بو حداقل رساندن نسبی
ویوژه  حقوقی ایران در عرصة موازین حقوق بررک است  نظام حقوقی ایران در بعد سیاسی و بوو 

المللی حقوق بررک دارد  مجلس شوراک اسوالمی روا نون در   هایی با موازین بینعقیدری چالش
موارد اند ی از تملو مبح  دیوة زن و  واهش مجوازات اعودام در تورامح موواد مخودر روفیوق         
همسویی با موازین مزبوور را داشوتو اسوت، لویکن در برخوی موضووعات دیگور از تملوو آزادک         

عقیده، رساوک حقوق زن و مرد )در مبح  ارث، شهادت و قضاوت( با مرکالت رجمعات، آزادک 
تدک مواتو است  از آنجا  و هدف از قضاوت رمییز حق و گسترش حقوق عمومی و پروتیبانی  

قوانون   15۶و  7۳باشود )اصوول   از حقوق فردک و اتتماعی و رحقق بخرویدن بوو عودالت موی    
رواند مانعی یا محدودیتی رنها نمیهاک اتتماعی نوبینیهاک سیاسی و مصلحتاساسی(، گرایش

براک آن ایجاد  ند، بلکو قاضی مکله است مطلقاً از این امور برحوذر باشود و صورفاً مبتنوی بور      
قانون اساسی رسیدگی و ر ک صوادر  نود  هموین مسوئلو موتوی       1۶7منابن منعکس در اصل 

المللی و منوابن شورعی، منبعوی را    و بین شود  و دادر  در میان منابن قانونی اعح از داخلیمی
شود  از آنجا  و نیل بوو عودالت هودف متعوالی رموامی      انتخاب  ند  و موتی رحقق عدالت می

توامن بررک است و موازین حقوق بررک، انسان را صرفاً بو لحاظ انسان بودن و بدون روتو بوو  
شوود در فراینود   ئلو سوبی موی  دهنود، ایون مسو   زبان، نژاد، تنس و دین     مورد روتو قرار موی 

المللوی بوو حوداقل برسود و در راسوتاک      هاک منعکس در مقررات داخلوی و بوین  دادرسی رفاوت
 شمولی حقوق برر گام مثبتی برداشتو شود تهان
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منودک از قواعود آنهوا در اصوال  و اررقواک      المللی حقوق بررک و بهرهاستناد بو موازین بین
المللی و روسوعة حقووق برور و    ازک آن با حداقل روقعات بینسحقوق داخلی و همگام و همسان

 نود و در  واهش   هاک بنیادین شهروندان  م  شایانی موی صیانت و حمایت از حقوق و آزادک
هاک دو نظام حقوقی در عرصة حقوق برر مؤثر اسوت  در ایون رهگوذر صورفاً الزم اسوت      رفاوت

نظح عمومی  روور م وایرت نداشوتو باشود       روتو شود این موازین با مبانی مذهبی و اخالقی و
دهد  و در رسیدگی بو دعواوک حقووق برورک صورف     هاک ایران نران میاک نوپا در دادگاهرویو

  ند روتو بو قوانین عادک براک اتراک عدالت  فایت نمی
المللی همسو با مبوانی دینوی و رمودن تامعوة     نهایت آنکو، رعایت موازین حقوق بررک بین

مدارانة دادر ، بلکو بیوانگر رکلیوه الهوی و ملوی نسوبت بوو       رنها وظیفة حقوقی انسانایرانی نو
شمولی حقوق برر بو معناک عدم ربعویض در اعموال مووازین    شهروندان ایرانی است، زیرا تهان

آن نسبت بو افراد بررک اعح از ربعو و بیگانو اسوت  وقتوی دادر  ایرانوی مبنواک ر ک خوود را      
اک  وو موذهی موردم آن    شمول قرار دهود  وو دادر  تامعوو   حقوقی تهانهاک رعایت حداقل

داند، بودون شو  ایون رطبیوق در ذهون      اسالم نیست، آن حقوق را حق بنیادین شهروندان می
 ند  و اگر ی  فرد مسیحی یا یهودک داراک ی  حق اساسی است، آیوا  قاضی ایرانی خطور می

داررورین رمودن برورک    ین دین آسومانی و ریروو  رری  شهروند ایرانی مسلمان  و داراک  امل
 است، استحقاق برخوردارک از آن حق را ندارد؟

 

 المللی حقوق بشریاعتبار بخشی به موازین بین
ررین معیار در زمینة تایگاه قواعد حقوق برر و اتراک موثر آنها  یفیت اررباطی است  و در هور  مهح

هواک حقووقی دربردارنود     وتود دارد  اگرچو همة نظوام نظام حقوقی، میان این قواعد و حقوق داخلی 
ویوژه  هوا، بوو  ها خطاب بوو دولوت  برخی اصول و مقررات مبتنی بر قانون اساسی دربار  حقوق و آزادک

المللی با نظوام حقووق داخلوی در اغلوی مووارد      ها هستند، اما نحو  رعامل نظام حقوق برر بیندادگاه
)در قبوال رعهودات    رفتوار یو   روور      ننود عوامول رعیوین   نیررو مهحآسانی قابل رحلیل نیست  بو

 امکوان  حقووقی معاهوده و   ختارالمللی و بو همان اندازه ماهیت ساموقعیت آن در نظام بین المللی(بین
هنجوارک   و  روور آن  ماهیت ررریبوات رأییود/اتراک قوانون    نهاد نقض براسا  اصل استقالل  رور،

 (   Krep & Arena, 2006: 332) ستسازمان حقوقی معاهده ا بودن
قوانون مودنی مبوین تایگواه      9قانون اساسی و ماد   125و 77در نظام حقوقی ایران اصول 

محوور اسوت،   الملول دولوت  اند  نظریة غالی  و میراث دور  نظام حقووق بوین  المللیرعهدات بین
و قووانین داخلوی   المللی نسبت بمعتقد است  و در نظام حقوقی ایران، اصل برررک رعهدات بین

رواند با رصوویی  پذیرفتو نرده است و در حکح قانون عادک هستند  بنابراین قانونگذار داخلی می
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قانون تدید معاهد  سابق را نسخ یا اصال   ند  لیکن این اندیرو با ماهیوت و تایگواه مقوررات    
ناخوشوایندک   المللی ناسازگار است و اصرار بور آن موتوی پیامودهاک   حقوق بررک در نظام بین

