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 حیطمفاظت حهای حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، کننده نظام های نگراناز جمله مؤلفه
 نگی وتواند در چگورد میزیست است. این رویکالملل محیطزیست از گذر اجرای حقوق بین

ن صل بر آتو، اروی آن، مؤثر واقع شود. در این پرحفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش
فه ر مؤلشود. این مهم دزیست در نظام حقوقی ایران اجرا میالملل محیطاست که حقوق بین

قانون  125و  77صول زیست که در االملل محیطسازی حقوق بینفراقانونی و از رهگذر اساسی
المللی را در حکم قانون قانون مدنی که عهود و اسناد بین 9اساسی و قانونی از نگاه ماده 

عنوان بستری انونی بهق -های حقوقیسان، از یک سو، فرصتباشد. بدینپندارد؛ هویدا میمی
 ن استپرسش آباشد. لکن، زیست مهیا و فراهم میالملل محیطضروری برای اجرای حقوق بین

ق ه حقوکهایی در این موضوع وجود دارد؟ زیرا، اصل بر آن بوده که چه موانع و یا چالش
هایی که در ها و چالششود و بررسی فرصتطور نسبی در ایران اجرا میزیست بهالملل محیطبین

بینی ن پیشآاین حوزه وجود دارد، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در پرتو 
 باشد. رهیافت این نگارش می الملل،سازوکارهای دقیق اجرای حقوق بین
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 مقدمه
ع در واقزیست است. محیطحفظ های مشترک بشریت در جهان، یکی از نگرانیبطورکلی 

الملل در اجرای حقوق بین المللیزیست بیش از هر چیزی نتیجه ابتکارات بینتوسعه حقوق محیط
تحقق  ،هاتوافق میان دولتزیست الملل محیطدر راستای اجرای حقوق بیناست. زیست محیط

 :Saxena, 2015)ضروری است  از ابزارهای زیستیمحیط  داخلی قوانیناجرای  و هدف پایداری
الملل ها از سوی کشورها است اما حقوق بینالمللی، اجرای آنهدف از وضع تعهدات بین»(. 5

ها درصدد برقراری نظام حقوقی یکنواخت در همه کشورها نیست بنابراین این امکان برای دولت
« المللی جامه عمل بپوشانندفراهم شده است تا با توجه به ساختار نظام حقوقی خود، به تعهدات بین

(Ezadi, 2015: 503) . دست ، المللینحوه اجرای تعهدات بیندر راستای الملل حقوق بیندر واقع
ها را باز گذاشته است و روش واحد و مشخصی در خصوص نحوه اجرای این تعهدات دولت

الملل و به تبیین رابطه حقوق داخلی و حقوق بین» المللی در نظام حقوقی داخلی، وجود ندارد.بین
دم و اولویت این دو بر یکدیگر، حدود و ثغور تأثیرگذاری هر کدام بر یکدیگر و الزامات تبع تق

بوده است. پس از پیدایش جامعه  یبرانگیزمابین آنها از مباحث مهم و چالشمترتب بر رابطه فی
الملل در قبال کشورها، حقوق ملل و متعاقباً سازمان ملل متحد و تقویت سازوکارهای جامعه بین

الملل نیز جایگاه حقوق بین (.Sohrablo, 2019: 450)« الملل نیز شاهد ارتقای جایگاه بوده استینب
الملل بعد از ایجاد جامعه ملل و سازمان ملل متحد و به دنبال آن تحکیم سازوکارهای جامعه بین

 .در قبال کشورها، ارتقا پیدا کرده است
نحوه مواجهه با تعهدات ست که ی کشورهااصول و مبانی نظام حقوقی داخل ایندر واقع 

الملل و حقوق داخلی از منظر کند. به طور کلی ارتباط بین حقوق بینمی مشخصالمللی را بین
عالوه بر آن، در بسیاری از  شود.می وصف 2و دوگانگی حقوقی 1های یگانگی حقوقینظریه

یجاد مکانیسم حقوقی و یا های ملی خود به موجب االمللی زیست محیطی دولتمعاهدات بین
اند. بنابراین، المللی شدهاجرایی در حقوق داخلی مکلف به اجرای صحیح تعهدات و الزامات بین

کند، زیست پیروی میالملل محیطاینکه هر کشوری از چه الگوی حقوقی برای اجرای حقوق بین
 تواند به اجرای بهتر این قواعد و مقررات کمک شایانی بنماید.می

زیست در نظام الملل محیطز این رو هدف این پژوهش، بررسی نحوه اجرای حقوق بینا
 -حقوقی ایران است که تا خالءهای حقوقی، اجرایی و سیاسی آن را با بکارگیری روش توصیفی

زیست در نظام الملل محیطتحلیلی ارائه نماید. در خصوص نحوه و چگونگی اجرای حقوق بین
دیدگاهها، سئواالت، نظریات و فرضیات مختلفی ارائه شده است و  حقوقی کشورهای مختلف

                                                           
1. Monism 
2. Dualism 
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هایی برای اجرا در نظام حقوقی ایران سئوال اصلی این پژوهش این است که چه خالءها و چالش
در نظام حقوقی وجود دارد؟ که در پاسخ به این سئوال، فرضیه این مقاله بر این مبنا است که 

المللی ارائه داده است ولی عالوه ه حلی را برای اجرای معاهدات بینقانون مدنی را 9ایران، ماده 
المللی و الملل از قبیل عرف بینبر تفسیربردار بودن این ماده، نسبت به سایر منابع حقوق بین

زیست در ایران را با الملل محیطو اجرای حقوق بین های قضایی ساکت و صامت استرویه
قانون مدنی، معاهدات بین  9، گرچه قانونگذار در ماده ارت دیگرمشکل مواجه می سازد. به عب

المللی را در حکم قانون به شمار آورده است ولی راهکارهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران به 
درستی وضع و تبیین نگردیده است. از این رو، اجرای معاهدات بین المللی علی رغم اهمیت ماده 

ی حقوقی و اجرایی روبرو شده است که در این مقاله تالش خواهیم کرد قانون مدنی، با خألها 9
 ضمن بیان این خألها، به راهکارهای جبران آن اشاره نماییم. 

