
 

   التيحهاچکيده

 

 

183 

 
-داخلي به قواعد فراملي تجارت بینرويکرد حاكمیت 

 1الملل در پرتو نظام حقوقي ايران
 

 * محمد شمعي

 ** يارمريم ي دان

 

 چكيده:

شورها از جمله تاثير روانيح تجارت بيح الملل بر نظام هنجار  حقوق داخلي ك

در . ا  و مهمي اسننت كه امروزه محل بحث و چالش بوده اسننتمسننائل بيح رشننته

نظام حقوق داخلي موانعي نظير اصالت دادن به نسبت گرايي طرهنگي و يرطدار  از 

يعني نفوذ روانيح و مقررات تجارت ، حقوري مانعي در ايح راهطرهنگ و نظام خاص 

شد جهاني  شود نفوذ رواعدآما آنچه مهم تلقي مي. بيح الملل بر حقوق داخلي مي با

امروزه . شننده تجارت اسننت كه راه چون و چرا و گفتگو را برا  كشننورها بسننته اند

صلي را در تحول حقوق داخل ساز نقش ا ي و تاثيرگذار  بر ايح روانيح آمره يا رانون 

شته اند ضايي همچنان . حقوق دا سجم حقوري و ر بخش ها  مختلف يک نظام من

كه در حقوق داخلي وجود دارند در نظام حقوري تجارت بيح الملل نيز به گونه ا  

الملل در نظام حقوري ايران بسيار  از ارزش ها  حقوق بيح. ديگر رابل مشاهده اند

سالها  دور تا كنو شکلي و ماهو  موثر بوده انداز  صويب و تغيير روانيح  در . ن بر ت

ها و مجموع مي پاره ا  از ارزش  بل  قا ها  حقوق داخلي در م ظام  فت ن توان گ

المللي چاره ا  جز طرو آوردن سر تسليم ندارند و در مقابل دسته ا  هنجارها  بيح

 . ديگر حق الحاق و پيوستح به معاهده خاص را دارند
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 مقدمه

الملل به اشکال مختلف بر روانيح كشورها  مختلف امروزه مقررات تجارت بيح

توان الملل را ميبسيار  از ايح روانيح تجارت بيح در وارع اگرچه ريشه. تاثير گذارند

سننتجو كرد اما نبايد از نقش و تاثير در حقوق داخلي كشننورها  مدرن و متمدن ج

در نظام حقوري داخلي ايران . المللي بر حقوق داخلي غاطل ماندهنجارها  نويح بيح

ها  اخير ايح بحث مطرح شننده كه روانيح تجارت بيح الملل از حيث نيز در سننال

ايح موضوع از آن حيث . انداثير  بر حقوق داخلي ايران داشتهشکلي و ماهو  چه ت

شنننود كه رانونگذار  در نظام حقوري ايران مبتني بر ش از پيش حائز اهميت ميبي

الملل و آرمان ها  ايدئولوژيک بوده و ممکح اسنننت بيح روانيح حقوق تجارت بيح

در هر صورت مسئله . هايي پيش آيد كه ريشه در ذات ايح رواعد دارندداخلي تعارض

لملل بر حقوق داخلي از چه ح ااصنننلي ايح اسنننت كه تاثيرها  حقوق تجارت بي

ها  نظام حقوق موثر و ايح تاثيرات در كدام يک از بخشهايي امکان پذير اسننت راه

 .اندبوده

به مفاد معاهدات بيح ها را پذيرطته عمل  از ايح منظر مهم المللي كه ايران آن

بطه با حقوق بنياديح شنننهروندان باشننند كه اغلب مقررات ايح معاهدات در رامي

پرواضح است كه حقوق بنياديح ملت كه در روانيح اساسي اكثر كشورها از . شدبامي

شده شناخته  سميت  ساساز مهم، جمله ايران به ر  وها تريح حقوق ملتتريح و ح

ه کاليف دولت يت آن در زمره ت عا هدات . باشننندا مير عا به برخي از م عمل نکردن 

سي ملتبيح سا صاديق بارز نقض حقوق ا ستها المللي از م سيار  از نظام. ا ها  ب

سب خود با مواد  ضاً نامنا سعي در انطباق رواعد كهنه و رديمي و بع حقوري داخلي 

سيون ش كنوان سانته و به گونهرا دا ستا  يک شدن حقوق ا  در را ساز  و جهاني 

 . اندركت كردهح

كه ظهور جهاني شدن به صورت آگاهانه در ررن بيستم مستلزم آن بوده است 

شودقوق داخلي به حقوق بيحمنابع ح شتح . الملل پيوند داده  ضيح كه خوي با ايح تو

سو با نظام بيح المللي جوامع و شد طرد و جامعه ملي از يک  شريت در ارتباز با از . ب

المللي با تاكيد بر تحديد حاكميت در جوامع داخلي ضوابطي را يرف ديگر نظام بيح
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طرآيند جهاني شننندن . آن نظارت دارده و بر برا  اعمال حاكميت تعييح مي كرد

هايي اسنننت كه به عنوان اوليح ويژگي بايد از عقالنيت در ايجاد حقوق دارا  ويژگي

به وارع گسنننترش روابط بيح المللي و اختالف ميان روانيح . ها نام بردرواعد و روش

به ها  اوليه ي از ضننرورتامنيت و سننرعت روابط كه به ويژه در امور بازرگان، داخلي

المللي با ثبات و در عيح حال اطتد و به جا  نظم بيحبه مخايره مي، روندشننمار مي

شويش و نگراني حاكم مي، پويا راهکارها  نويح ، ها  جديدها و رويهطناور . گرددت

كنند آور جنبه طراملي پيدا مياودات بازرگاني كه با سنننرعتي حيرتيلبند و مرمي

تر از مرزها  ملي مقبول كه بايد در سننطحي وسننيع هايي هسننتندنيازمند راه حل

ها  حسنناسننيت حاكميت، ها  حقوق عمومينيک پيداسننت بر خالف حوزه. اطتند

نيست  و به خصوص رراردادها آن چنان شديد ملي نسبت به مسائل حقوق خصوصي

گذار داخلي احتراز جسننت و از كثرت ناميمون يلبي رانونكه نتوان از تکرو  و انزوا

 . سو  وحدت موزون گام برداشتبه 

 

 سازويكسانسازو و نهاد-1

المللي با نهادها  بيح، از زمان جنگ جهاني دوم و در موارد  ربل از آن

گذار  الملل پايهارت بيحساز  حقوق تجساز  و هماهنگيکسان   توسعهوظيفه

ملل متحد را نهادها مسئوليت بخشي از نظام كنوني تعداد بسيار  از آن. اندشده

المللي ارتبايات و سازمان بيح اتحاديه، دارند: سازمان مالکيت معنو  برعهده

، باشند و سازمان هواپيمايي كشور المللي كار كه هر سه در ژنو مستقر ميبيح

علمي و طرهنگي سازمان ، المللي در لندن و سازمان آموزشيسازمان دريانورد  بيح

ها  ديگر سازمان. ها هستندتريح ايح پيشرطتجستهشمار  از بر، ملل در پاريس

شامل سازمان ، ها  مختلف سر و كار دارندساز  حقوق در بخشدولتي كه با يکسان

الملل  كميسيون حقوق تجارت بيح، ساز  حقوق خصوصي در رمالمللي يکسانبيح

. باشندالملل خصوصي ميحقوق بيح سازمان ملل در ويح و كنفرانس الهه در زمينه

دهد كه روند نهادساز  در نشان مي 1994تاسيس سازمان تجارت جهاني در سال 

داليل متفاوتي موجب ثبات و تداوم  نهادساز  به. روابط جهاني ادامه دارد
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درخواست . شدن حقوق استساز  حقوق تجارت بيح الملل و در نتيجه جهانييکسان