المللوی  قانون مدنی شامل همة رعهودات بوین   9شود  سؤال این است  و آیا ماد  براک  رور می
در هر قالی یا هر درتو از اعتبار است یا اینکو صرفاً ناظر بور رعهودات معاهوداری اسوت؟ بوراک      

 شود  الملل ررریحربیین این موضوع ضرورت دارد رعهدات  رورها در قبال موازین حقوق بین

اند  امروزه قواعد هاک متفاوریالملل مترکل از قواعدک است  و داراک ارزشنظام حقوق بین
الرمول، رعهدات ناشی از قواعد عرفی و رعهدات قراردادک  و مفهوم و تایگواه  آمره، رعهدات عام

ر ررریی در هورم قواعود ایون نظوام حقووقی قورار دارنود  آن وو د        هری  از آنان مبرهن است، بو
هاک حقوق داخلی  رورها اغلی مورد لحاظ قانونگذار قرار گرفتو است، قابلیت اسوتناد بوو   نظام

رعهدات معاهداری است  نظام حقوقی ایران نیز بر همین سیاق رنظیح شده است  دامنوة شومول   
قانون مدنی صرفاً دربرگیرند  برخی رعهدات معاهوداری   9قانون اساسی و ماد   125و  77اصول 
شود  در واقن این نوع مقوررات،  الملل عام نمیو شامل رعهدات حاصل از موازین حقوق بیناست 

تایگاه قانون را دارد و بدون نیاز بو قانونگذارک پارلمان، واتود اعتبوار قوانونی اسوت  در نتیجوو      
  (504: 1۳9۳ایزدک، )روانند مستقیماً بو آنها استناد  نند هاک ملی میدادگاه

 حقووق  تهوانی  الملل در چارچوب منرور ملل متحد، اعالمیةر نظام حقوق بیناز آنجا  و د
است، میثواقین حقووق مودنی و سیاسوی و حقووق اقتصوادک،        متحد ملل اتماع حاصل  و برر

آورند، بسویارک از مووازین حقووق برورک تزموی از      اتتماعی و فرهنگی  و داراک خصیصة الزام
د، رعایت آنها بور  روورهاک عضوو تامعوة تهوانی الزاموی       انالملل عرفیقواعد آمره و حقوق بین

 از بسویارک  المللبین حقوق در نظام»المللی دادگسترک معتقد است: است  هم نین دیوان بین
 بایود   وو  هسوتند  انسوانی  و انسانی، بنیادین شأن و  رامت رعایت در چنان بررک حقوق قواعد
 چرا وو  شووند،  اتورا  و غیرعضوو، رعایوت   دول یوا   نوانسیون عضو دول از اعح دول همة روسط

 و شووند موی  رلقوی  عرفوی  الملول بوین  حقووق  در آمرانو و رخطی غیرقابل مزبور، اصولی رعهدات
حقووق   ات(  ارزش موضووع ICJ Reports, 2004, para:1570)« هستند الرمولعام ذاراً رعهداری

 ةریوق داشوتن یو  الیو    از طالمللی صحبت حمایت ک را حدک است  و امروزه در نظام بینبرر
 :Amos, 2017))باشود  ، میدر سطح ملی ارامو شده باالرر از آن و ،اضافی حمایت از حقوق برر

  در نتیجو با روتو بو اهمیوت هنجارهواک حقووق برورک و ضورورت رعایوت آنهوا روسوط         763
عدم رعایوت   رورها، باید موازین آنها را فرارضایتی رلقی  نند و براک تلوگیرک از آثار نابهنجار 

آور بودن یا نبودن آنهوا قورار داد و آنهوا را از    الزام مبناکالمللی را هاک بیناین موازین، چارچوب
 قانون مدنی خارة دانست  9شمول ماد  
المللی حقووق برور قامول شوده،     اک براک مقررات بیناک  و اعتبار ویژهررین پروندهبرتستو

روسط مجلس اعیان بریتانیوا رصومیح گرفتوو شود      1999مار   24دعواک پینوشو است  و در 
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از انگلستان بو استانیا بوو لحواظ اررکواب     منرأ آن درخواست استرداد رمیس سابق دولت شیلی
گیرک و هم نین روطئو گیرک و روطئو براک گروگانترم شکنجو و ربانی براک شکنجو، گروگان

ان حضور او در قدرت بوود  بیروتر لردهوا    یافتو مربوط بو زماعمال اررکاب براک اررکاب قتل بود 
شوکنجو )ملول    ننمنتیجو گرفتند  و مصونیت دولت در خصوص شکنجو بو موتی  نوانسیون 

 19۸۸دسوامبر   ۸متحد( منتفی شده است و مررکبان شکنجو و روطئو بوراک شوکنجو پوس از    
سوت  وو در آن   المللی حقووق برورک ا  قابل استردادند  این پرونده نقطة عطفی در مقررات بین

االترا شدن المللی بو عنوان یکی از نتایث الزماعتبارک مفهوم مصونیت دولت براک ترامح بینبی
  (House of Lords, 1999) نوانسیون مبارزه با شکنجو رأیید شده است 

هواک حقووق برور در نیوزیلنود     دعواک سیمتسون علیو دادستان  ل از مرهورررین پرونوده 
 1990رسی نامعقول از منزل شا ی بود  و ادعوا  ورد قوانون منروور حقووق      است  منرأ آن باز

المللوی  نیوزیلند نقض شده است  دادگاه رجدیدنظر در رصمیح خود بوا فراانگوارک رعهودات بوین    
هواک  رأیید، حمایت و اررقاک حقوق برور و آزادک »رأ ید  رد  و اهداف منرور حقوق نیوزیلند 

بووده  « المللی حقووق مودنی و سیاسوی   هد نیوزیلند بو میثاق بیناساسی در نیوزیلند و رأیید رع
است و از تملو اهداف ضمنی این بوده  و وسایل تبران خسارت موثر در دستر  هر شخصوی  

  (HRNZ, 1994: para 42-43).  و ادعاک نقض رضمینات منرور حقوق را داشتو، باشد
المللوی حقووق   اینکو مطابق اسناد بوین  لویجی فرینی دیوان عالی ایتالیا با روتو بو ةدر قضی

معتقد است  و شناسوایی مصوونیت    ،المللی استترامح بین  بررک ربعید و  ار اتبارک در زمر
در رنواقض آشوکار بوا چنوین      ،ندشوو ی براک  روورهایی  وو مررکوی چنوین اعموالی موی      یقضا