 
  پیشینه تحقیق -1

حقوقی  بیاتدر خصوص پیشینه تحقیق ، گرچه در زمینه موضوع این مقاله آثار زیادی در اد
کندی  آماندا تین واز آثار در این زمینه، کتاب پل مار شود، اما با این همه، یکیکشور یافت نمی

ر دنویسندگان  (Martin & Kennedy, 2015)است « اجرای حقوق محیط زیست»( با عنوان 2015)
یاسی دی، سهای حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصااند ضمن بررسی دیدگاهاین کتاب تالش کرده

موعه زیست را بررسی نمایند. این کتاب مجالملل محیطو همچنین سنتی اجرای حقوق بین
خلی را زیست داالملل و قوانین محیطهای نظری که روابط بین حقوق بینمقاالتی است در زمینه

ه از کنماید و همانطور که در باال ذکر شد از نقاط قوت این کتاب این است بررسی می
 ه ضعفت پرداخته است و نقطزیسالملل محیطدیدگاههای مختلف به بررسی اجرای حقوق بین

ی حقوق الملل در نظامهای اجرای حقوق بیناین کتاب این است که به طور مستقیم به روش
 پردازد. داخلی کشورها نمی

جایگاه »( با عنوان 1399اثر بعدی مربوط به مقاله عباس پورهاشمی و مجتبی سبحانی نیا، )
 & Poorhashemi)« اجرای معاهدات زیست محیطی معاهده در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نحوه

Sobhani Nia, 2020) های عملی اتخاذ است. برآیند این مقاله این بوده که با بررسی و تحلیل رویه
گانه جمهوری اسالمی ایران، نظام حقوقی ایران رهیافت برابری حقوق شده از سوی قوای سه

رگزیده است. و اینکه این مقاله تنها به یکی از منابع المللی با نظام حقوقی داخلی را بمعاهدات بین
زیست که همان معاهدات است پرداخته و سایر منابع را بررسی نکرده از الملل محیطحقوق بین

 نقاط ضعف این مقاله است.
(، با عنوان 2015توان به آن اشاره نمود کتاب پیتر اچ سندز )یکی دیگر از آثاری که می

است وی در  (Peter H.Sand, 2015)« الملل محیط زیستیخ و ریشه حقوق بینای بر تارمقدمه»
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الملل های مختلف حقوق بینبندی دورهاین کتاب با بکارگیری روش تاریخی و تقسیم
الملل پرداخته است که از مزایای این کتاب پرداختن به اجرای زیست به اجرای حقوق بینمحیط

زیست است که به الملل محیطهای مختلف حقوق بینبندی دورهالملل از طریق تقسیمحقوق بین
شود. با این همه، این زیست پرداخته میالملل محیطهای مختلف حقوق بینطور کامل به دوره

زیست در نظام حقوقی داخلی الملل محیطکتاب از ارائه یک روش جامع برای اجرای حقوق بین
 یب این کتاب است. کشورها غافل مانده است که این از معا

ند نوشته عباس پورهاشمی و بهاره ارغ« الملل محیط زیستحقوق بین»همچنین کتاب 
(1391 ،)(Poorhashemi& Arghand, 2013) ،توصیفی به -به ابعاد مختلف و با رویکردی تحلیلی

ن قدافست ، زیست پرداخته است ولی نقدی که به این کتاب وارد االملل محیطمنابع حقوق بین
 زیست می باشد.  الملل محیطتمرکز بر موضوع اجرای حقوق بین

 
 زیست الملل محیطهای اجرای حقوق بینمبانی نظری روش -2

با  الملل محیط زیست، مجموعه ای حقوق است که با طبیعت سروکار دارد وحقوق بین
پردازد زیست مییطگذاری محالملل، به مقرراتفرهنگ و انسان تفاوت دارد. در واقع حقوق بین

المللی نزیست سنگ بنای سیستم حقوقی بیالملل محیطتوان انتظار داشت که حقوق بینپس می
زیست ای از حقوق که با محیطالملل محیط زیست، در نگاه اول، مجموعهباشد. حقوق بین

زیست یطالملل است که با محای از حقوق بینالمللی سروکار دارد نیست بلکه یک شاخهبین
 ((Humphreys and Otomo, 2014 سروکار دارد.

از موضوعات بنیادین مورد بحث میان اندیشمندان نیز الملل و حقوق داخلی رابطه حقوق بین
و  2و انزیلوتی 1ای از این اندیشمندان ازجمله تری پلمربوط به این دو حوزه بوده است که عده

داخلی دو نظام مستقل و جدا از یکدیگر هستند که الملل و حقوق معتقدند که حقوق بین 3اوپنهایم
ای دیگر نیز مانند باشند )نظریه دوگانگی و یا دوئالیسم(. عدههر یک دارای قلمرو خاص خود می

الملل را از حقوق داخلی مجزا حقوق بین 7و دوگی 6، الترپاخت5، ژرژسل4کلسنهانس 
است  حاکم های اجتماعی، بر مجموع فعالیتمفهوم واقعی حقوق اعتقاد دارند که زیرا ؛دانندنمی
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 . (Kirchmair, 2018: 55) که از تجمع اصول ناشی شده است )نظریه یگانگی یا وحدت حقوقی(
 هیچ تعریف مشخصی ندارد، موجب «دوئالیسم»و  «مونیسم»از آنجایی که اصطالح 

اخلی ملل و حقوق دالهای زیادی شده است. در واقع مطابق نظریه یگانگی، حقوق بینسردرگمی
ر همین بنست. توان آنهارا دو نظام حقوقی متفاوت داداند و نمیهایی از یک نظم حقوقی میبخش

ابل قستقیماً های حقوقی ملی مگذاری، در نظامالملل )معاهده( بدون نیاز به قانوناساس حقوق بین
تقدان کثر معمراتب نیز، اشود. از لحاظ سلسله شود و بخشی از حقوق داخلی محسوب میاجرا می

ورهای تابع در کش .(Owada, 2011: 3) دانندالملل را برتر حقوق داخلی میاین نظریه، حقوق بین
از به شود، بدون نیاالجرا مییگانگی، معاهده هنگامی که مطابق قانون اساسی تصویب و الزم

 آید. می ه حسابقانون داخلی بشود و بخشی از گذاری قوه مقننه، واجد اعتباری قانونی میقانون
 وهای حقوقی الملل در حقوق داخلی مستلزم همکاری بین نظامدر واقع ورود حقوق بین
تگی پیوس روابط بین دو نظم حقوقی، موجب کلیطورها است. بهوجود وابستگی متقابل بین آن

، بل باشدتفاوتی متقایشود. اگر روابط بر اساس تفکیک دو نظم و تا حدی بها میمتقابل بین آن
ل یق عمشود. بنابراین قاعده خارجی باید از طرگرایی مطرح میدر این صورت بحث دوگانه