ساز  ها در جهت هماهنگبرخي طعاليت برا  انجام، الملليدولت عضو از نهاد بيح

عالوه بر ايح . تر  داردها احتمال موطقيت بيشديگر دولت نسبت به واگذار  آن به

ا  را آورد و گزينهوجود ميها بهررابتي معيح را ميان آن، تعدد نهادها  بيح المللي

ر كلي ايح تاثي. دهدساز  پيشنهاد ميها  خواهان اجرا  سياست يکسانبه دولت

با توجه . المللي استگذار  بيحرانون با ظهور بازيگران جديد در عرصه پيشرطت برابر

المللي با دولت ملي است درستي ايح موضوع كه تصميم نهايي بر اجرا  اسناد بيحبه

مان اگر يک ساز. ها تغيير كرده استها  سياسي دولترسد كه گزينهنظر ميبه

ايح  كنندهساز  مورد تاييد اغلب كشورها  كنترليکسان برنامه المللي برا  يکبيح

ويژه كشورها  ارليت برا  به، نياز  معيح در تمامي اعضا، سازمان شروع به كار كند

ها مجبور شده در غياب آنآيد تا در آينده به تصويب موضوع پذيرشهمکار  پيش مي

ابطال آن توسط يکي ، بسيار  از موارددر ، الملليپس از انعقاد يک سند بيح. نگردند

دهد كه باشد؛ تجربه نشان ميصورت نظر  ميها  يرف ررارداد طقط بهاز دولت

توان بنابرايح مي. كنندجانبه استفاده ميسختي از ايح حق برا  طسخ يکكشورها به

يا با المللي كردن سو  بيحگرايشي به گفت كه نهادساز  روابط جهاني در برگيرنده

 . شدن حقوق داردسو  جهانيها  جهاني گرايشي بهتوجه به سازمان

در متون انگليسنني معاني گوناگوني برا  . سنناز  اسننتطرآيند ديگر يکسننان

يکپارچگي  ،4اتحاد ،3تحکيم ،٢از جمله ادغام. ساز  در نظر گرطته شده استيکسان

از مفهوم اصنننلي و  كه در حقيقت هر كدام از ايح مفاهيم رسنننمتي 5و يکنواختي

 ،6 اتحاديه اروپا، در متون حقوري طارسي. نمايدگردان طارسي ايح واژه را روشح ميبر

                                                                                                     
٢unify 

3Consolidate 

4federalize 

5European union 

6Integrate  
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سه يکنواخت ،٧اياالت متحده س صيمو صو شکل  ٨، ساز  حقوق خ مقررات متحد ال

ناد  بارات اسننن جار  193٠كنوانسنننيون  ،9اعت ناد ت باره اسننن هداف ،1٠ژنو در و  ا

از جمله موارد مرتبط با ايح مفهوم ، الملل كاالدسنننتاوردها  كنوانسنننيون بيع بيح

باز با موضننوع اصننلي و با آن سنناز  در ارتترجمه يکسننان، اسننت كه در هر يک

بدون ارائه تعريفي جامع و مانع از منظر حقوق بيح الملل صنننورت گرطته ، هاويژگي

 . است

ها  هايي يا مدلسننناز  و تصنننويب كنوانسنننيونبا توجه به نتيجه يکسنننان

شکلحبي توان گفت كه در همه ايح اعمال پردازند ميساز  ميالمللي كه به متحدال

اصننول كلي و مشننترك مورد ربول و تواطق يرطيح به عنوان اصننول اصننلي حاكم بر 

سانرطته ميروابط يرطيح در نظر گ توان نوعي ساز  را ميشود و از يرف ديگر يک

زيرا آنچه كه ربالً ميان كشنننورها الملل ناميد؛ بيح تجارت تکامل و توسنننعه حقوق

در روند . مفهومي مشننترك داشننته ولي در حقيقت طراخور نياز ممکح بوده اسننت

شخص گرديد يرطيح  شابه م شترك و م صول م ساز  پس از اينکه كليه ا سان  يک

تشريح و تفهيم ايح اصول يا اصول جديد و مشترك ، تعريف، سعي بر رطع اختالطات

 تجارت ساز  در حقوقيکسانآشنايي با به هميح منظور . نمايندمورد نظر خود مي

بيح الملل اسنننت يا خود  تجارت گيرد و از ابزارها  حقوقبيح الملل صنننورت مي

 . شودساز  ميبيح الملل است كه يکسانتجارت  حقوق

               گراييمنطقهاو شدن و ميانمنطقه-2

در ، با هدف ادغام كشورها  عضو ا ها  منطقهها  اخير شمار سازماندر سال

باشد كه با تفويض   اروپا ميجامعه،   آنتريح نمونهبرجسته. حال توسعه است

ها و ايح نهاد دارا  سازمان. كشورها  عضو به يک استقالل جزئي دست ياطته است

ها  ملي را تر از دولتگذار  مستقل و سريعرانون هايي است كه به آن اجازهروش

                                                                                                     
٧United states 

٨International institute for the unification of private law 

9Uniform customs and practice for documentary credits 

1٠Convention providing a uniform law for bills of exchange and 

promissory notes  
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گذار  در جامعه به سطح باالتر  از يکنواختي مقررات وسيله رانونبديح. دميده

  تفسير واحد و رابل اعتماد را رسيده است كه به ديوان دادگستر  اروپا اجازه

عنوان يک بازيگر توانا و تا حد زياد  مستقل به روشح است كه جامعه خود را. دهدمي

حالي است كه موسسيح ادغام ايح در. ه استخوبي شناساندالمللي بهبيح در عرصه

ها  طعاليت هرچند كه زمينه. ساز  رواعد حقوري را مدنظر داشتندبازارها و نه يکسان

اما ، شد  ادغام بازارها گسترده ميا  در زمينهيور رابل مالحظهبايست بهجامعه مي

و در برخي موارد  ها  مختلفگذار  در زمينهدر حال حاضر جامعه صالحيت رانون

 چه كه مجموعهآن. باشدگسترده و نامعيح را داراست كه ايح مطلب رابل مالحظه مي

، نامندها تا مقررات( ميگذار  ثانويه )دستورالعمل  اروپا از رانونحقوق اتحاديه

نوعي ترغيب حقوق ملي را به ، ها  بسيار هرساله در حال رشد است و در رسمت

زمان نيز هم. سال پيش غيررابل تصور بود 4٠ست؛ موضوعي كه در ارمغان آورده ا

جامعه با موطقيت توانسته است صالحيت خارجي خود را برا  مذاكره در معاهدات 

اروپا الهام بخش    جامعهسابقهموطقيت بي. ها  ثالث ايفا كندتجار  با دولت

تاسيس  وسيلهطق بههدف موها  ملي در ديگر نقاز جهان برا  پيگير  ايحدولت

بازار ، پاراگوئه و اروگوئه، برزيل، آرژانتيح، در نتيجه. ها  مشابه بوده استسازمان

نهاد  برا  ، زبانكشورها  آطريقايي طرانسو . اندمشترك جنوب را پايه گذاشته

 هاايح موارد و ديگر سازمان. اندساز  رانون بازرگاني در آطريقا را بنيان نهادههماهنگ

ها  ملي نوعي از رسد كه دولتنظر نمياروپا دارند و به اساس متفاوتي با جامعه

،   اروپاها با جامعهاشتراك آن اما نقطه. ها منتقل كنندحقوق حاكميت را به آن

ها  گذار اجرا  موثر رانون گذار  سريع است كه اجازهرانون وجود روندها 

چنيح از هم، آرمان هماهنگي حقوري. دهدرا مي  حقوق بازرگاني مشترك در حوزه

ها  داور  و رضايي برخاسته است كه محاطظ يکنواختي حقوق ايجاد مجموعه

، ا ها  منطقهظهور سازمان. ها در اجرا  وظايفشان استسازمانمشترك آن

 المللي به ميانالمللي را از مذاكرات بيحگذار  بيحجايي محتمل آتي رانونجابه

ها  جهاني ديپلماتيک ها  روشح كنفرانسمحدوديت. دهدا  نشان مينطقهم

بيني يرحي متفاوت برا  گذاران را به پيشمداران و سياستتواند سياستمي
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عنوان واسطه و ا  بهها  منطقهسازمان، ايح يرح. معاهدات جهاني ترغيب كند

ها را تصويب ان آن دولتالمللي مياسناد بيح، ها  مختلف عضو  دولتنماينده

اكنون عضو اروپا هم در وارع جامعه. رسدنظر ميگرايانه بهوارع، ايح مدل. كنندمي

يور خالصه به. باشدمي 1996  حق نشر چون معاهدهبعضي از معاهدات جهاني هم

شدن ارتصاد  و اجتماعي شنيده عنوان اصطالح جهانيچه كه بهآن، توان گفتمي

پايگاه محکمي در ، كاهدها و حقوق مياز توانايي اجرا  سياست، شده است

سال گذشته و ربل از آن نداشته است؛ نگاه  5٠ها  حقوق در ها  نظامپيشرطت

تواند پس از ايح پايدار   كامال ملي نميسنتي به حقوق تجارت به عنوان يک مقوله

، منابع حقوق، گذارا  رانونهها  حقوري مختلف بر مبنا  سازمانتنوع نظام. باشد

. پيشرطت كرده است باشندها  داور  و رضايي كه پاسخگو  اردام خود ميمجموعه

ها مناسب است كه از يک جهاني شدن حقوري )جوابگو    ايح پيشرطتدر سايه

نيازمند ، ايح پيشرطت. ها  مختلف جهاني شدن ارتصاد( سخح گفته شودجنبه

. باشدها ميگذاران و نه تسليم آنها و سياستگير  مجدد سياستجهت

در ايح . بايست به تنظيم ساختارها  اساسي جديد بپردازندگذاران ميسياست

حکمراني طراتر »گذار  تواطق جديد در سياست جهاني شدن حقوق به يک، ديدگاه

 . شودتعبير مي« از دولت ملي

 جهاني شدن حقوق -3

 برابر در مرزآطريح عوامل مهمتريح وارههم طرهنگ و سنننياسنننت، جغراطيا

سترش و گراييجهان  و مرزها كه تحوّلي هر بنابرايح. انداموراجتماعي بوده يلبي گ

سوب سازجهاني عامل، دهد كاهش حوزة سه ايح در را هامحدوديت . شودمي مح

شردگي ضا ط  و هاهزينه روزاطزون موجب كاهش، شدنجهاني طرايند يي زمان و ط

ضا كه شودمي هاييتمحدودي سان اجتماعي زندگي بر زمان و ط . كنندمي تحميل ان

 ردمت آدمي اجتماعي زندگي اندازه عمر به، تاريخ يول گسننتر  درانديشننه جهان

 در عالمگير ، گير جهان، شنننموليجهان، گسنننتر ها  جهانواژه رديم در. دارد

ست هامشترك تمامي آن كه طصل داشت رواج پديده ايح توصيف اما واژه . جهاني ا

سال جهاني ستيح بار در  ستر»به طرهنگ  1961شدن برا  نخ  بر كهراه ياطته « وب
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ستر داللت جهان ارتبايات و پيوندها طزاينده اهميت  مفهومي شدن جهاني. دارد گ

