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الیحه سند الحاقی )پروتكل( همكاری در زمینه مبارزه با 
جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه 

مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر 
)مورخ 27 آبان 1389 )18 نوامبر 2010((

ن نگهبا ی  را شو لی  ال ستد ا ت  ا  نظر
می سال ا ی  را شو مجلس  ت  با مصو ص  خصو رد 



)1(
الیحه سند الحاقی )پروتكل( همكاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به

 موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر )مورخ 27 آبان 1389 )18 نوامبر 2010(

الیحه سند الحاقی )پروتكل( همكاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته 
در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در 

دریای خزر )مورخ 27 آبان 1389 )18 نوامبر 2010((

درباره ی مصوبه▪
»الیحه سند الحاقی )پروتكل( همكاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای 
خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر )مورخ 27 آبان 
1389 )18 نوامبر 2010((« که در ابتدا »الیحه پروتكل همكاری در زمینه مبارزه با جرایم 
سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در 
دریای خزر )مورخ 27 آبان 1389 )18 نوامبر 2010((« نام داشت، بنا به پیشنهاد وزارت 
کشور در جلسه ی مورخ 1398/3/26 هیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات 

قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد. 
این الیحه پس از اعالم وصول در مجلس، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و 
حقوقی ارجاع و در تاریخ 1399/8/12 به تصویب این کمیسیون رسید. سپس در تاریخ 
نمایندگان رسید  تصویب  به  اصالحاتی  با  و  مطرح  علنی مجلس  در صحن   1400/3/4
نامه ی شماره  به موجب  اساسی،  قانون  قانونی مذکور در اصل )94(  برای طی روند  و 
122/20426 مورخ 1400/3/12 به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با تشكیل 
جلسه در تاریخ 1400/3/19، این مصوبه را بررسی کرد و مفاد برخی از مواد آن را مغایر با 
موازین شرع دانست و نظر خود در این خصوص را طی  نامه ی شماره 102/26395 مورخ 

1400/3/26 به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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»نظرات استداللی شورای نگهبان در خصوص الیحه سند الحاقی )پروتكل( 
همكاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به 

موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر )مورخ 27 آبان 
1389 )18 نوامبر 2010((«

ماده واحده- ...
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سند الحاقی )پروتكل( همكاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر 
الحاقی به موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر )مورخ 27 آبان 

1389 )18 نوامبر 2010((
قزاقستان،  جمهوری  ایران،  اسالمی  جمهوری  آذربایجان،  جمهوری  دولت های 

فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف ها نامیده می شوند، 
با پیروی از موافقتنامه همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 27 آبان 1389 

برابر با 18 نوامبر 2010، 
با تأیید اهمیت توسعه همكاری دولت های ساحلی دریای خزر در مبارزه با جرایم و 

اجرای قانون، تضمین حمایت از حقوق و آزادی های بشر، 
زیان بار  پیامدهای  نگرانی در مورد گسترش جرایم سازمان یافته و همچنین  ابراز  با 

اجتماعی و اقتصادی فعالیت های جرایم سازمان یافته،
با توجه به آمادگی متقابل برای توسعه و تقویت همكاری میان طرف ها بر پایه اصول 

و قواعد عمومًا پذیرفته شده حقوق بین الملل، 
در موارد زیر توافق کردند:

ماده 1- ...

دیدگاه مغایرت▪
اطالق حكم مقرر شده در ذیل مقدمه ی این سند مبنی بر همكاری میان طرف ها بر پایه ی 
»اصول و قواعد عموماً پذیرفته شده حقوق بین الملل« از این حیث که علم اجمالی وجود 
دارد برخی از این اصول و قواعد بین المللی خالف شرع است، مغایر با موازین شرعی است.