از قواعود   ، نندایت میزیرا مفاد این اسناد  و از حقوق بنیادین افراد برر حم ،است ییهاارزش
المللی قورار دارنود و بور رموامی قواعود اعوح از اینکوو        ند  و در ر   نظح حقوقی بینهستآمره 

 (Focarelli, 2005: 953).  نداحا ح ماهیت عرفی یا موضوعو داشتو باشند،
دادگواه رجدیودنظر اسوتان     1۳صوادره از شوعبة    4/4/9۸موورخ   00۳17/9۸دادنامة شمار  

روان دادرسی و اتراک عدالت را  و نمی»گونو بیان  رده است: این اعتباربخری را این رمانراه 
در اسوناد  و هدف توامون متمودن و از حقووق اساسوی و بنیوادین شوهروندان اسوت         نیرریعال

طرف تهانی حقوق برر دسترسی بو دادگاهی مستقل و بی ةاعالمی 10  ماد المللی از تملوبین
مراری هنجارک نسبت بو قانون مربووط بوو   و در سلسلو    رر رلقی نموده استرا از حقوق افراد ب

دادرسوی بوو    ةدادرسی از تایگاه برررک برخوردار است، منوط بو پرداخت هزینو  ةپرداخت هزین
  «دولت بو نحو رمام و  مال نمود
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 المللیتعهدات بین اجرای
ی اِعمال اختیارات مقامات حکومتی، بندک قدرت در قانون اساسی و  نترل داخلاگرچو چارچوب

شوود،  ها محسوب موی ها ابزارک بسیار موثر در رضمین حقوق و آزادکخصوص از طریق دادگاهبو
رووان صورفاً   ها در دنیاک امروز، این واقعیت را بو اثبات رسانده است  و نمیلیکن عملکرد دولت

فوا  ورد، بنوابراین نظوارت و  نتورل      بو اصول قانون اساسی و دیگر ابزارهاک  نترلی داخلوی ا ت 
هوا در احتورام بوو    المللی و فراحا میتی نیز مکمل بسیار قابل روتهی در اتبار و الزام دولتبین

الملول، بوا روتوو بوو     رود  اررباط فزایند  حقوق داخلی با حقووق بوین  شمار می رامت بررک بو
هوا و  رباطوات و رأثیرگوذارک  المللوی شودن و گسوترش ار   هایی همانند تهانی شدن، بوین پدیده

ها در سراسر تهوان، مراتون قضوایی داخلوی را ناچوار از اسوتناد بوو اصوول حقووق          رأثیرپذیرک
بر قوانین داخلوی از تملوو   (، در نتیجو عالوه45۸: 1۳9۸سازد )سهرابلو و طجرلو، الملل میبین

نیز براک رمییوز حوق و   هاک ملی قانون اساسی و قوانین عادک، بایستو و شایستو است  و دادگاه
 روتو  نند المللی صدور حکح راتن بو دعاوک حقوق بررک بو اسناد بین

المللوی اسوتفاده   رقریباً در هر نوع نظام حقوقی این قضات هستند  وو از عناصور نظوام بوین    
الملل حقوق بین»  نند  در واقنو روتیو می دهندمی نند، آنجا  و رصمیمارران را روضیح می

الملول  روداخل حقووق رطبیقوی و بوین    بوراک  پررونق  ةبو ی  زیرمجموع «هاک داخلیدگاهدر دا
هواک  هاک اخیر دادگواه واقعیت این است  و در سال  (Sandlotz, 2015: 596) ربدیل شده است

رنهوا بوو ایجواد قواعود تدیود      اند، نوالمللی در پیش گرفتوداخلی نقش محورک را در صحنة بین
 ,Kunz)اندالملل نقش ایفا  ردهاند، بلکو در اتراک حقوق بینرفی  م   ردهالملل عحقوق بین

 .Slight Communications v، در دعوواک  19۸9دادگواه عوالی  انوادا در سوال      .(2020:1132

Davidsonفرهنگی اعوالم  ورد  وو     المللی حقوق اقتصادک، اتتماعی واستناد بو میثاق بین ، با
اعح از معاهده و عورف،   المللی،یین ماهیت حقوق اساسی بو مقررات بینرواند براک رعدادگاه می
منظوور  ایالوت راتسوتان بیوان داشوت بوو      وعلی 1دعواک ویرا ادادگاه عالی هند، در   رتوع  ند

رردیودک   چیربیین ماهیت و دامنو رضمین اساسی، از برابرک تنسیتی در قانون اساسی هند هو 
االتورا  بور اسوناد الزم  ک بنگالدش عالوههادادگاه  المللی[ نداردرعهدات بینبو در استناد  ردن ]

  ایون اسوناد اغلوی بوا هودف      اند ردهمانند معاهدات و قراردادها، بو اسناد حقوق نرم نیز استناد 
از تملو زنان،  ود ان، زندانیان و افراد  ریپذییآسآشکار حمایت از حقوق سیاسی، مدنی اقرار 

از این اسناد حتی براک حمایوت از حقووق    هادادگاهه است  بعضی اوقات، رابعیت استفاده شدبی
اساسی اقتصادک و اتتماعی شهروندان از تملو حوق مسوکن، بهداشوت، آب و زموین اسوتفاده      

  (Hasanat, 2013: 50) اند رده

___________________________________________________________________ 
1.Vishaka 
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-در دعواک راتن بوو پیانیسوت آمریکوایی منتسوی بوو  لیسواک سواینتولوژک و دولوت بوادن         
رنهوا در  ووررمبر  دالیل رجدیدنظرخواهی خواهان را نو-گاه رجدیدنظر ادارک بادن، داد ووررمبر

 1۸ نوانسیون اروپایی حقوق برور و موواد    9پررو قانون اساسی آلمان، بلکو هم نین در پررو ماد  
مورد روتو قرار داد  در این دعووا از شور ت نوازنود     المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 2۶و 

در  نسرت مربوط بو مسابقات تهانی دوومیدانی بو لحاظ منتسی بودن بوو  لیسواک مزبوور    پیانو 
   of Baden Württemberg, 1996: 11-16) (Verwaltungsgerichtsh خوددارک شد 

گفتو در خصوص انواع رعهدات  رورها در اررباط بوا قواعود حقووق    با روتو بو مباح  پیش
روانند بوراک رروخیح حوق و اتوراک     و محا ح ملی ایران میروان نتیجو گرفت  الملل، میبین