ست شمار مربوز آثار در كه ا صاد، طرهنگ به پر ست و ارت صر جهان در سيا  معا

 ها تعريف حال آنکه. اسنننت ياطته رواج هاحوزه ايح به مربوز تحواّلت درتحليل

  11.شودمي ارائه آن از متضاد  گاه و متفاوت

 از ايحبخشي . آثار و نتايجي را به دنبال دارد، شدن به عنوان يک پديدهجهاني

دار  ارتصنناد  هسننتند و برخي كه عموماً با گسننترش بازار سننرمايهآثار از ربيل 

سخح يطرهنگ جهاني از آن ياد م شي هم تا آنجا كه از حکومت جهاني  شود و بخ

سيگفته مي سيا به دست آمده  الملليبيححاكميت دولت كه در يک نظام . اندشود 

را  حق انحصار  حکومت بر شهروندان و دا هاو در ارتباز و وابستگي متقابل دولت

 . و ادارة امور داخلي و خارجي است

ولي ، نسبت به جهاني شدن وجود ندارداگر چه مفهوم مشخص و مورد تواطقي 

شدن به عنوان يک وارعيت  شود كه جهاني  ستنباز مي  از مجموعه نظريات چنيح ا

شته ا  و هم طهم آن نيازمند . در دنيا  امروز وجود دارد شدن يک مفهوم ر جهاني 

كه  باشدميا  يک نگاه چند رشته ا  است و در موارد  نيازمند يک نگاه طرا رشته

سي ه حوزههم در سا ها  مختلف علوم مورد بحث ررار گرطته و در همه رلمروها  ا

از ايح رو مفهوم جهاني شنندن تنها به ارتصنناد و  1٢.طضننا  عمل پيدا كرده اسننت

اگر در . به ناچار متأثر از ايح طرآيند است نيز رواعد حقوريسياست محدود نيست و 

الملل و بشنننر قض حقوق بيحها مناطعشنننان را در نا  نه چندان دور دولتگذشنننته

براسنناس معيارها  شننخصنني و ، ديدند و برخورد و احترام نسننبت به ايح رواعدمي

. . . اجتماعي و، امروزه بنا به داليل متعدد سياسي، شدتعريف مي مناطع داخلي شان

در جهان امروز . دانندمصنننلحت خود را در رعايت و محترم شنننمردن ايح رواعد مي

عامل محركي برا  پذيرش و رعايت رواعد و ، داخلي و خارجي طشنننار اطکار عمومي

                                                                                                     
ها  طرارو  دولت جمهور  اسالمي ايران در عصر درآمد  بر چالش»بارر  خوزاني، محمد حسيح،  11

 ٢٢3، ص13٨٧، بهار ٢، سال اول، شمارة رصلنامه مطالعات اسالمي، «جهاني شدن
، چاپ اول، ٢4، شمارة نشريه ارغنون، «هاجهاني شدن: مفاهيم و نظريه»عاملي، سعيد رضا،  1٢

 1، ص 13٨٨بهار



 1396بهار و تابستان  /چهاردهمطصلنامه حقوق اساسي/ سال ود
 

 

19٢ 

 

 . شودمحسوب مي تجارت بيح المللمقررات عام حقوق 

ساختارها   سعه  سان ايدة تو ها  از جمله مفهوم تجارت بيح الملل حقوقيک

با هدف « حقوق جهاني»رويکرد تئوريک . است شده در سطح جهانيجديد  مطرح

ها  شنناسنايي و تحليل رويه، درسنطح جهاني ح نهادهاتوضنيح و تشنريح روابط بي

ها  مختلف حقوري در سننطح گير  و سننازوكارها  ايجاد رانون در نظامتصننميم

ها با توجه موارد متفاوتي المللي و همچنيح بررسنني شننيوة نظارتي آنداخلي و بيح

ظام به ايح ن كه  جاع مياسنننت  ندها ار مال. شنننو جام و اِع لب ايح مفهوم ان  در ر

ستفاده از سازوكارهايي ها  اتخاذشده در سطح بيحآميز سياستموطقيت المللي با ا

كه به عنوان يکي از  13«سننابينو كاسننيز». ها  حقوق داخلي مي باشنندمشننابه نظام

تجارت تئور  حقوق . مطرح اسنننت شنننده جهانيتجارت مداطعان تأثيرگذار حقوق 

ها  خصننوصنني و شننان يعني بخشبا عوامل هاجهاني متمركز بر كثرت و تعدد نظام

مباحث ، آورآور يا غيرالزامالزام، هاحجم گسترده روانيح منتشرشده توسط آن، دولتي

براساس مفهوم . هاستمرتبط با حفاظت از مناطع و حقوق و در نهايت مشروعيت آن

يازمند تقسنننيم وظايف در حوزهتجارت حقوق  ها  نظارتي جهاني چنيح كثرتي ن

 . ها  حقوري و عقاليي استمالحظهمختلف براساس 

مذكور چارچوب تحليلي مطلوب برا  حکمراني بيح مفهوم  المللي به عنوان 

شنننرايط تجربي حکمراني علم دريقاً متناظر با آن ، همچنيح. باشننندعلم مطرح مي

موضوع ايح . كنندالملل برآن تمركز ميبيحتجارت امر  است كه متخصصان حقوق 

ت جز ييف وسننيعي )اعم از خصننوصنني يا دولتي( از نهادها ا  نيسننتمركز مسننئله

آور( را تصنننويب آور و غيرالزامتر  از روانيح )الزاموعوامل اجرائي كه ييف وسنننيع

كنند كه در وهلة اوّل توسط خودشان و به واسطه سازوكارها  ادار  )اجبار  و مي

به اجرا در مي ندغير اجبار (  بدون شنننناخت الزام. آي تجارت   حقوق هادر كل 

صر حکمراني علمبيح شروعيت عنا ضميح م ، الملل برا  حفاظت از حقوق طرد  و ت

جارت ها  اصنننلي حقوق ارزش لل درمعرضبيحت طت و الم ند گر خطر ررار خواه

 . تواند به چنيح حفاظت و تضميني بدل گرددتوصيف و تشريح جهاني مي

                                                                                                     
13 Sabino Cassese 
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ت تقويت محتوا  حقوق تواند به عنوان ابزار  درجهمي تجارت حقوق جهاني

يددر حوزة بيح ما مل ن لل ع كه . الم رايع  خاذ رويکرد  صنننريح و  در عوض ات

شد، المللبيحتجارت ها  حقوق متمايزكننده ايده ، حقوق جهاني و حقوق طراملّي با

ا  كه تمام مفاهيم طوق ايح مفهوم پيشنننهاد كننده رويکرد  جامع اسننت به گونه

همواره خطر به وجود آمدن ، ام رويکردها  تركيبيتم همچنيح. درآن لحاظ شننوند

شننناسنني ا  كه موارد مذكور از منظر روشبه گونه. توحيد عقايد مختلف وجود دارد

ناصنننحيح بوده و مخايبان كل واحد  را درياطت نمايند بدون اينکه موطق به طهم 

خطر را توان ايح صورت ميدر هر. ها  كليد  بيح مفاهيم تركيب شده باشندتفاوت

 عناوينيتواند مفاهيمي را تركيب كند كه تاكنون تحت حقوق جهاني مي. كاهش داد

اننند و هر دو دارا  حقوق طراملّي وجود داشنننتننه، الملليچون حقوق ادار  بيح

 14.ها  توصيفي و مبتني بر اسلوب هستندارزش

قوق امکان بررسي علم از منظر ح، با اتخاذ ايح مفهوم تحليلي از حقوق جهاني

روانيح و نهادها  ، اصنننول خاص، عالوه بر ايح مورد. الملل طراهم خواهد شننندبيح

يت مي عال ند در يراحي حقوق هم مي، كنندحقوري كه در حوزة علم ط تجارت توان

شند صول كلّي حقوري نمي. جهاني تأثيرگذار با شوند اما ا ساخته و پرداخته  توانند 

ايح رابطه متقابل بيح . ن كشننيد و توسننعه دادها را از موارد خاصنني بيروتوان آنمي

داخلي مورد  موارد عمومي و موارد خاص مدّت زمان مديد  اسنننت كه در حقوق

ها  زمينه»كننده مفهوم متقاعد« ابرهارت اشننميت آبمان». گيرداسننتفاده ررار مي

بداع نموده اسنننت« مرجع كه حوزهدر ايح مفهوم ايح. را ا مده  نه آ ها  مختلف گو

آميز مسننلماً اغراق. ا  بر حقوق به صننورت يک كل واحد دارندآثار سننازنده حقوق

خواهد بود اگر چنيح آثار  را در مورد رانون علم هم صنننادق بدانيم حتي ربل از 

 . مند تدويح نماييماينکه آن را به صورت نظام

 )مونيسم و دواليسم حقوري(ها  موجود تئور -3-1

                                                                                                     
14 Mattinas ruffert and Sebastian steinecke , the global administrative law , 

available at : https ://books. google. com/books 
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سبات ميان حقوق  ستگي تام و كامل ، الملل و حقوق داخليبيحتجارت منا واب