)3(
الیحه سند الحاقی )پروتكل( همكاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به

 موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر )مورخ 27 آبان 1389 )18 نوامبر 2010(

نظر شورای نگهبان▪
1- اطالق توجه به »قواعد عموماً پذیرفته شده بین المللی« مذکور در مقدمه معاهده، خالف 

موازین شرع شناخته شد.

* * *                                          

ماده 1-
شناسایی،  به منظور جلوگیری،  )پروتكل(  الحاقی  این سند  مفاد  اساس  بر   طرف ها 
پیشگیری و اطالع رسانی در زمینه جرایم سازمان یافته در حیطه صالحیت خود، طبق 

تعهدات بین المللی و قوانین ملی دولت های خود، همكاری خواهند کرد.

دیدگاه مغایرت ▪
اطالق حكم ماده ی حاضر در خصوص همكاری کشورها طبق »تعهدات بین المللی«، از 
حیث شمول نسبت به معاهدات بین المللی مصوب پیش از انقالب اسالمی، مغایر با موازین 
شرعی است؛ چرا که عدم مغایرت تعهدات مندرج در آن معاهدات با شرع از سوی فقهای 

شورای نگهبان بررسی نشده است و ممكن است متضمن احكام خالف شرع باشند.

نظر شورای نگهبان ▪
2- در ماده )1(، اطالق تعهدات بین المللی که دولت ها بر اساس آنها همكاری خواهند کرد، 

نسبت به معاهدات پیش از انقالب اسالمی، خالف موازین شرع شناخته شد.

* * *                                          

ماده 3- 
همكاری میان طرف ها به موجب ماده )1( این سند الحاقی )پروتكل( با هدف مبارزه 

با موارد زیر انجام می شود:
- جرایم علیه افراد شامل جرایم علیه حیات و سالمت انسان؛

- جرایم مربوط به قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، و برداشت اندام های انسان 
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و بافت های بدن برای پیوند و مهاجرت غیرقانونی
انفجاری، مواد منفجره و  - قاچاق غیرقانونی سالح های گرم، مهمات، دستگاه های 

مواد سمی؛
قانونی سازی  به  مربوط  که  مواردی  شامل  اقتصادی،  فعالیت  حوزه  در  جرایم   -

)پولشویی( درآمد، از جمله عواید حاصله از جرم می شود؛
- تولید و فروش ارز رایج جعلی، اسناد، اوراق بهادار، و همچنین کارت های اعتباری 

یا پرداخت و دیگر اسناد پرداختی و با ارزش؛

دیدگاه مغایرت▪
اطالق حكم این ماده و دیگر مواد این مصوبه در خصوص همكاری کشورها با هدف 
مبارزه با جرایم از طرقی مانند تبادل اطالعات، واجد اشكال شرعی است؛ زیرا این همكاری 
نسبت به مواردی همچون دستگیری افراد و مجازات  آنها در کشور خارجی، عالوه بر اینكه 
قضای غیراسالمی )چه از نظر آیین دادرسی و چه ترتیب اثر دادن به احكام دادگاه های آن( 
که فاقد اعتبار شرعی است را مورد پذیرش قرار می دهد، از حیث ظلم به اشخاص دستگیر 

شده نیز واجد اشكال شرعی حرمت اعانه یا تعاون بر اثم1 است.

نظر شورای نگهبان▪
3- همان گونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است، این الیحه از این 
جهت که اطالق برخی مواد آن از جمله ماده )3(، اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق 
با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را الزم االجرا دانسته است و مستلزم تأیید صحت 
قوانین و صحت آیین دادرسی قوه ی قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضایی به 
دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احكامی است که در آن 
دادگاه ها ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر می گردد و موجب ظلم به افراد خواهد شد، 

خالف موازین شرع شناخته شد.

1. برای توضیح بیشتر در خصوص قاعده ی فقهی حرمت اعانت بر اثم نک. به: )فاضل لنکرانی، محمد، القواعد 
الفقهیه، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، 1406 ق، ج 4، ص 173 به بعد( 
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