 المللی استناد  نند: مقررات بین عدالت بو دو دستو از قواعد و

 

 قانون مدنی( 9ای )مشمول مادة تعهدات معاهده. 1
دهد  مبتنی بور نظریوة   شأن قانون عادک قرار میالمللی را هحقانون مدنی مقررات عهود بین 9ماد  

شود؛ اول آنکو مقررات عهودک  وو دولوت ایوران    ری هنجارک مباح  متفاوری مطر  میمراسلسلو
آنها را براسا  فرایند مقرر در قانون اساسی رصویی  رده است، عدم م ایرت مفواد آنهوا بوا قوانون     
اساسی و موازین شرعی مورد بررسی شوراک نگهبان قرار گرفتو است، بو این ررریی قاضی موظوه  

ایان یافتن فرایند پیوستن دولت بوو معاهودات حقووق برورک آن را در ر ک خوود      است بو محض پ
شده ارزیابی  ند  دوم آنکو عبارت در حکح قانون مونعکس  اعمال  ند و قوانین م ایر سابق را نسخ

مزبور بیانگر معناک محدود نند  دیگرک است و آن اینکو مفاد این مقورره صورفاً شوامل     9در ماد  
قانون اساسی نیازمند رصویی مجلس شوراک  125و  77شود  و مطابق اصول میمعاهدات رسمی 

هاک ساده یا اترایی هستند و بو صرف نامواسالمی است، در نتیجو معاهداری  و موسوم بو موافقت
گونوو معاهودات   گردند، ایون شوند مرمول ماد  مزبور نمیاالترا میامضا روسط نمایند  دولت الزم

رنهوا  قانون مدنی نوو  9اند  بنابراین مقررات ماد  هاک دولتیناموعادل نظامات و آیینداراک ارزشی م
 گیرد اک را نیز در برنمیشود، بلکو همة رعهدات معاهدهشامل رعهدات غیرقراردادک نمی

 9 نند  موازین حقوق بررک و رحدید ننود  مواد    نکتة دیگرک  و مختح معاهدات منعکس
 نند  روابط حقوقی شوهروندان و  ، آن است  و معاهدات حقوق بررک، رنظیحباشدقانون مدنی می

سازد  براک ربیین این موضوع ضورورک  دولت متبوع آنهاست  و آنها را از معاهدات دیگر متمایز می
 است  و انواع معاهدات و رأثیر موازین حقوق بررک در  ار رد آنها ررریح شود   

 

 خود اجرا . معاهدات خود اجرا و غیر1. 1
 ننود  رعهودات   معاهداری هستند  وو مفواد آنهوا اعوالم     "self-executing"اترا -معاهدات خود
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الملل عام است و انعکا  این رعهودات در معاهودات صورفاً تنبوة اعالموی و      موضوع حقوق بین
سوادگی نیسوت و ممکون اسوت هموة      رأ یدک دارند  حتی خروة  رورها از ایون معاهودات بوو   

هده منفعت زیادک در حفظ عضویت )اعضوا( در معاهوده داشوتو باشوند  ایون امور       هاک معاطرف
یابود، ماننود معاهودات    اند، عینیت میویژه در مورد معاهداری  و اغلی بو اتراک داخلی متکیبو

ک یو   روور بودون نیواز بوو      هوا دادگواه عبوارری   بوو  (Woolaver, 2019: 101). حقوق بررک 
هوایی از مجمون   دانند، حتی برخی حقوقدانان معتقدند قطعنامویم ترااالالزمقانونگذارک آنها را 

را  هاک مجمن عمومی سازمان ملل متحود برخی قطعنامو سونلومیس عمومی خود اترا هستند  
اتمواع   زیرا آنهوا بیوانگر   ،تهانی حقوق برر ةمانند اعالمیدانست، میآور الزام صورت خود ار بو

 "Non-self-executing"معاهدات غیور خوود اتورا    (Niels, 2017: 363). هستند  تهانی ةتامع
طور مطلق مبتنی بر اصل حا میت اراده و اعالم رضایت  رورها منعقود  معاهداری هستند  و بو

 اند و اتراک آنها منوط بو طی فرایند پذیرش معاهدات در قوانین داخلی  رورهاست  شده
با روتو بو اینکو دعاوک مربوط بو حقوق شهروندان داراک اعتبوار قاعود  آموره یوا در زمور       

روانند بدون رصویی پارلمان بو آنهوا اسوتناد  ننود  در    المللی است، محا ح میموازین عرف بین
 واقن این نوع معاهدات خوداترا هستند  

 

 . معاهدات افقی و عمودی2. 1
 horizontal" ننود  وو بوو آنهوا معاهودات افقوی      روورها را رنظویح موی   برخی معاهدات روابط بین  

treaties" هواک ملوی در چوارچوب رفتوار     گونوو معاهودات در فراینود دادرسوی در دادگواه     گویند  این
گونو معاهودات بیوانگر رعهود دولوت     گیرند  بو رعبیر دیگر، اینها مورد روتو قرار میدیتلماری  دولت

گونوو معاهودات دعووایی علیوو دولوت      دیگرک است  بنابراین اگر بو استناد ایون متبوع دادگاه بو دولت 
 نود،  وار رد اصول    خارتی طر  شود، دادگاه ملی در مرحلة بررسی قواعد شکلی بو آنها روتوو موی  

 شود    ند و مانن ورود دادگاه بو مرحلة رسیدگی ماهوک میها در این مرحلو بروز میمصونیت دولت
 نند  و بو المللی روابط بین دولت و اشخاص )شهروندان( را رنظیح میینبرخی معاهدات ب

گویند و حقووقی را بوراک اشوخاص خصوصوی در     می "vertical treaties"آنها معاهدات عمودک 
 نند )مانند معاهدات حقووق برورک(  نقوش محوا ح داخلوی در اتوراک       مقابل دولت ایجاد می

ارد  و چو رویکردک بور نظوام حقووقی  روورها حوا ح      معاهدات عمودک بو این نکتو بستگی د
در رویکورد   .(Sloss, 2006: 23)شود باشد  در این زمینو از دو رویکرد ملی و فراملی نام برده می

نووعی  هاک داخلی معطوف بو نظرها و مالحظات قو  مجریوو  روور اسوت و بوو    ملی نگاه دادگاه
املی، محوا ح براسوا  اصوول و مبوانی حقووق      قضاوت متأثر از سیاست است، اما در رویکرد فر