ه حقوقی خاص تبدیل به قاعده حقوقی داخلی شود تا قابل اجرا گردد. برعکس، نظری
وق الملل و حقگرایی، منعکس کننده نظم حقوقی واحد است که در آن قواعد حقوق بینیگانه

ق . در این صورت فرض بر برتری حقو(Chiam, 2018:1)شوند داخلی به یکدیگر مرتبط می
مل از به عون نیالملل و جذب خود به خودی آنان در حقوق داخلی صرفاً از طریق انتشار و بدبین

 حقوقی ویژه برای پذیرش آن در حقوق داخلی خواهد بود.
رانسه، آمریکا، فیی مانند هادولت ، رویهداخلی حقوق الملل یابین حقوق برتری در خصوص

ـشور کرد. در دا أکیدتالملـل برحقـوق داخلـی حقوق بینبه برتری آلمان، سوئیس، اسپانیا و ایتالیا 
سـایی ن شناالملل برتری دارد و در انگلستان نیز ضمنیکاراگوئـه حقوق داخلی بر حقوق بین

رض ت تعاـوق داخلی، حقوق داخلی را در صورالملـل قـراردادی بـر حقبرتـری حقـوق بـین
ی و وق داخلوی حقداند. درکشورهایی مثل آرژانتین و ایـران نیـز تـساالملل مقدم میبرحقوق بین

جام . با ان(Encyclopedia of Public International Law, 2014: 32) «الملل مطرح استحقوق بین
ی و های داخلژه قوانین اساسی و آرای دادگاههایی در قوانین و مقررات داخلی، بویبررسی
ظریه نهای عالی کشورها مشخص شد که هیچ کشوری رسماً نظریه دوگانگی حقوقی و دادگاه

 یه قرارو نظردیگانگی حقوقی را نپذیرفته است، هرچند هر یک به نوعی تحت تأثیر یکی از این 
 گرفته است.

 
  تاریخچه -3 

ها درباره برای کاهش نگرانی که اولین اقداماتزیست و طالملل محیتاریخچه حقوق بین
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الملل گردد. حقوق بینبرمی 1970به دهه  ،المللی برداشته شدزیست توسط جامعه بینمحیط
در واقع  (Saiful Hasan, 2013: 2).زیست از آن زمان توسعه زیادی پیدا کرده است محیط
نای امروزی آن به بیانیه کنفرانس سازمان ملل الملل محیط زیست، به معگیری حقوق بینشکل

 گردد.بر می 19721زیست استکهلم متحد درباره انسان و محیط
 دهد: ییل مزیست عموماً سه دوره اصلی را تشکالملل محیطروایات تکامل تاریخی حقوق بین

ره دربا 1972است )به عنوان مثال کنفرانس استکهلم  1970دوره سنتی که حدود دهه  -1
کنفرانس ریو سازمان ملل متحد  1992دوران مدرنیته از استکهلم تا  -2؛انسان و محیط زیست(

دوران پست مدرنیته از ریو تا به امروز )از سال  -3؛ (1992-1972) 2زیست و توسعهدرباره محیط
 . (Sand, 2015: 2)تا به امروز(  1992

نس توان کنفرا، را میزیستملل محیطالحقوق بینو تدوین توسعه  رونداولین نقطه عطف در 
زیست سالم رسمیت شناختن حق برخورداری از محیطبا بهدانست که 1970در دهه استکهلم 

 وپرداخت زیست ارتباط تنگاتنگ توسعه با محیط به ،یتعنوان یکی از حقوق اساسی بشربه
ینه ی در زمهای جهانهمکاریبه روند  را پیشنهاد داد که با این اقدام المللیتشکیل نهادهای بین

م طه فراهالمللی مربوبیشتر قواعد بین و توسعه زیست انسجام بخشید و راه را برای تکاملمحیط
 .ساخت

یافت و زیست توسعه الملل محیطاز نظر ساختاری حقوق بین 1992تا  1972در دوره تاریخی 
زیست المللی برای حفاظت محیطهای بیناز نظر اصول و قواعد حقوقی و همچنین ایجاد سازمان

زیست ملل و مهمترین اتفاق در این دوره تشکیل سازمان برنامه محیطتوسعه و رشد پیدا کرد 
هم یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی این دوره،  4)یونپ( بود. در دوره پست مدرنیته 3متحد

 بوده است. 2002 در ژوهانسبورگ 5پایداربرگزاری کنفرانس توسعه
 

 در ایرانزیست الملل محیطحقوق بیناجرای  -4
بدیهی است که اجرا یک فرایند چندسطحی و دارای چند ذینفع است که از ماهیت حقوقی 

المللی است که باید در رود و دارای تأثیرات داخلی و بینالمللی فراتر میهای بینموافقتنامه
امروزه  (.Popovski, 2020: 60)رار گیرد های حاکمیتی مورد توجه قها و نگرشترکیب با ظرفیت

                                                           
1. United Nations Conference on the Man and Environment (Stockholm Declaration) Stockholm - 1972 
2. United Nations Conference on Environment and Development Declaration Rio - June 1992 
3. United Nations Environment Programme 
4.  Postmodernity 
5. World Summit Onsustainable Development Johannesburg SepTEMBER 2002 
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زیست یکی از مهمترین المللی برای حفاظت از محیطموضوع اجرای استانداردهای حقوقی بین
، زمانی که مردم از 1970زیست مدرن است. از اواخر دهه الملل محیطمشکالت حقوق بین

المللی در ی جامعه بینهازیست آگاه شدند، تالشهای خود بر محیطتأثیرات مخرب فعالیت
الملل جهت توسعه استانداردهای زیست محیطی بوده است. به طور کلی، نحوه اجرای حقوق بین

 بندی کرد. ای تقسیمای و مقابلهزیست را می توان به دو دسته ابزارهای غیرمقابلهمحیط
 رسانی بهاطالع ی،( تبادل اطالعات، ارزیابی اثرات زیست محیط1ای شامل: ابزارهای غیرمقابله

های فنی و ( کمک2دهی، نظارت، تأیید و بازرسی، کشورهای آسیب دیده، مشاوره، گزارش
ارهای اصطالح ابز های بازار )بههای اقتصادی/ مکانیسممشوق های فنی و علمی،مالی، همکاری

 (4ت محیطی، سهای چندجانبه زیهای عدم پیروی از موافقتنامه( مکانیسم3علمی، فنی و مالی(، 
 المللی. های دیپلماتیک حل و فصل اختالفات بینروش