گرائي با توجه به اصننل يرطداران مکتب اراده. الملل داردبه مسننألة مباني حقوق بيح

الملل حقوق بيح، طراملي  ارادة كشورها برا  ايجاد رواعد دحاكميت ملي و اصل آزا

كه هر يک  دانندو حقوق داخلي را دو نظام يا دو سيستم حقوري مجزا و مستقل مي

 15دارا  ماهيت و رلمرو خاصننني اسنننت ايح نظريه را دوگانگي يا ثنويت حقوري

در . هسننتند. . . آننريلوتي و اپنهايم و، يرطداران ايح نظريه از جمله تريپل. نامندمي

و  خارجيحقوق . . . كلسنننح و، گرائي از جمله لوطورمقابل يرطداران مکتب عيني

معتقد به اصنننل وحدت نظام حقوري ، دانسنننته حقوق داخلي را غير رابل تفکيک

ستند شي مي آنهازيرا به اعتقاد  ؛ه صولي نا شود كه مفهوم وارعي حقوق از تجمع ا

ماعي اسنننت ها  اجت عاليت عة ط حدت  ؛حاكم بر مجمو يا و گانگي  يه را ي ايح نظر

 . ميگويند 16يحقور

د كه گيرنمجموعه متحدالشننکلي از رواعد حقوري را در نظر مي« هامونيسننت»

همه رواعد حقوري در ، مراتبيبه يور سننلسننله. در رأس آن ررار دارد طراملي حقوق

با « هادواليسنننت». الملل دارندتر  نسنننبت به حقوق بيحجايگاه نازل، ايح نظريه

ا  خاص به توصننيف منابع در يبقه يکدادن هر تفکيک در منابع علم حقوق و ررار

بعضنني از كشننورها در تعييح . پردازندي ميمراتب در تبييح رواعد حقورو سننلسننله

الملل با پيرو  از سنننيسنننتم اولويت و تقدم و تأخر بيح حقوق داخلي و حقوق بيح

دهند؛ با ايح استدالل كه روانيح برتر  را به روانيح و نظم اجرايي داخلي مي، سنتي

ست كه ح. اندالملل وضع شدهربل از حقوق بيح ليداخ قوق ديدگاه ديگر مبيح آن ا

شننود و بدون عنوان بخشنني عاد  از نظم حقوق داخلي محسننوب ميالملل بهبيح

صورت نبود روانيح داخلي معاهدات بيح صويب يا در  ضات رابليت ت سط ر المللي تو

 1٧. كننداجرا پيدا مي

آنچه امروزه در خصننوص رواعد حقوري پذيرطته شننده از يک يرف سننرزميني 

                                                                                                     
15 Dualism 

16 Monism 
 ٢٧9ص ، 139٢، نشر جنگل، چاپ اول، درآمدو بر جرم انگارو و جرم زداييشمعي، محمد،  1٧
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جنبه عام و جهانشمول رواعد طراملي تجارت مي بودن روانيح حقوق و از سو  ديگر 

الملل و حقوق در نظام حقوري ايران سننلسننله مراتب بيح رواعد حقوق بيح. باشنند

هام ررار دارد که برخي از عبارت . داخلي هنوز در اب رانون»با وجود آن در « در حکم 

كه بيح حقوق داخلي و حقوق بيح 9ماده  ند  مدني برداشنننت كرده ا  المللرانون 

اما حدارل ، برابر  وجود دارد در صنننورتي كه دولت ايران معاهده ا  را ربول نمايد

سطح داخلي حکايت از امر  ديگر دارد سخت . رويه ها  موجود در  ست ها   سيا

در ، المللي يا اعمال رطتارها  متعارض بر خالف آنگيرانه در اجرا  معاهدات بيح

ايران اعتبار  هم شنننان با رانون داخلي  برخي از موارد حکايت از آن دارد كه دولت

ستبرا  معاهدات بيح سم حقوري . المللي رائل ني در نظام حقوري ايران نظريه دوالي

نظريه مونيسننم نيز در برخي از روانيح مورد . سننازگار  بيشننتر  با رژيم حاكم دارد

 . بيشتر كشورها  اروپايي از ايح نظر تبعيت كرده اند. ربول ررار گرطته است

 واقعيت موجود-3-2

سته  سي يا جغراطيايي بيح دولت ها كا سيا به موازات اينکه از اهميت مرزها  

الملل و حقوق داخلي بيح ايح دو نظام بيحتجارت مرزهايي هم كه حقوق ، شننودمي

تا گذشنننته ا  نزديک عمال و تا به امروز در تئور  . ايجاد كرده بود از بيح مي رود

وارعيت . شننودوق داخلي از يکديگر جدا طرض شننده و ميو حقخارجي رلمرو حقوق 

ايح است كه امروزه ديگر رلمرو صالحيت ملي و انحصار  دولتها كه عبارت از حوزه 

شمارنمي آيد و  صار  و غيررابل نفوذ به  صور و انح شد رلمرو  مح حقوق داخلي با

با توجه . يابدمي الملل به مرور و خواه ناخواه به داخل آن راهبيحتجارت حقوق رواعد 

توانند به ايح عنوان كه موضنننوعي در رلمرو به آنچه گفته شننند ديگر دولت ها نمي

. به امور داخلي خود شنننوند طرامليحقوق داخلي آنها اسنننت مانع از سنننلطه حقوق 

به جدايي رلمرو حقوق داخلي و حقوق  يات مربوز  كه در ، خارجيطرضننن آنچنان 

 1٨. ارزش و اعتبار خود را از دست داده است معتبر بود عمالً انديشه ها  كالسيک

سازمان ياطتح جامعه جديد بيح سازمان با  شکيل  جهاني كه تجارت الملل و ت
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نظم حقوري . الملل با حقوق داخلي از ميان خواهد رطتتعارض و اختالف حقوق بيح

ه در عرص يگانگي حقوق. شودآنچنان كه نويسندگان پيشرو بيان كرده اند برررار مي

الملل بر حقوق داخلي كشننورها تحقق بيحتجارت با برتر  حقوق  تجارت بيح الملل

بد يا كه مي. مي  فت حقوق در چنيح مورعي اسنننت  ارزش خود را  طرامليتوان گ

بازياطته و به عنوان يک عامل نظم دهنده اجتماع روابط شننعبه ها  مختلف خود از 

مناطع اجتماع بزرگ . مي نمايدجمله حقوق تجارت بيح الملل را تنظيم و تنسنننيق 

 . تر ررار مي گيردبشر مقدم بر مناطع مورت و محدود اجتماعات كوچک و كوچک

خواه ، الملل و حقوق داخلي جدا از يکديگر طرض شننوندهر ردر كه حقوق بيح

با يکديگر تماس پيدا ميناخواه در موارد بي كنند به يور  كه از عمل شنننمار  

يريق  دوالملل و حقوق داخلي به يور كلي به د روابط بيحشننودولتها اسننتنباز مي

شد ست با صلي بوده و به مانند پلي ، ممکح ا ست ا صول ا دو يريق آن كه احاله و و

ست. سازددو رلمرو مجزا  حقوق را به هم مربوز مي احاله آن . صورت اول احاله ا

به اسننت كه يک سننيسننتم حقوري موضننوعي را كه به رلمرو خودش مربوز اسننت 

صطالح ديگر احاله دهد ستم حقوري ديگر واگذار كند يا به ا يا به عبارت ديگر ، سي

شناسد . يک سيستم حقوري در موارد  صالحيت انحصار  ديگر  را به رسميت ب

مثالً موضننوع ، شننودالملل به حقوق داخلي داده مياحاله در اكثر موارد از حقوق بيح

الملل اسننت ولي ايح در رلمرو حقوق بيح المللي با اينکهتشننکيل كنفرانسننها  بيح

كنند دخالتي ها شنننركت ميانتخاب نمايندگاني كه در ايح كنفرانس هحقوق درنحو

ندارد و ايح موضننوع به حقوق داخلي كشننورها  شننركت كننده در كنفرانس واگذار 

، رائليح به دوگانگي، در ماهيت احاله بيح مکتبها اختالف اسنننت 19. گرديده اسنننت

سننازد دانند كه دو رلمرو مسننتقل حقوري را به هم مرتبط ميمانند پلي مي احاله را

الملل رائل به ايح هسننتند كه احاله نوعي وكالت ولي يرطداران يگانگي با برتر  بيح

ايح است كه يک سيستم . ي داده شده استالملل به داخلبيححقوق است از يرف 

ستم حقوري ديگر تعلق سي ضوعي را كه به  شکل و ماهيت ، دارد حقوري مو تغيير 

در ايح مورد هم غالباً حقوق داخلي . داده و به صننورت رواعد مخصننوص خود درآورد
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المللي كه منقعد كند مثالً يک ررارداد بيحمي اخذالملل مسنننائل را از حقوق بيح