 نند  در  رورهایی  و رویکرد ملی غلبو و حا میت دارد، اتوراک معاهودات   الملل عمل میبین
عمودک از وضعیت چندان خوبی برخوردار نیست  اما  رورهایی  وو رویکورد فراملوی را ارخواذ     
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(  هند، هلند و لهسوتان  511: 1۳9۳ نند )ایزدک، اند، از اتراک این معاهدات پرتیبانی می رده
طور فعال از اتراک معاهدات عموودک پروتیبانی   بو هاهاک بارزک هستند  و در آنها دادگاهنمونو

  (Sloos, 2011: 26 نند )می
 

 . تحلیل معاهدات عمودی و خوداجرا در نظام حقوقی ایران3. 1
اک اسوالمی( پوس از طوی    مصووبات آن )مجلوس شوور   »دارد: قانون اساسی مقرر موی  15۸اصل 

بنوابراین  «  گوردد آید براک اترا بو قو  مجریو و قضوامیو ابوالم موی   مراحلی  و در اصول بعد می
قوانون   1شود  مواد   طور مستقل بو هر دو قواک مملکت تهت اترا، ابالم میمصوبات مجلس بو

را بوو مجریوان   سازد ظرف پنث روز مصوبة مجلس را امضا و آن تمهور را مکله میمدنی رمیس
االترا شدن قوانین عادک براک قواک مجریو و قضامیو، اگور مصووبو حواوک    ابالم  ند  مالک الزم

قوانون   1تمهور است  در نتیجو، وفوق مواد    رعهدک براک دولت باشد، ابالم رسمی روسط رمیس
سوتند  اند مقررات حاوک رعهد براک دولت را از زموان ابوالم ایون مقوررات، م    مدنی محا ح مکله

 احکام خود قرار دهند و ضرورری بو انترار آن در روزنامة رسمی نیست 
قانون اساسوی نواظر بور قووانین متضومن رصوویی معاهودات         15۸از آنجا  و مقررات اصل 

شود، اگر مصوبة مجلس شوراک اسوالمی بوراک الحواق دولوت ایوران بوو یو         المللی نیز میبین
عنوان قوو   دولت نسبت بو شهروندان باشد، ولو دولت بو المللی حاوک رعهداری براکمعاهد  بین

هوا( در رسویدگی بوو    المللی خود سرپی ی  رده باشد، قو  قضواییو )دادگواه  مجریو از رعهد بین
رغح اینکو قو  مجریو عبارت دیگر علیالمللی است  بودعاوک مکله بو اتراک مصوبة معاهد  بین
لملول را بور عهوده دارد، پوس از رصوویی معاهوده در       امدیریت دیتلماسی خارتی و روابط بوین 

هوا ایجواد  نود     رواند مانعی براک استناد بو مفاد آن روسوط دادگواه  مجلس شوراک اسالمی نمی
وین در خصوص حقووق معاهودات و رویوة مجلوس شووراک       19۶9روتو بو مقررات  نوانسیون 

االترا شدن د التزام بو معاهده و الزمرساند، زیرا فراینبو اثبات می اسالمی، درستی این رحلیل را
بینی شده اسوت، لویکن نحوو     اک پیشررریبی است  و در هر معاهدهالمللی بوآن در عرصة بین

 اتراک آن در عرصة ملی مطابق نظام حقوق داخلی است  
 

 المللیتطبیق قوانین داخلی با موازین بین

قوانون اساسوی قودرت رروخیح      1۶7در اصول   گیرک از اختیارات مصور  هاک ایران با بهرهدادگاه
االترا در بین قوانین معارض را دارند  و یکی از مصادیق آن، رطبیق قووانین داخلوی بوا    قانون الزم

المللی است  و موازین حقوق بررک در زمر  آنهاسوت  صودور ر ک براسوا  مووازین     مقررات بین
 نود  قاضوی در   ازین مزبور را معوین موی  المللی حقوق بررک میزان انطباق حقوق داخلی با موبین
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پردازد و بودون شو  روا    ناچار بو ارزیابی حقوق داخلی میورحلیل مبانی استداللی خویش بورجزیو
بین قواعد حقووق داخلوی   « الجمن مهما امکن اولی من الطر =قاعده انطباق»امکان براسا  قاعد  

نظام حقوقی وتود نداشتو باشد، با روتو بوو    ند و اگر امکان سازگارک دوالمللی را تمن میو بین
میوان  « سوازک هماهنو  »روانود رویکورد   المللی میمعارض یا موافق بودن مفاد متون داخلی و بین

سوازک  سازک میان رعهدات بو یکسانرعهدات را در پیش گیرد  هماهن « بندکاولویت»رعهدات یا 
المللوی را بوو   صولة مووازین داخلوی و بوین    شوود و فا یا یکتارچگی مقررات حقوق بررک منتهی می

المللوی داده شوود، دادر    بندک چنان و اولویت بو مووازین بوین  رساند  در روش اولویتحداقل می
آنها را با عدالت سازگاررر دانستو است، در نتیجو با پذیرش آنها موتی اررقاک حقوق برور داخلوی   

بوا   17/5/9۸مورخ  00۸۳9/9۸در ر ک شمار  دادگاه رجدیدنظر استان مازندران 19شعبة  شود می
 براسوا  »بخروی را چنوین ربیوین  ورده اسوت:      رد اعتراض ادار  ثبت احوال چالو  این اولویت

 حقووق  از انسوان  منودک بهوره  بور  روأثیرک  هیچ نباید رابعیت نداشتن یا داشتن برر حقوق موازین
 رجدیدنظر خوانوده  فرزند بودن رابعیتبی اگر حتی روازاین بگذارد،( شناسنامو اخذ تملو از) بررک

 از حمایوت   نوانسویون  در اشاره مورد افراد دربار  بررک حقوق قواعد اعمال مانن نباید بتذیریح، را
 در عضوو  هواک دولوت  اسوت  آموده   نوانسویون  ایون  در  وو  آن نوان   شوود  1954 رابعیتبی افراد

 اربواع  یوا  خوود  اربواع  بوو   و بدهند را حقوقی همان رابعیتبی اشخاص بو باید مرخح موضوعاری
    «دهندمی سرزمینران در سا ن خارتی هاکدولت