( اعمال مجازات از طریق 2استناد به مسئولیت،  (1ای عبارتنداز: همچنین ابزارهای مقابله
و فصل اختالفات با  ( حل4های تجاری یکجانبه که غیرمجاز ، محدودیت (3اقدامات متقابل، 

 (Medvedieva, 2014) قضایی و شبه قضایی. المللیمراجعه به نهادهای بین
به طور نمونه می توان با تمسک به این مکانیسم، اجرای کنوانسیون جلوگیری از آلودگی 

( که ایران به آن ملحق شده است و هدف آن کنترل و جلوگیری از آلودگی 1972) 1دریایی
نامه های اد قراردادها و توافقدریایی ناشی از تخلیه و دفع مواد زاید و تشویق و حمایت از انعق

تواند در ای است، را مورد بررسی و تحلیل قرارداد داد. عالوه بر آن این مکانیسم میمنطقه
بخشی از روند کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص که  2کنوانسیون تنوع زیستیخصوص 

در 1992اهده در سال . این مع، قابلبت اجرایی داشته باشدرودزیست و توسعه به شمار میمحیط
عضو دارد. این کنوانسیون بر 1۸4االجرا شد و هم اکنون الزم1993ریودوژانیرو امضا و در سال 

مبنای سه هدف اصلی حفاظت از تنوع زیستی، باال بردن ظرفیت کاربرد پایدار آن و سهیم شدن 
به طور رسمی 1375اد عادالنه در منافع حاصل از استفاده ذخایر ژنتیکی تشکیل شد. ایران در خرد

به این کنوانسیون پیوست و نسبت به تعیین راهبردها و برنامه اقدام ملی در خصوص حفاظت از 
در ادامه  .تنوع زیستی که جزء یکی از الزامات ناشی از پیوستن به این پیمان بود، اقدام کرد

سی قرار گرفته زیست مورد بررالملل محیطهای موجود در اجرای حقوق بینها و چالشفرصت
 است.

 الملل محیط زیستهای موجود در اجرای حقوق بینفرصت -4-1
زیست می الملل محیطهای نظام حقوقی ایران برای اجرای حقوق بینمطالعه و بررسی ظرفیت

 های الزم را برای تحلیل آن فراهم آورد. تواند نقاط قوت و قابلیت

                                                           
1. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter  
2. Convention on Biological Diversity  
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 های موجود در آن رفیتظ و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -4-1-1
های حقوقی است که ظرفیتجمله قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از  125و  77اصول 

المللی ت بینتبیین جایگاه معاهدا»الملل در نظام حقوقی داخلی به در خصوص اجرای حقوق بین
. بر پردازدمی (Bahadori& Fattahi, 2016: 115« )هاو صالحیت قوای حکومتی در فرایند انعقاد آن

ی لس شورارت مجنظا باالمللی را های بیننامهموافقت ،اساس قانونگذار در پرتو اصول مذکور این
 . رساندبه تصویب میاسالمی 

المللی ینبو  د که دو وصف ایجاد تعهدنشومی را شامل تنها معاهداتی لدو اص در واقع، این
ین دو ر یک از اهای دولت ایران که هنامهسایر موافقت د ونباشدارا برای دولت ایران را بودن 

ارای دو با امضای مقام  نیازی ندارندتصویب مجلس شورای اسالمی به ، را ندارند وصف
د بنابراین رون .(Mardani& Hasan zadeh, 2017: 83) دنشواالجرا میصالحیت انعقاد، الزم

دولت  است که بدین صورتاسالمی ایران المللی در نظام حقوقی جمهوری تصویب اسناد بین
های ه پیمانحاق بنامه، قرارداد و یا العهدنامه، مقاوله ی،المللنامه بینتقاضای تصویب موافقت

 اس دولت. بر این اسدهدارائه میالمللی را به همراه متن کامل آن به مجلس شورای اسالمی بین
ب آن تصوی المللی، الیحهنامه بینموافقت است به منظور محقق ساختن امکان اجرای هم موظف

ب شود. ی، تصویمطابق روند قانون تاتا در دستور کار مجلس قرار گیرد  دهدرا به مجلس ارائه 
سالمی و ابرای اظهارنظر از حیث عدم مغایرت با موازین مصوبه را در صورت تصویب، مجلس 

ی وراشأیید د و در صورت تکنال میقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به شورای نگهبان ارس
دند برخی معتق»کند. ابالغ می برای امضاءجمهور به رئیس ، رئیس مجلس متن رانگهبان
و  جمهور در اجرای صالحیت قانون امضای معاهدات، دارای صالحیت تکلیفی نیسترئیس

این  ی نیزبرختوان وی را به این کار ملزم کرد. تواند از امضای آن خودداری کند و نمیمی
س ب مجلصالحیت را صالحیتی تکلیفی دانسته و وی را مکلف به امضای معاهده پس از تصوی

المللی ات بین. بدیهی است که معاهد(Bahadori& Fattahi, 2016: 120« )اندشورای اسالمی دانسته
 ون اساسیقاناز  مطابق این اصل)ا نماینده وی یجمهور در نظام حقوقی ایران، پس از امضای رئیس

 شود.یابد و قانونی میالمللی رسمیت مینامه بینبه عنوان موافقت( شورای نگهبان راتو نظ
 های موجود در آنفیتو ظر ایرانجمهوری اسالمی قانون مدنی  -4-1-2

های حقوقی است که در خصوص اجرای حقوق قانون مدنی، نیز از جمله ظرفیت 9ماده 
مطابق قانون مدنی ایران، زمانی که یک معاهده ایران وجود دارد.  الملل، در نظام حقوقیبین
الملل عرفی مندرج در شود، به استناد حقوق بینالمللی مورد قبول و تصویب واقع میبین

المللی قابلیت استناد دارد و نیز مقررات حقوق کنوانسیون حقوق معاهدات که در عرصه بین
قوق خصوصی مورد قبول کشورها است، به تمامی خصوصی داخلی، که هماهنگ با اصول ح
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 .قابلیت تسری داردمفاد یک معاهده 
ر ست که دشن االملل را در حکم قانون دانسته است. رو، مقررات حقوق بینایران قانون مدنی

های حقوق که مقررات از طریق فنون و روشاین حالت، اشخاص حقوقی داخلی در صورتی
 به نند.تناد کتوانند به چنین مقرراتی اسداخلی در آمده باشند میعمومی داخلی بصورت قانون 

تر به دستورالعملی قانون مدنی ایران بیش 9قاعده مندرج در ماده »همین سبب، شاید بتوان گفت که 
 .(Falsafi, 1994: 37) «ای حقوقیماند تا قاعدهسیاسی می