دولتها برا  آنکه آن را در رلمرو خود الزم االجرا نمايند محتويات ررارداد ، گرددمي

آورند و بديح ترتيب مقرراتي را  ها و غيره درميه صننورت روانيح و تصننويب نامهرا ب

صل مربوز به حقوق بيح صورت مقررات داخلي تغيير ماهيت كه در ا الملل بوده به 

 ٢٠.دهندمي

 حقوري ها موضع نظام-3-3

صوال هر نظام حقوري معرف وارعيات تاريخي سي، ا صاد  و اجتماعي ، سيا ارت

از آنجا كه در جوامع . ارعيات هميشه در حال تغيير و تحول بوده استاست كه ايح و

شننوند كه آرمان باعث مي، ملي ايح وارعيات در يک جهت مشننترك حركت داشننته

ضع شترك و صول ، هايي وارعا م ساس آن ا شکلي و ماهو  آن نظام بر ا تا روانيح 

ررار گرطته و  لذا در ايح صورت هر وضعيتي در مقوله خاص. ساخته و پرداخت شود

در حقوق . شنننودا  كلي بر رطتار اجتماعي آن جامعه ميا  نيز ضنننابطههر مقوله

جارت  ببيحت لتالملل در ر نه دو يات و اعمال خودسنننرا ها هنوز ايح حقوق ال تمن

هميح حقوق اسنننت كه سنننعي نموده  و گيردها ميموجوديت خود را از اراده دولت

هدات آزاد  اراده دولت را محدود كرده و عا قاد م  آييني موزون و منسنننجم در انع

 . وضع نمايد تجار 

 المللي بر رانون داخلي بيح تجار  برتر  معاهده-3-3-1

سو تمايل داده  شورها را به ايح  شتر ك الزامات موجود در نظام حقوق داخلي بي

سي يا رويه سا ست كه يبق رانون ا المللي از هر نوع از ها  دادگاهي معاهدات بيحا

له تجار  را از روانيح عاد  و اساسي شان برتر تصور كنند و در عمل در صورت جم

موضنننع اكثر . المللي دهندتعارض بيح ايح دو اولويت و اصنننالت را به معاهدات بيح

سه شورها  اروپايي نظير طران سپانيا، ايتاليا، ك شورها  ، هلند، ا شتر ك انگليس و بي

شورها  آ ضو اتحاديه اروپا و همچنيح ك ستع سو رطته ا شمالي بديح  در . مريکا  

وارع ارزش و اهميت بنياديح حقوق بشر برا  ايح كشورها در درجه ا  اهميت ررار 
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الملل را در الملل و حقوق داخلي حقوق بيحدارد كه در صنننورت تعارض حقوق بيح

 . اولويت ررار مي دهند

 المللي بيحتجار  برتر  رانون داخلي بر معاهده -٢-3-3

المللي نه تنها رايج شنندن برتر  برا  رانون داخلي بر معاهده تجار  بيح رائل

چگونه ممکح . باشننندبلکه با وارعيت ها  موجود جامعه نيز در تعارض مي، نيسنننت

است كشور  نظم حاكم بر جامعه داخلي خود را بر نظم جهاني ترجيح دهد و سوال 

شد رواعد طراملي در جامعه توان سخح از رآن است كه در چنيح شرايطي چگونه مي

ضع البته در تئور  سو   جهاني زد؟ ايح مو ست تنها از  تا جايي كه نگارنده مطلع ا

به وارع . يک كشور يعني نيکاراگوئه اتخاذ شده اما وارعيت حکايت از امر ديگر  دارد

در عمل بسننيار  از كشننورها از موضننع خود عدول كرده و رواعد حقوق داخلي را 

سکي  ستم سئله در حقوق داخلي . دهندالملل ررار مي  نقض حقوق بيحبرام ايح م

شنننود گرايي طرهنگي مطرح ميآنجا كه مسنننئله نسنننبيت. نمود بيشنننتر  دارد

ها و وجود طرهنگ. هايي ذاتي برا  نقض حقوق انسنناني به وجود خواهد آمدتعارض

ح و حدارل تفاهم بر سنننر موازي، ها  متفاوتها  مختلف با معيارها و ارزشتمدن

ها  مشننترك را در گذشننته چندان آسننان ني نمود ولي امروزه ايح گونه اختالطات 

كمتر شده و مجموعه ا  از معيارها و ارزش ها  مشترك نمود پيدا كرده كه زمينه 

 ٢1. را برا  رانونمند  موازيح يکسان حاكم بر معاهدات طراهم ساخته است

 و رانون داخليالمللي بيحتجار  برابر  معاهده -3-3-3

المللي و رانون داخلي اعتبار برابر طرض شده در برخي از كشورها نظير ايران برا  معاهده بيح

مقررات عهود  كه بر يبق رانون اساسي بيح دولت »رانون مدني ايران  9وطق ماده . است

ن بسيار  از حقوق دانا «. ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم رانون داخلي است

المللي و رانون داخلي ايران با استنباز از عبارت در حکم چنيح گفته اند كه معاهده بيح

توان گفت كه مقررات رانون مدني مي 9البته برخي گفته اند كه بنابر ماده . اعتبار برابر دارند

با روانيح عاد  در يک رتبه ررار دارد و البته تحليل ديگر آن  ٧٧رراردادها  موضوع اصل 
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المللي و مفاد معاهدات بيحست كه عبارت در حکم رانون بودن نمايانگر درجه پاييح تر ا

  22. رانون اساسي است 1٢5و  ٧٧المللي موضوع اصل ها  بيحتواطق

 در حقوق داخلي  تجار  آثار معاهده-3-4

صول مسلم حقوق معاهدات بيح  شديکي از ا صل وطا  به عهد مي با ، المللي؛ ا

ستوار است؛ بطوريکه در منابع مختلف حقوق كه بر مباني  محکم و خدشه ناپذير  ا

هدات بيحبيح عا ثل خود م لل م مه مهمتر بعنوان عرف بيح، الملليالم المللي و از ه

رابل شنننناسنننايي و ، پذيرش از جانب ملل متمدن جهانمورد ، يک اصنننل حقوري

ست شخيص ا شدن يک معاهده . ت رود آن به و و تجار بنابرايح پس از الزم االجرا 

ظام حقوري بيح به همراه دارد و در يول ، المللين كه  بارز   مد طور  و  يا اثر و پ

. الزامي بودن آن برا  كشننورها  متعاهد اسننت، حيات آن نيز كماكان پابرجاسننت

ست ست كه؛ معاهده به خود  خود منبع حقوق داخلي ني معاهده . نظريه غالب آن ا

ا  يا به عبارت ديگر پديدآورنده راعده، بال يکديگرها دررموجد تعهداتي برا  دولت

ست كه؛ دولت بندند و برها  يرف معاهده بايد در روابط متقابل به رعايت آن كمر ا

 . را به اجرا درآورنداز عوامل مناسب آن فادهدر صورت لزوم با است

ها  آن تفکيک روا و تعدد كه از ويژگي، سننناالرها  سنننياسننني مردمدر نظام

حاكميت غالبا به سه بخش تقسيم شده و با بيان كامل شرح ، دها  سياسي استنها

سي، وظايف آنها سا سي اعمال و اجرا ميگردد، از يريق روانيح ا سيا سه . ردرت  ايح 

شامل روايي مقننه شد، بخش  ضاييه مي با هر كدام از ، با توجه به اينکه. مجريه و ر

الزام ناشننني از ، حاكميت هسنننتنددار بعد  از ابعاد مختلف بخشنننها  طوق عهده

شان ايجاد مي المللي نيزبيحتجار  معاهدات  بنابرايح اگر . گردددر همان حيطه براي

سي سيا شد بايد مالحظه كرد ، در يک نظام  شها  طوق با حاكميت طارد يکي از بخ

كه كاركرد آن نهاد به چه نهاد ديگر  محول شننده و همان نهاد اسننت كه التزامات 

 . راجع به نهاد محذوف را نيز برعهده خواهد داشت  الملليعاهدات بيحناشي از م
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 در قبال رين تقنيني  تجارو آثار معاهده-3-4-1