اگر اولویت بو حقوق داخلوی داده شوود، دادر  در ر ک خوود، مبتنوی بور اصوول و قواعود        
بور هموین    رساند نحوک دقیق و عمیق درستی مقررات داخلی را بو اثبات میعقلی، بو حقوقی و

)حقانیت( هستند و در  این است  و آنها حافظ قانونمندک هادادگاه غالی اسا  است  و اعتقاد
 هواک دادگواه  وو   دهود می  موارد اخیر نران  نندمیبو حا میت قانون  م   المللیصحنة بین

 - اکفزاینوده  طوور بو -بلکو نقش آنها  ،نیستند المللبینحقوق  «طرفبیمجریان »داخلی فقط 
و آمواده    ننود میرا در سطح داخلی  نترل  المللبینثرات حقوق  و ا است «باندروازه»مانند 

  (Kunz, 2020: 1131) دنهستند  و رأثیر آن را در صورت لزوم منعطه  ن

هر گاه قاضی با رعارض بین قوانین عوادک از یو  طورف و قوانون اساسوی و قواعود آموره و        
اخیور را بوو عنووان     الرمول حقووق برورک از طورف دیگور مواتوو شوود، مقوررات       رعهدات عام

مراری هنجوارک بوو ایون    گیرد و براسا  نظریة سلسلودر نظر می« هنجارهاک مرتن و اساسی»
نتیجة منطقی و اصولی خواهد رسید  و محتواک قاعد  فرورر نباید م ایر با محتواک قواعد فرارر 

د، مقوررات  باشد  هر گاه قانون اساسی و قوانین عادک در مورد ی  موضوع حقوقی سا ت باشون 
المللی حقوق بررک  و مورد رعهود رموامی  روورها از تملوو ایوران هسوتند، رنهوا منبون         بین

گیورک از  استنادک قاضی هستند  عدم پذیرش چنین اختیارک براک قاضی بو معناک عودم بهوره  
هواک  رمام ابزارهاک قانونی براک اتراک عدالت است از نظر دینا شلتون، ایون بیوانگر محودودیت   
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  (Shelton, 2003: 143)مند مربوط بو حا میت قانون است قضایی در حل نواقح نظامروند 

المللی خواهان احقاق حق هستند، دادگواه را بوا   دعاویی  و اشخاص مستنداً بو مقررات بین
 سازد:المللی و داخلی مواتو میرطبیق دو دستو مقررات بین

قانون مدنی در حکح قانون عادک بووده   9اد  المللی  و براسا  ماک بیناله( رعهدات معاهده 
ها مکله بو اتراک آنها هستند  موالک  دهند و دادگاهاک از نظام حقوقی داخلی را ررکیل میو پاره

احراز استحقاق مدعی آخرین اراد  قانونگذار داخلی است  در صورت رعارض مقررات قوانین داخلی 
دارد و هری  از این مقوررات موؤخر باشود، مسوتند      و معاهدات مزبور قاعد  رقدم و رأخر حا میت

طوور  المللی دادگسترک این ی  اصل بوو گیرد هرچند از نظر دیوان داممی بینحکح دادگاه قرار می
الملل است  و در روابط بین  روورهایی  وو طورف یو  معاهوده      شده در حقوق بین لی پذیرفتو

، (P.C.I.J, 1930: No.17) هده غلبوو داشوتو باشود   رواند بر مفاد معاهستند، مفاد قانون داخلی نمی
 (P.C.I.J, 1931: No.44) .حتی اگر آن قانون ملی قانون اساسی  رور باشد

الرومول و  الملل عام مانند قواعد آمره، رعهدات عوام ب( موازین و رعهدات موضوع حقوق بین
لیکن براسوا  اصوول    شوند،قانون مدنی نمی 9الملل عرفی  و مرمول ماد  مقررات حقوق بین
المللی رمامی  رورها ملزم بو رعایت آنها هستند  نکتوة اساسوی و حساسویت    حا ح بر نظام بین

هاک مختلفی بوراک ایون وضوعیت    شود  و حالتامر در دادرسی عادالنو در این نقطو متجلی می
 روان رصور  رد  می

ارض باشوند  وو در ایون موورد     المللی همسو و فاقد رعو آنکو قوانین داخلی و اسناد بیناول 
المللوی  رواند بو استناد قوانین داخلی و بوین دادرسی با مرکلی مواتو نیست و قاضی دادگاه می

مانند مقررات راتن بو رعایت حقوق و مصالح عالیة  ودک  و در ر ک  .حکح قضیو را صادر  ند
ستان مازنودران  دادگاه رجدیدنظر ا 1۳ ةشعب 11/10/99مورخ  990997151۶۶022۶4شمار  

منجر بو آسیی روحی و  هاخواهانتدایی طفل از »   گونو بو این همسویی اشاره شده است: این
 1۳99 قوانون حمایوت از اطفوال و نوتوانوان     ۳  تسمی وک خواهود شود آن نوان  وو در مواد     

در مواردک  و طفل و یا نوتووان در معورض ورود آسویی سوالمت تسومی روانوی       )مقررشده( 
آمیز محسوب شده و موتوی مداخلوو و   اخالقی و امنیتی قرار گیرد وضعیت مخاطره اتتماعی و

حمایت قانونی از طفل خواهد شد  و در شرایط فعلی با روتو بو حضوور نزدیو  بوو سوو سوال      
مصوالح و منوافن عالیوو     بورخالف شدن وک با آنها تدایی طفل از آنهوا   مأنو طفل با زوتین و 

قانون حمایت  45  حقوق برر از تملو ماد المللیبیناد داخلی و اسن رأ یدمورد  یادشده ودک 
آن نان  و اصل  باشدمی 19۸9 میسیون حقوق  ودک مصوب  9و  ۳و مواد  1۳91از خانواده 

داخلوی را موظوه نمووده در رموام      هواک دادگواه این اسوت  وو    یادشدهرمام اسناد  راهبردک در
 « هر چیزک برمارند  ودک را مقدم بر ةرصمیمات خود منافن عالی

شده در مقررات داخلی حکموی وتوود نودارد یوا قووانین      آنکو در خصوص دعواک اقامودوم 
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داخلی ابهام، اتمال، رعارض یا نقح داشتو و قاضی قادر بو استنتاة حکح موضوع از آن قووانین  
اتون بوو آن   ها را رالمللی مقرراری وتود دارد  و حدود رعهدات دولتنباشد، لیکن در اسناد بین