 یستالملل محیط زاجرای حقوق بینهای موجود در چالش -4-2
ی این ن، اجرادر نظام حقوقی ایرابین الملل محیط زیست الملل رغم اهمیت اجرای حقوق بینعلی

 وقیءهای حقهم شامل خال تواندها میچالشاین همواره با محدودیتهای روبرو بوده است. حقوق 
انبه های چند جنامه. فقدان اجرای مؤثر بسیاری از موافقتسیاسیشود و هم خالءهای  و اجرایی

اخته های زیست محیطی شنزیست محیطی بعنوان یکی از خالءهای مهم در رسیدگی به چالش
 رفاً یکیصگرایان، موضوع محیط زیست عالوه بر این، از نظر واقع. (UNEP, 2018: 8)شده است 

نظر  شود. ازه میاضاف ها است که به لیست بلند دالیل منازعهاز منابع قابل تبیین مناقشه میان دولت
. به باشد های اقتصاد جهانیتواند یکی از جنبههای اقتصاد سیاسی، محیط زیست میتئوریسین

 ستند.های مدیدی است که درگیر مباحث زیست محیطی ههای سنتی مدتعبارت بهتر، رهیافت
های شهدهند. مناقهای سنتی همه مباحث مرتبط به محیط زیست را پوشش نمیبا این حال رهیافت

ه و حوزها است: تقسیم مباحث محیط زیست به دماعی و سیاسی داخلی یکی از این جنبهاجت
گرای روابط تواند سودمند باشد. محققان محیط زیستالمللی نمیهای داخلی و بینسیاست

ه وقتی کچرا  ها متوجه فراسوی نگرش سنتی به دولت باشدالملل معتقد هستند که باید نگاهبین
 های چند ملیتی،شود، بسیاری از بازیگران دیگر نظیر شرکتت مطرح میمباحث محیط زیس

 .( Sorensen. 2015: 446-453&Jackson ) کنندنهادهای غیردولتی، مصرف کنندگان و ...اهمیت پیدا می
 های حقوقیخالء -4-2-1

ان تویمءها زیست در ایران دارای خالءهایی است که از جمله این خالالملل محیطحقوق بین
وقی ام حقهای ساختاری نظالملل محیط زیست، تعارضبه موانع تقنینی برای اجرای حقوق بین

تفسیرهای  وقانون مدنی  9های موجود در ماده الملل محیط زیست، محدودیتایران و حقوق بین
 زیست اشاره کرد. الملل محیطقانون مدنی ایران برای اجرای حقوق بین 9متعارض در ماده 

 الملل محیط زیستموانع تقنینی برای اجرای حقوق بین -4-2-1-1
المللی بایستی قوانین داخلی برای اجرای تعهدات بین در سطح داخلیکشورها به طور کلی، 

ولی روند در ایران تنوع قوانین بسیار زیاد است . و اجرا نمایندتصویب ، مورد نیاز را تدوین 
شود و روندی طوالنی دارد و تصویب قوانین مشکل تصویب این قوانین به سادگی محقق نمی

قوه مقننه بگذرد و تا در این قوه تصویب نشود قدرت اجرایی ساز و کارهای است چرا که باید از 
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 پیدا نخواهد کرد. 
با را زیت الملل محیط زیست، قدیمی بودن قوانین اسیکی دیگر از موانع اجرای حقوق بین

 وسارت خهای جدیدی ایجاد شده که موجب ها و فعالیترویه متحول شدن و صنعتی شدن دنیا،
، ت دیگریکی از مشکال طلبد.شود که همین امر قوانین جدیدی را میزیست میآسیب به محیط

 یموارد، به طور مثال قوانین کیفری است؛ از جمله ، قوانین موجودبه روز رسانی و اصالح مستمر 
، ی جامعهاقتصاد که با توجه به گذر زمان و تغییر و تحول شرایطاست ها انگاریمربوط به جرم که

یگر از دمجازات مقرر شده در برخی از قوانین پاسخگوی اوضاع و احوال موجود نیست. 
رچه و ا یکپارکه بایستی قوانین  است پراکندگی قوانینمشکالت موجود در قوانین زیست محیطی 

 تحت قانونی واحد و پایه در آورد. 
 زیست الملل محیطهای ساختاری نظام حقوقی ایران و حقوق بینتعارض -4-2-1-2

های نامهقتمواف و قراردادها ها،نامهمقاوله ها،عهدنامه» ایران اساسی قانون 77 اصل مطابق
بر  تنیمب ایران حقوق که از آنجایی و برسد اسالمی شورای مجلس تصویب به باید «المللیبین

وق ی و حقاساس مغایر قانون اسالمی امکان تصویب قوانین شورای مجلس است، اسالم حقوق
قانون اساسی بین  مقررات عهودی که بر طبق»قانون مدنی،  9ماده  طبقرا ندارد. همچنین بر  اسالم

المللی ندات بیمعاه»در نتیجه، . «دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است
ا امضا رجمهور آن را طی کرده، از طرف شورای نگهبان تأیید شده و رئیس که روند قانونگذاری

ن توان به ایکنند و میکرده است، ارزشی برابر با قانون داخلی مصوب مجلس را پیدا می
 . (Azari& Tabatabai Hesari, 2017: 9)« ها در محاکم ایران استناد کردعهدنامه

عادات مبه  نظارت آن در محاکم دادگستری، استناد با این وصف، در مقام اجرای قوانین و
منشأ  ، خوددعدم استناد محاکم در دعاوی به این اسناالمللی به ندرت انجام می گیرد و بین

 در اسناد ینا ودنمؤثر نبتعارضی است که در ساختار نظام حقوقی ایران وجود دارد. عالوه بر آن، 
 از لیداخ حقوق الملل دربین عملیاتی اسناد و نیعی انعکاس عدمن و قوانی اصالح یا ایجاد
 است. جهانی جامعه در های ایرانترین چالشعمده

 قانون مدنی 9های موجود در ماده محدودیت -4-2-1-3
الملل است و نسبت به سایر منابع حقوق بینمعاهده ای قانون مدنی ایران شامل مقررات  9ماده 

، 1از قواعد آمرهه به طور کلی منابع حقوق بین الملل عبارتند این در حالی است ک باشد.می ساکت
، 2، دکترین حقوقی1المللیهای بین، تصمیمات سازمان3المللی، عرف بین2المللیمعاهدات بین