شننوند و شنناه وضننع ميتوسننط روانيح يا مسننتقيماً ريشننه در مذهب دارند يا 

نام همان به  هاد   ما نمود اراده مردم در ن ند؛ ا ها صنننالحيت نسنننخ روانيح را دار

ستاز ت« مجلس» شکيل دولت مدرن ا ا  باالتر از اراده رانون حتي اراده ٢3. بعات ت

، از حقوق رانوني، صننورت يکسننانبرا  خود اعضننا  پارلمان وجود ندارد و همه به

شي از رانون را متحمل مي ، ؛ بنابرايح با طرض وجود مجلسشوندمتمتع و تکاليف نا

در يک دوره  تجار ح روند تصننويب رواني، مركز اصننلي توجه در سننياسننت تقنيني

ست صول پذيرطته. مشخص ا سازگار باشد شدهاعمال رانونگذار بايد با ا . در هر مورد 

ريز  نظام دسنننت اردامات الزم را برا  پايهروه مقننه بايد به مثابه معمار  چيره

 ٢4. عدالت طراهم سازد

 در قبال رين قضايي تجارو آثار معاهده-3-4-2

صرطنظر از تفاوتها  نامحسوس ، هر نظام سياسي طعاليت عمده ركح رضايي در

عبارتست از اجرا  ابعاد مختلف عدالت اعم ، كه به تنوع نظامها  مختلف وجود دارد

مبنا  طعاليت ركح . حل وطصل اختالطات، تظلم خواهي، اعمال و اجرا  حق، ازاعالم

نه به  اما رانون. رانون اسنننت، رضنننايي در همه موارد طوق و موارد  محتمل ديگر

رراردادها  و ، تصنننميمات محاكم، مقررات، زيرا در هر نظام ملي، معنا  اخص آن

. شوندالمللي نيز از جمله مباني و منابع كار  ركح رضايي محسوب ميبيح معاهدات

از زمان تصنننويب اعتبار مي يابند و در ، همچون روانيح داخلي، الملليمعاهده بيح

حقوري كه ربل از تصنننويب آنها رخ داده يا انجام نتيجه نسنننبت به ورايع يا اعمال 

 . گرطته باشد اثر  از خود به جا  نمي گذارند

صوص اجرا  يک معاهده تجار  ضي داخلي در خ ساس ، را در درجه اول بر ا

سئوليت دارديک الزام بيح ست كه دولت ملي . المللي م شي از تعهد اجرا ايح الزام نا

از سننو  ديگر ايح اجرا معموال در . آن اسننت بر دوش دارد و راضنني يکي از اركان
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رلمرو وظيفه عمومي راضنني برا  بيان حق جا  مي گيرد؛ زيرا پس از آنکه معاهده 

مقررات اعمال ، روانيح، مانند رانون اسنناسنني، تجار  وارد نظام حقوق داخلي گرديد

به در مجموعه روانيح و مقررات حقوري وارد مي جان يا يک  كه ررارداد  و  شنننود 

ست ضي ا ضميح اجرا  آن تکليف يبيعي را شد٢5. ت نظر ه ب، با توجه به آنچه گفته 

، يبق مقررات داخلي به تصنننويب برسننند تجار  مي رسننند كه چنانچه معاهده ا 

 . تمامي اركان دولت از جمله ركح رضايي ملزم به اجرا  مفاد آن هستند

 آثار معاهده تجارو در قبال رين اجرايي-3-4-3

معاهده مذكور بايد دارا  مقرراتي به اندازه ، ا شنندن يک معاهدهبرا  رابل اجر

ضور يابد ساختارها  پذيرش حقوري حقوق داخلي ح شد و بتواند در  . كاطي دريق با

غالبا اجرا  معاهدات مسننتلزم تصننميم گير  هايي در سننطح ملي اسننت؛ رعايت 

زم در خصننوص يابد كه تدابير الها تنها در صننورتي تحقق ميمعاهده از يرف دولت

مد نظر ررار گيرد لل  ٢6. اجرا  آن  جارت بيح الم يد در حقوق ت جد در مفهوم 

ست سط روه مجريه، سيا صميمات متخذه تو ستها و ت سيا سي  و اركان آن در  ٢٧برر

در اختيار  حقوريروه مجريه گرچه ابزار . كنار سياست رانوني و رضايي ضرور  است

نظارتي خاص و ضننمانت اجراها  ادار  و  ولي با در اختيار داشننتح اهرمها ، ندارد

رادر است نقش مهمي را ، همچنيح امکان ارائه لوايح خاص جهت تصويب در مجلس

 ٢٨. در تنظيم سياست و حركت و پويايي به آن عهده دار شود

سوابق تاريخي ايران نشان مي دهد ربل از مشروييت تمامي نهادها  طرمانروا در هميح روه 

المللي به صورت شناخته شده با وجود هميح كميت دولت در جامعه بيحشکل مي گرطته و حا

بعد از استقرار مشروييت صرطنظر از دوراني كوتاه كه روه مقننه صاحب ارتدار . روه بوده است

                                                                                                     
الملل عمومي، جلد اول، ترجمه حسح حبيبي، نگويح كک ويح، پاتريک دينه و آلح پله، حقوق بيح ٢5

 3٧6ص ، 13٨٢نشر ايالعات، چاپ اول، 

 3٨٠ص ، همان منبع ٢6

٢٧ Opertional  

ي ايران و شيخ االسالمي، عباس، جرايم مطبوعاتي بررسي تطبيقي سياست جنايي جمهور  اسالم ٢٨
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بوده اصوالً روه مجريه دو روه ديگر را تحت الشعاع داشته و اعمال حاكميت را به هر شکل 

عوامل اجرايي از بخش سياسي و ادار  و انتظامي و نظامي را  زيرا همه، عهده دار بوده است

رسماً به خدمت گرطته است و ايح وضع خاص ايران نبوده حتي كشورهايي هم كه عنوان 

اند كه آنچه وارعيت گاهي در مسئله تفکيک روا به ايح نتيجه رسيده، انددموكراتيک داشته

جا سايه اطکنده و امور رضايي و تقنيني در  ارتدار اجرايي در همه، دارد وجود يک روه است

 29. مقابل روه مجريه جزيي هستند

 تجارت در تئورو و عمل  المللي شدن حقوقبين-3-5

در عصر حاضر گسترش ارتبايات جهاني و طهم مشترك از ارزش ها  انساني 

ست سته نموده ا تواطق ها  موجود . كه جوامع را به يکديگر پيوند داده و به هم پيو

ميان دولتها اثر خود را بر سنننياسنننت ها و نيز حقوق ملي كشنننورها از مجالس 

رانونگذار  گرطته تا دادگاه ها بر جا  مي گذارند وتعاريف مشنننتركي از مفاهيم 

سش را به همراه مي آورد  سطح جهاني پديد مي آورند و نهايتا ايح پر تجار  را در 

توان از شننود و ميارت جهاني ميتج كه ايح طرآيند به كدام سننو مي رود؟ آيا حقوق

يک حقوق تجارت جهاني سنننخح گفت كه كم و بيش در تمام جوامع به صنننورت 

شننود همان حقوق داخلي يکسننان مورد اسننتفاده ررار مي گيرد؟ آنچه مشنناهده مي

الملل و منابع آن همان حقوق داخلي اسنننت كه مبنا  آن منابع حقوق تجارت بيح

شود كه تاثيرپذير  ايح منبع داخلي از رسش مطرح مياست؟ در ايح معنا باز ايح پ

المللي بر چه اساسي است؟ آيا الزامي است و تعهد  از سو  دولت بر آن مبنا  بيح

شور دارد؟  ضعيت حقوري هر ك شرايط و و ستگي به  ايح تاثير پذير  وجود دارد يا ب

، ل اسننتالملدر ايح ميان وضننعيت كشننور  كه طارغ از تعهدات حقوق تجارت بيح

و  هايي اسننت كه در رابطه با ايح موضننوع مطرحچگونه اسننت؟ ايح ها همه سننوال

 . پرسش به آنها مجال ديگر  را مي يلبد

در تفکر كالسيک شايد پذيرطتي نباشد كه ارتشا  يک مقام در بخش خصوصي 

سرزميني صر خارجي يا طرا شد كه ، بدون وجود هيچ گونه عن واجد چنان اهميتي با
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المللي مبارزه با طسننناد جرم انگار  و دولت ها متعهد به انسنننيون بيحدر يک كنو