 9قوانون اساسوی، مواد      1۶7و  7۳رابطة حقوقی معین  رده است  در این مورد براسا  اصول 
هوا  هاک عمومی و انقالب در امور مودنی دادگواه  قانون آیین دادرسی دادگاه ۳قانون مدنی و ماد  

ک افوراد  المللی حکح مقتضی را صادر  نند، مانند حق شناسنامو براروانند براسا  اسناد بینمی
 بدون رابعیت  و بو آن اشاره شد 

المللوی رعوارض وتوود دارد  چوون رعهودات      آنکو بین قوانین داخلوی و مقوررات بوین   سوم 
ویوژه قواعود آموره هسوتند، نتیجوة      الملل عام بوو المللی معارض، مرمول مقررات حقوق بینبین

ل است  اگور اعتقواد بور ایون     دادرسی بستگی رام بو تایگاهی دارد  و دادگاه براک این قواعد قام
المللی هستند و همة  رورها باید الزامات آنها را باشد  و این موازین، قوانین اساسی تامعة بین

رعایت  نند و  رور ایران نیز نو در قالی ی  معاهده، بلکو در چارچوب رفتارهواک دیتلماریو    
ا نسبت بو آنها اعالم  رده است، طور مکرر در طول ی  زمان نسبتاً طوالنی التزام خود رخود بو

المللوی مواتوو اسوت  وو هور دو      روان نتیجو گرفت قاضی با دو نوع قانون اساسی ملی و بینمی
العمل یکسوان نسوبت بوو هور دو آنهوا      داراک اعتبار و حرمت یکسان هستند و قاضی باید عکس

المللوی مزبوور   اساسی بین اک برخالف قوانینداشتو باشد  بنابراین اگر قانون عادک داخلی مقرره
مراری هنجارک و اصل ربعیت، قاضی مکله اسوت بوو مقورر     در برداشت، براسا  نظریة سلسلو

المللی اعتبار بخرد و براسا  آن حکح صادر  ند، مانند رعیوین مجوازات شوالق  وو از     عام بین
موورخ   012۸۳/97  شومار شوود  در ر ک  المللی مجازات ررذیلی محسوب میمنظر مقررات بین

بو نظر ایون دادگواه رعیوین    »دادگاه رجدیدنظر استان  رمانراه آمده است:  1۳شعبة  7/12/97
باشود و  مجازات شالق براک فردک با خصوصیات فوق  و توانی  ارگر و داراک زن و فرزنود موی  

داند براک حفظ فاقد سابقة  یفرک است متناسی با شخصیت انسانی او نیست و بر خود الزم می
قوانون آیوین    459امت و شخصیت انسانی او با اختیوارات حاصولو قوانونی مونعکس در مواد        ر

باشد بو مجوازات  دادرسی  یفرک مجازات شالق را  و ی  نوع مجازات ررذیلی و حقارت آور می
 « تزاک نقدک معادل ده میلیون ریال ربدیل       نماید

 

 موازین حقوق بشری تفسیر
رواند موتوی همگرایوی و یکتوارچگی حقووق     در فرایند دادرسی می یکی از نهادهاک حقوقی  و

المللی شود و پیوندک بین آنها ایجاد  نود، رفسویر همسووک مفواد قووانین داخلوی و       ملی و بین
شووند، در  رو می و با اعمال ی  قاعده روبوهاک داخلی هنگامیالمللی است  دادگاهمعاهدات بین

المللی منعکس شده باشند  اگور  قواعد ممکن است در اسناد بین مواردک ناگزیر از رفسیرند  این
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الملل عام، هم ون اصل منن روسل بوو زور یوا   رفسیر معاهده، با استانداردهاک مسلح حقوق بین
چنین رفسویرک  « غیرمعقول بودن»الملل، در رقابل باشد، باید فرض را بر قواعد آمر  حقوق بین

بوو معاهودات و سوایر عناصور      گواهی  هاک ملیدادگاه(  17: 1۳97گذاشت ) دخدایی و مقامی، 
  هر دو بخش ند نالمللی بو عنوان راهنما، یا  م  در رفسیر قوانین داخلی استناد مینظام بین

المللوی  دیوان عالی  رور بنگالدش را نون در بسویارک مووارد از مقوررات و اصوول اسوناد بوین      
 ,Hasanat).انود  اساسی و قوانین عادک اسوتفاده  ورده  عمدراً بو عنوان  مکی براک رفسیر قانون 

 ،آور بوودن لحواظ الوزام  و نو بو  ،المللیبو هنجارهاک حقوقی بین هادادگاهدر مواردک  (49 :2013
ارکوا بوو   »عنووان  بوو  1رفسیر با آن وو بهودک    این شیو دهند دلیل مفید بودن ارتاع میبلکو بو

ذاری  وو رحوت پوشوش نظوام داخلوی قورار        کهاارزشبراک  م   ردن بو  یالمللنیمقررات ب
از این روش استفاده  استرالیا و  انادا هلند، ها درمتناسی است  دادگاه دهد،نظر می «گیرندنمی
هوا  معاهوداری  وو دولوت   ، بو  نندهها بو عنوان مرتعی ررغییاند  در برخی  رورها دادگاه رده

در  نیجریوو و لهسوتان    ارریش، هلنود،  از تملو ونزومال، ، ننداستناد می هنوز عضو آنها نیستند،
 مکوی بوو معاهودات     هاک ملی در رفسیر قانون اساسی بوو عنووان )منبون(   ، دادگاهدبرخی موار

 ( Sandlotz, 2015: 599)  نندالمللی استناد میبین
 روانود قووانین را رفسویر   قانون اساسی تمهورک اسالمی ایران دادر  موی  7۳براسا  اصل 

شود، در زمینة حقووق برورک و شوهروندک     ند، برخی از دعاویی  و در مراتن قضایی اقامو می
است  در عصر حمایت تهانی از حقوق برر و با روتو بو وظایه دادرسان بو شر  مقرر در اصول  

المللوی  رواند در فرایند دادرسی و رفسویر قووانین، مووازین بوین    قانون اساسی، دادر  نمی 15۶
گیرک رواند با بهرهقانون مدنی دادر  می 9ک را نادیده بگیرد  عطه بو مقررات ماد  حقوق برر

هایی را  و دولت ایران بو آنها ملحق قانون اساسی مفاد  نوانسیون 7۳از روانایی حاصل از اصل 
المللوی  شده رفسیر  ند  شوایان روتوو آنکوو رفسویر معاهودات بوین      شده است، در دعاوک اقامو