                                                           
1. Peremptory Norm 
2.  International Treaties 
3. international Custom  
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. اهمیت برخی از منابع همچون قواعد آمره، 5، رویه قضایی4حقوقیکلی ، اصول 3اعمال یکجانبه
المللی، به قدری زیاد های بینالمللی و تصمیمات سازمانی بینالمللی، قواعد عرفمعاهدات بین

المللی المللی دولت متخلف در عرصه بیناست که تخلف از این منابع موجب مسئولیت بین
المللی است ولی هیچ دولتی هم شود. هرچند عمده تعهدات ناشی از معاهدات و عرف بینمی

موجب منابع دیگر تعهداتی ندارد و یا در آینده تعهداتی  تواند ادعا این را داشته باشد که بهنمی
ای صادر شود که زمینه برای آن متصور نیست و همچنین باید اجازه قانونگذار داخلی به گونه

تصریح »ها، برای قاضی فراهم شود. نظر از منبع ایجاد آنالمللی، صرفاجرای تمامی تعهدات بین
نا است که مقررات عهود برابر با قانون بوده و اساساً قاضی بدین مع 9منحصر به عهود در ماده 

الملل را در اختیار ندارد. معنای با اثر ایرانی مجوزی برای اجرای منابع غیرمعاهداتی حقوق بین
المللی المللی چنین تحلیلی این خواهد بود که به صورت سیستماتیک، اجرای تعهدات بینبین

« نیست ، از جمله ایرانیرممکن است که اساساً شایسته هیچ کشوریای از سوی ایران غغیرمعاهده
(Hashemi, 2009: 238). 
 قانون مدنی ایران  9ماده  ازتفسیرهای متعارض  -4-2-1-4

این تفاسیر  قانون مدنی وجود دارد، که یکی از 9های متفاوتی از ماده تفسیرها و برداشت
 و قوانین دیگر تعارض بین معاهده ای برای حلقانون مدنی، قاعده 9مبتنی بر این است که ماده 

لف را ن مخاوضع کرده است و در نتیجه اگر قانونی مخالف عهدنامه وضع شود قاضی باید قانو
 المللی بایدشود که دولت در روابط بین تواند نقضمعاهده می رعایت کند و در این صورت

ت که معاهدات ان نتیجه گرفتوقانون مدنی می 9پاسخگوی نقض معاهده باشد. بنابراین، از ماده 
انون قؤخر، هم ارزش با قوانین داخلی هستند و در صورت تعارض بین قوانین داخلی، قانون م

و  ا اصولبه نظر می رسد که مسأله، راه حل درست دیگری دارد که ب»کند. مقدم را نسخ می
ی اساساً در مقام ن مدنقانو 9قواعد سازگار و از ورود در محذورات بر حذر است و آن اینکه مادة 

ن آاید از ین نببیان سلسله مراتب بین قواعد و وضع قاعده حل تعارض برای آنها نیست و بنابرا
 ون عادیز قاناقاعدة حل تعارض استخراج کرد. زیرا تعیین جایگاه معاهده که فراتر یا فروتر 

ی نیست منطق وعادی است است، وظیفه قانونگذار اساسی است. قانون مدنی، خود در زمرة قوانین 
 «ه باشدداشت که وظیفه تعیین برتری یا عدم برتری معاهده نسبت به قوانین عادی را بر عهده

(Shariat Bagheri, 2012: 279-292).  معاهده را تعیین کند. حقوقی تواند جایگاه ، نمی9ماده 

                                                                                                                                       
1.  Decisions of International Organizations 
2.  Doctrine  
3. Unilateral Acts  
4.  General Principles of Law 
5. Judicial Decision 
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ای اهدهست تا اگر معین امکان فراهم اا« منعقد شده باشد...»...ق.م.، عبارت  9مستند به ماده  
جلس به مسوی  بر طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از سوی نهاد صالحیتدار منعقد و از

المللی، ه بینر عرصاالجرا نبودن آن دتصویب رسید، قاضی ایرانی مفاد آن معاهده را، به رغم الزم
ت آوری مقررازامر واقع در این موارد، دلیل الد «های خود مورد استناد قرار دهدگیریدر تصمیم

رتی . در صوعاهدهمگذار ایرانی است نه الزام آوری خود عهدنامه برای قاضی، اقدام تقنینی قانون
ه ر معاهدببتنی مگذار نظر دیگری داشته باشد بایستی براساس قانون الحق، قانون سابق که قانون

ای برای عدم اجرای در نتیجه قاضی بهانه. (Hashemi, 2009: 255) المللی را ترتیب اثر ندهدبین
وانین چون قالمللی را همالمللی ندارد. وی وظیفه دارد تا قواعد و مقررات بینتعهدات بین

 ومقررات داخلی، به موقع اجرا کند.
 خألهای اجرایی  -4-2-2

یاده پتای در راس»عالوه بر مشکالت حقوقی اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در ایران، 
. این ن بودآساختن یک نظام حقوقی، بعد از طی روند قانونی و تدوین، باید در فکر اجرایی 

فع ملی د مناها، حاضر نیستنموضوع در جامعه جهانی، اشکال مختلف دارد؛ زیرا که گاهی دولت
 (Mahootchian and Tayebi, 2020: 99)« خود را در برابر یکدیگر به خطر بیندازند

له شود از جمالملل محیط زیست از دالیل مختلفی ناشی مینواقص اجرایی در حقوق بین»
ز به ایتکنولوژی، ن -فقدان آگاهی، نبود ابزار کافی برای اجرا از جمله امور مالی، ایجاد ظرفیت 

ها، اجرای ر بخشتسهیل انطباق با قوانین، فقدان هماهنگی بین ادارات دولتی مربوطه و نیز سای
ی و معه مدنه جالوانین و نظارت ناکافی، فقدان اراده سیاسی و مشارکت نامناسب ذینفعان از جمق

در ادامه به برخی از خألهای  .(,Report of the Secretary-General 36 :2018)«های زنانسازمان
 پردازیم:اجرایی این حقوق در ایران می

  زیست در ایرانالملل محیطحقوق بین ها و موانع قضایی برای اجرایمحدودیت -4-2-2-1
 وارد دزیست در ایران خالءهای اجرایی زیادی وجود الملل محیطبرای اجرای حقوق بین

ایی ت قضمشکالهایی وجود دارد از جمله این برای حمایت قضایی از اجرا، موانع و محدودیت
م ی احکادر اجرای برختوان اطاله دادرسی و صدور حکم نهایی، تأخیر موجود در ایران می