اما وارعيت ايح اسننت كه پيچيدگي و در هم تنيدگي . مجازات مرتکبان آنها شننوند

گفتگو و ياطتح راه ، المللي نيازمند درك متقابل جامعه جهاني از مسننائلمسننائل بيح

ه جرات بتوان گفت هر حل ها  مشننترك و منصننفانه برا  حل آنهاسننت و شننايد ب

توان گفت مي. ساز بروز يک راعده جهاني در باشدتواند زمينهساله مسئله جهاني مي

ست كه اطکار عمومي ضوعي ا سئله جهاني مو سر ، م سرا نخبگان و دولتمردان را در 

سيعي سطح و شکل كه در  سئله يا م جامعه جهاني را تحت ، جهان به عنوان يک م

 . خود مشغول مي سازد تاثير ررار مي دهد و به

 موانع جهان شمولي حقوق تجارت بين الملل-3-6

جنبه  3٠«حقوق بنياديح بشنننر»در حالي كه حقوق كالن و يا به عبارت ديگر  

ها ها و طرهنگآور  برا  تمام ملتته و مبتني بر اصنننول اخالري الزامجهاني داشننن

پذير ها تغييرتبا توجه به وضنننعيت خاص طرهنگي ملتواند حقوق خرد مي، اسنننت

ا  آشتي و تلفيق عملي بيح دو در پي گونه توانميدر حقيقت با ايح تفکيک . باشد

به ايح ترتيب . رائل شنند 3٢«گرايي طرهنگينسننبيت»و  31«گراشننمولنجها»ديدگاه 

شناختح حقوق بنياديح به عنوان حقوري  سميت  سئله ضمح به ر شمول م جهان 

 33. شودنميرطته ها نيز ناديده گتنوع طرهنگي ملت

 گرايي ررهنگي )مانع اول(نسبيت-3-6-1

ستاندارها  جهاني از  صول و كليات تابع معيارها و ا حقوق بيح الملل از حيث ا

روميت و طرهنگ و به كيفيت سننياسنني و طرهنگي اسننت اما تنوع ، ارتصنناد ، حيث

آن را دشننمح حقوق بشننر و رشنند آن گرايي طرهنگي كه بسننيار  عبارتي نسننبيت

شددانند مييم شته با شور . تواند وجود دا ابزارها  الزم برا   تواندميدر وارع هر ك

                                                                                                     
3٠ Fundamental human rights 

31 Universalism  

3٢ Cultural relativism  

درآمدو بر مباحث )ن معاصر، درتر اول، حقوق بشر در جهارار  سيد طايمي، سيد محمد،  33
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شهروندان خود به كار بندد اما از آنجا سي  تحقق حاكميت خود را بر  سيا كه ارتدار 

دولت ها امروزه مفهومي متفاوت با آنچه از ايح مفهوم سنننراغ داريم ياطته اسنننت 

شهروند  نيز توان چنيح تحليل كرد كه در دايمي شر بايد جايگاه حقوق  ره حقوق ب

 . مشخص گردد

به گونه ا  كه –به هر جهت از يرطي تعارض با حاكميت داخلي كشنننورها 

-كوشند از حق حاكميت خود دطاع كننددر جهان طعاالنه مي كشور 19٠نزديک به 

ر ه. از ديگر سو با جهاني شدن هنوز سد راه است 34گرايان طرهنگيو نظريات نسبت

تريح نظام حقوري در ميان سايريح است و رابل دطاع كشور مدعي دارا بودن بهتريح

حاضنننر به از دسنننت دادن ارتدار حاكميت خود تحت تاثير روند  و با ايح يرز تلقي

 . جهاني شدن نيست

سبيت صول عام حقوق پارهگرايي از جانب ن ا  از كشورها توجيهي برا  نقض ا

شمولي ايح حقوق در مقابل كساني كه طراملي ستي بر جهان  صرار ورزيده به در اند ا

ست صل حاكميت دولت روياً المللبيحبا آنکه نظم حقوري . نيز بوده ا ها تحت تاثير ا

شدن حدارل برخي از جنبه سد راه جهاني  سئله مانع بزرگ و  ها  ررار دارد ايح م

از سطح تر انحل معظالت در سطح منطقه ا  آس به ايح دليل شودميحقوق نظام 

عام و  و حقوق بشنننر ، با ايح حال آنجايي كه نقض رواعد آمره35. جهاني اسنننت

تريح يرطداران مصننونيت حاكميت حتي اطرايي ؛آيدپذيرطته شننده جهاني پيش مي

در ايح صورت كشورها  عضو يا ، ها مفهوم اخير را بي معني رلمداد مي كننددولت

يا ديگر ار لل متحد  مان م هدهكان بيحغير عضنننو سننناز عا به م با المللي خواه  ا  

خصننوصننيات مذكور ملحق شننده يا نشننده باشننند ملتزم به رعايت رواعد طوق الذكر 

گرايي طرهنگي ايح به اعتقاد يرطداران جهاني شنندن و مخالفان نسننبيت. هسننتند

اند كه عدول از آن غير ممکح و بايد به ح كنندهيرواعد به اندازه ا  بنياديح و تعي

                                                                                                     
34 Cultural relativist  

للي شدن حقوق كيفر  در سطح المسياست جنايي اروپا، نمونه ا  از بيح»لوييس دوالكواستا،  35
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ت يمها به رسنننكننده رواعد حقوري از سنننو  همه دولتتعييحمعيارها   عنوان

سننتي و ، در حال توسنعه، اما مسنلما واكنش كشنورها  مدرن 36. شنناخته شنوند

سبت به ايح روند متفاوت خواهد بود گراواپس سردرگمي. ن شفتگي و  ها  واكنش، آ

 ارد وه امروزه وجود دچنانچ. . . و توهم تويئه و مبارزه، سريع و غير منطقي سياسي

صاديق گوناگون سيار  مي با ذكر م شدو در جريانات ب در حالي كه ، توان مدعي آن 

شرا ست و الجرم بايد به  يط موجود تح داد باز طرار از ايح طرآيند ممکح و معقول ني

ضوع رابل ذكر 3٧.بيني خواهد بودهم رابل پيش ست كه  در وارع مو سي آن ا سا و ا

الملل و در نقض حقوق بيح ها مناطعشننان رانه چندان دور دولتا  اگر در گذشننته

بر اساس معيارها  شخصي و ، ديدند و برخورد و احترام نسبت به ايح رواعدبشر مي

شان سي، شدتعريف مي مناطع داخلي  سيا . ..اجتماعي و، امروزه بنا به داليل متعدد 

امروز  در جهان. اننددايح رواعد مي مصنننلحت خود را در رعايت و محترم شنننمردن

عامل محركي برا  پذيرش و رعايت رواعد و ، طشنننار اطکار عمومي داخلي و خارجي

سوب ميمقررات عام حقوق بيح شر مح سيار  از ايح رواعد به عنوان . شودالملل ب ب

 . ها  اشخاص استتحديد كننده حقوق و آزاد 

 ها )مانع دوم(ت احم حق-3-6-2

. ها در تزاحم با يکديگر ررار گيرندممکح اسننت حق الملل گاهيجارت بيحدر ت

در ايح موارد . ها  اجتماع ررار گيرندهمچنيح ممکح است در تزاحم با ديگر دغدغه

ا  موارد با در پاره ها ممکح استهمچنيح حق. ها سخح گفتتوان از تزاحم حقمي

در مورد  .ها و مقتضنننيات اجتماعي مثل نظم در تعارض ررار گيرندبرخي ضنننرورت

صد اجتماعي و اخالريمحدود كردن رلمرو حق سازگار  با مقا صورت نا دو ، ها در 

يک رويکرد آن اسنننت كه از ابتدا حق را به . تواند مطرح شنننودرويکرد تحديد  مي

در ايح رويکرد طرض . صنننورت محدودتر  در عرصنننه حقوق داخلي تعريف كنيم

 . يف دريق مرزها  حق استها ناشي از عدم تعرشود كه مشکل تزاحم حقمي

                                                                                                     
زمستان ، 4شماره ، 5، دوره نشريه مدرس، «طرآيند جهاني شدن حقوق كيفر »توحيد  طر، محمد،  36

  39ص ص ، 13٨٠
  5٧و  56همان، ص  3٧



 1396بهار و تابستان  /چهاردهمطصلنامه حقوق اساسي/ سال ود
 

 

٢٠6 

 