وین در خصوص حقوق معاهدات مقورر شوده اسوت،     19۶9 نوانسیون  ۳1و در ماد  نحوک  بو
ناظر بر معنایی است  و  رورهاک عضو معاهده در مورد اتوراک مفواد آن در روابوط قوراردادک     

اند و بدون ش  اگر طرفین در خصوص معناک اصطالحات موتن معاهوده اخوتالف    خود پذیرفتو
معاهود  مزبوور آن را رفسویر  ننود،      ۳۳روا   ۳1مقرر در مواد نحو داشتو باشند، ضرورت دارد بو

لیکن این امر مانن رفسیر دادرسان داخلی در ربیین روابوط بوین دولوت بوا شوهروندان خوود در       
 شود زمینة رعهدات حقوق بررک نمی

هاک حقووق برورک   قاضی ایرانی موظه است در مقام رفسیر بو سازو ارهایی  و  نوانسیون
انود، روتوو  نود  هم نوین رفاسویر و      بینوی  ورده  اک رفسیر مقررات معاهده پیشالمللی بربین

اک حقوق بررک را مورد روتو و مداقو قرار دهد و هنگوام  هاک منطقوهاک قضات دادگاهبرداشت
___________________________________________________________________ 

1. Reem Bahdi 
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رسیدگی و صدور حکح در مقام ربیین و روصیه موضوع دعوا از این نظرها بو عنوان نظر قضایی 
طور غیرمستقیح موتی روسوعو و اررقواک نظوام ملوی حقووق      چنین بونمند شود و ایخود بهره

 بررک در حد و انداز   رورهاک اروپایی و آمریکایی شود  

 

 گیرینتیجه
 نظوام  رویکورد  بررک  و حاصل رحوول  حقوق موازین بو تهانی تامعة روزافزون عطه بو روتو

حقووقی   کهوا رعامول بوین نظوام   ت، اسو  مدارانسان بو محوردولت المللبین حقوق از المللیبین
 و نتیجة آن غلبة بدون قیود و   دارد المللی و داخلی رحت رأثیر ر ییر ساختارک عمیقی قراربین

دادگاه  ( ولقا  مالیح )بارورک ردریجی   اید استالملل بر قوانین حقوق داخلی شرط حقوق بین
با فرایندهاک حقوق دولت   رل اراد نتمؤید افزایش این رفوق و رردید  المللیقانون اساسی بین

المللوی و معاهودات   هواک بوین  ساز و نظارری منبع  از سازمان  ساختارهاک قاعدهاستالملل بین
ها براک اتتنواب از آثوار نابهنجوار مسوئولیت     اند  بو همین لحاظ دولتمؤسس حاصل این رفوق

انود بوا   للوی خوود ملوزم   المناشی از هنجارهاک متعارض و براک حفوظ مروروعیت و هویوت بوین    
المللی حقوق رفسیرهاک متفاوت و حداقلی و حدا ثرک موازین ملی خود را همسو با موازین بین

 برر رأویل و یا رفسیر  نند 
قانون اساسی وسیلة اعمال قو  قضاییو بو عنوان یکوی از   ۶1هاک ایران  و براسا  اصل دادگاه

زین حقوق بررک بوو همگرایوی نظوام حقووقی داخلوی و      روانند با اتراک موااند، میار ان حکومتی
المللی، دادر  با اسوتناد بوو   المللی  م  شایانی  نند؛ زیرا ضمن اعتباربخری بو مقررات بینبین

مندک از قواعدک  و در آنها مقورر شوده اسوت، در اصوال  و     المللی حقوق بررک و بهرهموازین بین
المللوی مووثر اسوت     هاک روقعوات بوین  ک آن با حداقلسازاررقاک حقوق داخلی و همگام و همسان

المللی حقوق بررک بوا روتوو بوو    دادر  در مواتهو با مقررات داخلی حقوق بررک و مقررات بین
میوان  « سوازک هماهنو  »روانود رویکورد   المللی میمعارض یا موافق بودن مفاد متون داخلی و بین

سازک میان رعهدات بودون شو  بوو    رد  هماهن رعهدات را در پیش گی« بندکاولویت»رعهدات یا 
شوود و فاصولة مووازین داخلوی و     سازک یا یکتارچگی مقوررات حقووق برورک منتهوی موی     یکسان

المللوی داده  بندک چنان و اولویت بو رعهدات بینرساند  در روش اولویتالمللی را بو حداقل میبین
بوا عودالت سوازگاررر دانسوتو اسوت، بنوابراین       شود، در واقن دادر  اصالت را بو آنهوا داده و آن را  

 شود المللی میبین موتی اررقا حقوق بررک داخلی و همسوسازک آن با نظام حقوق برر
اک از گیرک از اختیوار رفسویر قووانین، بوا رفکیو  رعهودات معاهوده       روانند با بهرهقضات می

 9نون اساسوی و مواد    قوا  125و  77الملل عام دامنة شومول اصوول   رعهدات موضوع حقوق بین
اک غیرخوداترا و افقی  نند و موتی اتراک مسوتقیح  قانون مدنی را محدود بو رعهدات معاهده
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رعهدات حقوق بررک در نظام داخلی شوند و در برخوی موضووعات حقووق برورک  وو قووانین       
 وو  روور    المللوی اند، با استناد بو موازین بینداخلی داراک ابهام یا اتمال بوده یا سکوت  رده

دار اسوت،  الملل عام عهوده اک یا رعهدات حاصل از الزام حقوق بینایران براسا  رعهدات معاهده
المللوی بوا   ر ک مقتضی صادر  نند و در نهایت در صورت رعارض قوانین داخلی و رعهودات بوین  

ا بوو  مراری هنجارک، رعارض بین نهادهاک حقوقی دو نظوام ر رطبیق آنها مبتنی بر نظریة سلسلو
 حداقل رسانده و مبادرت بو صدور ر ک  نند 

رنهوا  المللی همسو با مبانی دینوی و رمودن تامعوة ایرانوی نوو     رعایت موازین حقوق بررک بین
مدارانة دادر ، بلکو براک تلوگیرک از ربعیض در اعمال موازین آن نسبت بو وظیفة حقوقی انسان

 ویژه مسلمانان است نسبت بو شهروندان ایرانی بوشهروندان مسلمان بیانگر ی  رکلیه الهی و ملی 
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