ترین ا مهمصادره، عدم محکومیت یا عدم اجرای حکم صادره راجع به قوه مجریه که درکشور م
 کرد. اشارهشود، زیست محسوب میمنبع ایجاد آلودگی و تخریب محیط

های قضایی دیگر برخی دیگر از موانع قضایی عبارتنداز: نبود مکانیزمی که قضا را با رویه
سازد، عدم به روز بودن اطالعات قضات و نداشتن تخصص آنها در مورد رسیدگی  کشورها آشنا

زیست و به موضوعات زیست محیطی و همچنین فقدان آرای وحدت رویه در خصوص محیط
های کیفری ضعیفی در این خصوص داده شده است ولی در همچنین در قوانین و مقررات پاسخ
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تر است زیرا در احکام صادره تناسبی بین ها ضعیفادگاهها، رویه قضایی دمقایسه با این پاسخ
 حکم مجازاتی و جرم ارتکابی وجود ندارد

 زیست گذاری برای حفاظت محیطاولویت ائل نبودن بهق -4-2-2-2
زیست و زیست دارای اولویت نیست و تخریب و آلودگی محیطدر ایران حفاظت از محیط

حیطی مالمللی زیست رای مؤثر هنجارهای بیناج توجهی به آن، روندی کامالً اجرایی دارد.بی
اخلی قوق دحکامالً بستگی به پویایی نهادهای داخلی دارد و همچنین اجرای این مقررات در 

صویب تانین بیانگر قدرت دولت متعهد است. در نتیجه بهتر این است که برای اجرای مؤثر قو
 ها تمهیدات مناسبی را اتخاذ نمایند. شده، دولت

 استانداردهای متناسب با محیط زیست نداشتن وجود -4-2-2-3
ی ردها، عدم وجود استانداالمللی زیست محیطییکی دیگر از موانع اجرای تعهدات بین

ظارت ناست و مسئولین اجرایی در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی زیست متناسب با محیط
امر  زیست که متولی اصلیمحیطاین استانداردها ندارند. و همچنین سازمان حفاظت از  کافی بر

همین  ست کهازیست در ایران است از جایگاه سازمانی نسبتاً ضعیفی برخوردار حفاظت از محیط
 شود.امر، مانع اجرای تعهدات زیست محیطی می

 فقدان آگاهی و آموزش همگانی -4-2-2-4
وامع به جاشد تا زمانیکه آموزش،کارآمد و مؤثر نب آموزش، پیش نیاز فرهنگ سازی است و

زیست دست نخواهند یافت. آموزش عمومی، رویکردی جدیدی در هدف حفاظت از محیط
تم کوسیسازیست است که شمولیت و عمومیت دارد و موجب شناخت بیشتر انسان از زمینه محیط

 ی بشر وی بقابخشد. ضرورت دارد که هر فرد برازیست بهبود میشود و ارتباط وی را با محیطمی
 .زیست آگاهی داشته باشداء سطح کیفیت زندگی از ارتباط آدمی با محیطارتق

زیست است. محیط از علل مهم تخریبدیگر یکی  ،عدم آگاهی مردم از مسائل محیط زیست
هد مارس، های زیادی در رابطه با آموزش همگانی در تمامی سطوح اعم از مددر ایران خالء

ها و... وجود دارد. گذاران، رسانهسیاست زی وهای سوادآمونهضت کودک، آموزش عالی،
ز هنگـی اـل فرزیست بـه عوامتردید ریشه اصلی بسـیاری از رفتارهـای تخریبـی علیـه محیطبی»

ا یح بـجملـه عـدم آگـاهی نسبت به پیامدهای تخریب محـیط زیسـت، نحـوه برخـورد صـح
هـای صـنعتی و هـا و سـازمانکتویـژه اطالعـات تخصصـی ناکافی شرزیست و بـهمحیط

« گـرددهای خـود بـازمیزیسـت در فعالیـتاقتصـادی در نحوه اعمال مدیریت همساز با محـیط
(Abdollahi & Faryadi, 2010: 19.) مرجع کنار نهادهای دیگر زیست دردر ایران سازمان محیط ،

ان با سازم های ارائه شده ایناصلی امر آموزش و اطالع رسانی زیست محیطی است اما برنامه
ها، تنوع و زیست متناسب نیست و حجم برنامهنیازهای فرهنگی کشور در خصوص محیط

 .دسترسی به آنها کم و محدود است
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 و فن آوری  دسترسی به تکنولوژی محدودیت -4-2-2-4
ن یای اآید ولی اگر برامروزه تکنولوژی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی به حساب می

ه کگذارد زیست تأثیرات مخربی میفناوری تدابیر خاصی اندیشیده نشده باشد بر روی محیط
هم و مری ماباشد، به همین جهت به کاربردن فناوری پاک، گاهی جبران آن، امری غیرممکن می

 ضروری است. 
 ورینافحوزه علم و  کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران به منظور پیشرفت در»

ی قوی و نهادها ایجاد -الف عبارتنداز: که از جمله این راهکارها هارائه کرد راهکارها و اقداماتی
های نظام اد زیرساختجای -ب؛ دارهای اولویتری در حوزهو فناومأموریت گرا برای توسعه علم 

لی علم و های موین برنامههای مفقوده در نظام ملی نوآوری و تدایجاد حلقه -پ ؛ملی نوآوری
 .(Yousefi, 2012: 180) «فناوری

 های سیاسی خالء -4-2-3
 جه بهزیست وجود دارد و با توالملل محیطهایی که برای اجرای حقوق بینعلیرغم ظرفیت

 ووانع مالمللی جامعه جهانی برای اجرای این حقوق در چند دهه اخیر، ولی های بینتالش
ه این ه مطالعدامه باکه در . ه یکی از موانع، موانع سیاسی استکمحدودیتها در این زمینه زیاد است 

 پردازیم:موانع می
 هامیت دولتحاک -4-2-3-1

المللی های بینها به تفویض حاکمیت و یا محدود کردن آن به نفع سازمانعدم تمایل دولت
دیگر،  از سوی»زیست است. الملل محیطزیست محیطی، یکی از موانع اصلی توسعه حقوق بین

زیست که ها( در خصوص حفاظت محیطالملل )دولتمنافع بازیگران اصلی حقوق بینبین تضاد 
کند. الملل را با چالش مواجه میتوسعه و گسترش حقوق بینهاست، ناشی از حاکمیت ملی دولت