سئله را از منظر تزاحم حقدر رويکرد ديگر ممک ست م در چنيح . ها ببينيمح ا

عبارتي  ها و يا بهم ارائه معيارهايي برا  تعديل حقموضنننعي مسنننئله بسنننيار مه

خارج از چارچوب  چنانچه بخواهيم اخالق را. هاسنننتمعيارها  تقدم و تاخر حق

ها ررار تواند در تعارض با پاره ا  از حقايح مسننئله مي ها تعريف و تبييح كنيمحق

اگرچه در رلمرو اخالق حق مدار تصنننور تعارض هنجارها  اخالري با حق ها . گيرد

ها  ها گاه ممکح است با دغدغهتوان تصور كرد كه حقاما مي، تصور دشوار  است

سر شد اخالري و يا هنجارها  اخالري  شته با سازگار  دا بر مبنا  هر دو  هاحق. نا

ستند شايد بتوان از . رويکرد در حقوق داخلي مطلق نبوده و مقيد به ريود  ه البته 

 . ها  غيرمقيد هم در حقوق داخلي سخح به ميان آوردحق

، ها به شننرز عدم اضننرار و تعرض به حقوق ديگراناصننل الضننرر يا تقييد حق

ستگاه حقتواند به گونهنمي سط د سترده تو سع و گ شود به ا  مو وري به كار گرطته 

مدار  اخالري ا  ريمومتيره اطتد و يا به گونهيور  كه اصننل ايده حق ها به مخا

اطراد  توضننيح آنکه در تفسننير  موسننع از حق اجتماع و يا حتي حق. منجر شننود

 ها  طرد  را در عرصه حقوق داخلي چنان توسعه دادتوان دخالت در حوزه حقمي

بسننيار  از سنناحت ها  زندگي انسنناني تحت الشننعاع ررار  كه اعمال حق اطراد در

ضرار. گيرد سعه مفهوم ا صورتي كه تو سلب حق اخالري طرد و حق ، اما در  منجر به 

 . تواند موجه باشدتعييح سرنوشت او شود نمي

ستنفع ايالق حق شمولي آن ني سخح ايده . ها به معنا  نفي جهان  به ديگر 

يده مطجهان شنننمولي حق يا ا يده متفاو، لق بودن حقها  ت بوده و يرطداران دو ا

يرطداران جهان . ها در وارع رائل به مطلق بودن آنها نيسنننتندجهان شنننمولي حق

سر نزاع داشمولي حق سبيت گرايي طرهنگي  رند و نه با ايده ها در حقيقت با ايده ن

دارد  حقوق بنياديح انساني كه مرزها  مشترك با حقوق داخلي. هاتقييد رلمرو حق

شمولي مي شد كه رلمرو آن را تحديد تواند موجدر عيح جهان  ها مقيد به ريود  با

كه در . ..اخالق حسننننه و، برا  مثال ريدها  عدم تعارض با نظم عمومي. مي كند

شمول به خود توانند جنبه جهانشوند ميالملل مطرح ميرلمرو حقوق تجارت بيح

ته نمي. بگيرند ها و مقتضنننيات خاص در تعييح و تبييح توان از نقش طرهالب نگ 
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به . مفاهيمي همچون نظم عمومي و اخالق حسنننه و يا بهداشننت عمومي غاطل بود

سخح نبايد شمولي حق ديگر  ستح ردرت جهان  ها در پرتو تحديد مفهوم امکان كا

 . حقوق بشر توسط ريود طوق را دست كم گرطت

 انتظارات عمومي جامعه )مانع سوم(-3-6-3

از يرطي روانيني كه  :بررسنني اسننترت با انتظارات عمومي از دو وجه رابلمغاي

گذار از انتظارات عمومي پيش رو  ماست متناسب با مقتضيات زمان نيست و رانون

حقوري نيز  گيماندتحجر و عقب، جمود، از يرف ديگر كهنگي. پيشنني گرطته اسننت

حالت عمالً متروك  حيترنانهيبدهد كه شننايد در خوشما را در برابر روانيني ررار مي

شند صريح از جانب رانون ؛شده با سخ  هنوز ردرت اجرايي ، گذاراما به جهت عدم ن

به رول . رطت از معضنننل دوم بايد به كيفيت وضنننع رانون نگاه كردبرا  برون. دارند

بايد طهميد رانون در چه كيفيتي وضننع شننده و هرگز نبايد روانيح را از : »منتسننکيو

شده جدا نمودي كه در آنكيفيات ضع  شاره به يکي از روانيح آتح كه  .«ها و و  با ا

؛ كردندها را رتل عام ميآن، بودن مردماندطاعدر آن به هنگام محاصره هر شهر و بي

خواسننتار الغا  ، شنندن شننهر در حکم انهدام و محو مطلق آن بودكه مغلوبيور به

  3٨.چنيح موارد  است

ميان انتظارات عمومي و روانيح در غالب موارد  بسنننتگيمه»به عقيده برخي 

بتواند به حيات خود ادامه دهد بايد با  حقوريعني برا  آنکه نظام ي ؛مصنننداق دارد

كه تعارض شنننديد ميان درصنننورتي. 39«انتظارات عمومي مردم جامعه تطبيق كند

شد شته با ضوعه و انتظارات عمومي وجود دا ضوعه عمالً، روانيح مو  نفوذ و روانيح مو

دهند و چنانچه روا  مجريه و رضائيه مصمم به اجرا  حاكميت خود را از دست مي

اعتماد  مردم جمله بيگوناگون از  هايها و نابسامانرانون مزبور باشند شاهد تنش

. ..به رانون مصوب و يياعتنابي، ايجاد نارضايتي عمومي بيح مردم، به دستگاه رضايي

نه از مشنننروعيت ، حالت نظم مبتني بر امر و حکم و طرمان در ايح 4٠.خواهيم بود
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 41.تواند ساختارها  حقوري را به مدت يوالني دگرگون سازدبرخوردار بوده و نه مي

هنگامي . اما مسئله انتظارات عمومي در يک سطح ديگر نيز رابل بررسي است

سخح به ميان ميتجارت بيح كه از حقوق ست كه ديگالملل  سئله ا ر انتظارات آيد م

انتظارها  عمومي محدود جامعه داخلي و شنننخصنننيت حقيقي مردم يا ، عمومي

 . شودشخصيت حقوري دولت در سطح داخلي مطرح نمي

 نتيجه گيرو

جارت بيحهاامروزه ارزش با حقوق ت لل  مرتبط  ظام  الم در دو  حقوريدر ن

سطح داخلي مي. شودالمللي تعريف و تبييح ميسطح داخلي و بيح تاثير از توان در 

، ها  خاص سننياسننيحوادث تاريخي و ايدئولوژ ، سنننت، مانند مذهب يهايارزش

گره خوردن ايح عوامل با يکديگر نظام . سننخح راند و تجار  اجتماعي و ارتصنناد 

ها  مند با ارزشا  نظامن به عنوان مجموعهآحقوق داخلي حقوري را در شنننکل 

شخص معرطي مي ضوع كه ي. كندم شور يا در مقطع خاص ايح مو ک عمل در يک ك

اسننت و در مقطع خاص زماني و در  گذار مواجهبا برخورد رانونزماني در كشننور  

سط رانون شور  ديگر تو ستبدان بيگذار ك ست توجه ا سئله مربوز ا . به هميح م

ها و هنجارها در درجه نخست در سطح داخلي ساخته شده و پس بسيار  از ارزش

از نيمه ها   سازمانها  تجار  طرامليگير  وند؛ اما پس از شکلشواجد اهميت مي

شته سطح حقوق ، ررن گذ صورت گرطت كه از آن  داخليدر  تغيير و حتي تحوالتي 

نظام . توان به تغيير گفتمان و نظم حقوري حاكم بر ايح عرصه سخح گفتجمله مي

شي  سته نظرا بايد در زمينه حقوق تجارت بيحارز ها و ام مطلق ارزشالملل به دو د

ها  مطلق جنبه جهاني و غيررابل ارزش. بند  كردها تقسنننيمنظام نسنننبي ارزش

شته و امکان تعارض با نرم ستتغيير دا ها  نظام ارزش. ها  داخلي در آن ممکح ني

سته به نوع نگرش آنها مي سته است و ب سبي اما به شرايط داخلي كشورها واب توان ن

 با. داخلي كرد يا از ورود آن به حقوق داخلي جلوگير  نمود ا  را وارد نظامراعده

ايح مفهوم ، ها  مختلف شاهد آن هستيموروع تحوالتي كه در ررن حاضر در عرصه
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سبيت بوده و نمي ستخوش ن شت ثابت و واحد  از آن ارائه دادنيز د برا  . توان بردا

وري از دسننتاوردها  به ادبيات حق جهاني ورود مفهوم نظم عمومي ارتصنناد ، مثال

حمايت از آزاد  معامالت و ، هدف از وضننع آن رواعدو  حقوق ررن بيسننتم اسننت

امروز كه در رواعد حقوق ، جهاني مزبورليکح مفهوم نظم  ؛طعاليتها  ارتصننناد  بود

ضرررن  المللتجارت بيح ستجا  گرطته  حا معنايي متفاوت دارد و دارا  هدطي ، ا

ارتصننناد ، ثروت در اجتماع عادالنةها با نام توزيع دولت، مفهومايحدر. ديگر اسنننت

 . دهندررار مينظارت و رهبر  خود  تحترا  جهاني جامعه
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Abstract 

The effect of the international trade law on different legal 

systems has been discussed and challenged as an important 

interdisciplinary issue. Enjoying tools such as cultural 

relativism and preference of a specific legal system, Iranian 

legal system impedes the effect of international trade law on 

domestic rules. The dominance of globalized trade rules 

eliminates the countries 'options for negotiation and 

discussion. Currently, imperative rules play a significant role 

in changing domestic rules as well as the international trade 

law itself. Like domestic integrated legal and judicial systems, 

the legal system of international trade has different parts and 

sections, though differently. Numerous values of international 

law have impacted legislation and change of substantive and 

procedural laws. Generally speaking, domestic legal systems 

are required by the law to accept some international norms and 

values. On the other hand, they have the right to join treaties 

regarding the acceptance of others.  
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rights, effect.  

 
  