 &Poorhashemi)« تجاری و... باشداقتصادی، تواند شامل: منافع سیاسی، این تضاد منافع می
Parandeh motlagh, 2015: 189).  1972اصل حاکمیت، یکی از اصول مهم در بیانیه استکهلم 

را متکی بر مفهوم استفاده معقوالنه و منطقی  هاحاکمیت دولتاین بیانیه، مطرح شده که در واقع 
دین زیست سالم از جمله قواعد بنیابدون شک حق بر داشتن محیط» و  کنداز سرزمین تعریف می

 .(Naderi and et.al., 2020: 116) «رودبوده و امکان بهره برداری شایسته از آن انتظار می
 محیطیردگی ابعاد موضوعات زیستگست -4-2-3-2

همه ابعاد زندگی وجود دارد خاک و هرچه که در کره زمین و ماورای جو  آب و هوا،
ابعاد موضوعات گستردگی قع شود. در وازیست این ابعاد را شامل میبشریت هستند که محیط

. بردزمان زیادی می است و تدوین مقررات و قوانین برای این ابعاد زیادزیست محیطی بسیار 
شود عدم توسعه کافی علم و دانش بشری می باعثگستردگی موضوعات مرتبط با محیط زیست، 
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زیست همه ابعاد محیطتواند افزاید و این علم و دانش بشری نمیکه همین امر بر این مشکالت می
 را فراگیرد.

 زیست پرهزینه بودن حفاظت محیطو ود منابع مالی کمب -4-2-3-3
 ت ازترین ابزارهای مؤثر حمایت و حفاظوجود مکانیسم منابع مالی، از جمله ضروری

در کشورهای در حال توسعه  .(Tayebi and et.al., 2018: 107-137) باشدزیست جهانی میمحیط
مایت اظت و حای حفنکه بیشترین تعداد کشورها را در جهان دارند، منابع مالی کافی بربه دلیل ای
ست و ادر این کشورها پرهزینه  زیست خصوصاً زیست در اختیار ندارند و حفاظت محیطاز محیط

 همین امر موجب ایجاد مشکالتی شده است. 
این  ی ازیک» پیشنهاد کرد توانها و مشکالت، راهکارهای زیادی میبرای حل این محدودیت

ه حقوقی زیست است که بر دو پایحفاظت محیط« المللی کردنبین»یافت راهکارها اتخاذ ره
 و توسعه ماهوی و مفهومی حقوق (Poorhashemi and Arghand, 2013: 169)« باشداستوار می

 الملل یکی دیگر از این راهکارها است. بین
 

 گیرینتیجه
ز زیست در نظام داخلی خود یکی االملل محیطاجرای حقوق بینکشورها برای  تالش

وق اه حقالملل معاصر است. در ایران نیز ، موضوع جایگموضوعات جدید در نظام حقوق بین
ت. هدف ته اسالملل و چگونگی اجرای آن ، چندی است به عنوان دغدغه حقوقدانان قرار گرفبین

 قوقیح نظام زیست درمحیط المللبین حقوق اجرای هایها و چالشاین نوشتار، بررسی فرصت
 حقوق یاجرا عملی و حقوقی ایران بود که برای تحقق این هدف، ظرفیتهای حقوقی، خألهای

 ل قرار گرفت.مورد بررسی و تحلی خألها آن جبران راهکارهای و ایران زیست درمحیط المللبین
تأثر از مصرفا المللی، تعهدات بیناجرای ه ها باین تحقیق نشان داد که میزان پایبندی دولت

 وه بر آن،بلکه عالنیست  «دوگانگی حقوقی»و  «ییگانگی حقوق»های نظریه کالسیک بندیتقسیم
و  «قاللاست»ده دهنایران نشان حایز اهمیت است. رویه عملی نظام حقوقی رویه عملی نظام حقوقی 

 الملل است. حقوق بینآن بر نظام  «برتری»حتی 
الملل عمومی و ، در خصوص نحوه اجرای حقوق بینقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

از سوی دیگر، تشریفات مربوط به زیست ساکت و صامت است. الملل محیطبالتبع آن، حقوق بین
از  تشریفات مربوط به وضع یک قانون عادی مانند، محیط زیستی المللیانعقاد یک معاهده بین

رسد که آن دو است. بنابراین، چنین به نظر میجمهور س و امضای رئیسلحاظ تصویب مجل
د و در صورت تعارض، قاعده مؤخر، قاعده مقدم دارن ی برابرسطح قاعده از حیث اعتبار حقوقی

را ای، قانونی معارض با آن کند. البته بعید است دولت ایران پس از تصویب معاهدهرا نسخ می
اهده را بدون اثر سازد، زیرا این امر صرف نظر از ایجاد مشکالت عدیده وضع نماید و عمالً آن مع
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 . شودنیز می المللی ایرانمسئولیت بینموجب در روابط میان ایران و سایر کشورهای متعاهد، 
جرای ا ایران، زیست درالملل محیطبین حقوق هنجارهای عالوه بر آن ، در خصوص اجرای

ی داخل طی مبتنی بر به رسمیت شناختن جداگانه آن در حقوقالملل زیست محیمعاهدات بین
ظام در نزیست محیط المللحقوق بین باتساوی اعتبار حقوق داخلی  نیست. از این رو، موضوع

 .المللبین حقوق ، نه سایر مقرراتشودمحدود می ایالملل معاهدهبه حقوق بین تنها حقوقی ایران،
 و تدوین ایبر الزم حقوقی ظرفیت ایران مدنی قانون 9 ماده شدیم، متذکر قبال که همانگونه

أل خا برای جبران یکی از مهمترین راهکاره لذا. ندارد را المللیبین و داخلی حقوق رابطه تعریف
 و عام طور به المللبین حقوق اجرای نحوه تعریف برای جدید مقررات و قوانین حقوقی، وضع

 .است خاص طور زیست بهمحیط المللبین حقوق
ز ا حاکی امالًکه ک شدهگذاری ایران معمول ی در نظام قانونهایهای اخیر، رویهالبته در سال

ه بیران پذیرش نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی است، از جمله قانون الحاق ا
سامبر د 20ورخ مکنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان 

 وانین داخلی وبا شرط اینکه مفاد کنوانسیون در مواردی که با ق 3/9/1370که در تاریخ  19۸۸
در باشد، الرعایه نمیموازین اسالمی در تعارض باشد، از طرف جمهوری اسالمی ایران الزم

رای بایستی بانین . با این همه، نظام قانونگذاری و مقام تفسیر قومجلس شورای اسالمی تصویب شد
 جبران این خالء های حقوقی چاره ای بیاندیشد.
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