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 ایران جزایی ي حقًقی قًاویه بر ريیکرد با کريوا يیريس برابر در بیًلًژیک دفاع

  المللی بیه اسىاد ي
 

 رحمان هدایتی چىاوی

 الّیجاى ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگاُ ضٌاسی جشم ٍ جضا حقَق اسضذ کاسضٌاس

 

 چکیدٌ

ٍ ایجاد اختالل دس  ّا حکَهتکست اقتذاس اجتواػی ٍ اقتصادی، ض ّای فؼالیتّذف اص حوالت تیَلَطیک، اص ّن پاضاًذى 

اص  ای هٌطقِ ّای حوایتتشٍسیستی )هي جولِ تیَتشٍسیسن( ٍ ًگشاًی اص تاتت  ّای فؼالیتاست. گستشش  ّا آىًظاهی  ّای پاسخ

 دس صهیٌِ دفاع تیَلَطیک ٍ آهادگی دس تشاتش حوالت تیَلَطیک ضذُ است. دس کطَس ّایی تالشتیَلَطیک، هٌجش تِ  ّای سالح

 ٍسیلِ تِ هَقغ تِػذم کٌتشل  ٍاسطِ تِ ّا آىهاًٌذ طاػَى ٍ ٍتا ٍ ضیَع  گیش ّوِ ّای تیواسیایشاى ٍ دس ػصش قاجاس، ٍجَد 

 ّای دٍلتایشاى ػصش قاجاس اص  هاًذگی ػقةتذاتیشی اص جولِ قشًطیٌِ هَجة کوثَد جوؼیت ٍ خالی تَدى تخص اػظن کطَس ٍ 

تشای هقاتلِ تا  کطَسّادس جْاى گستشش یافتِ ٍ  ای ساتقِ تیکشًٍا تِ طشص  گیش ّوِ اسٍپایی گشدیذُ است. دس ضشایطی کِ تیواسی

اتخار ًوَدًذ، حقَقذاًاى سشگشم تحث پیشاهَى چگًَگی اجشای تؼْذات  ای الؼادُ فَقگستشش ّشچِ تیطتش ایي ٍیشٍس اقذاهات 

-تسیاسی دس اقطاس هشدم ضذُ است. لزا دس ایي هقالِ تا تْشًُگشاًی  ساص صهیٌِقشاسدادی تَدُ، کِ اداهِ ایي سًٍذ ٍ آثاس حقَقی آى 

حقَقی ٍ جضایی دس قَاًیي ایشاى ٍ  ّای دیذگاُتَصیفی، دس خصَظ هثاسصُ تا ٍیشٍس کشًٍا تِ تشسسی  -گیشی اص سٍش تحلیلی

احتوالی  ّای سَءاستفادٍُ  جشائنحقَقی هشدم تشای پیطگیشی اص ٍقَع  ّای آگاّیپشداختِ ٍ ّذف آى افضایص  الوللی تیياسٌاد 

سی اص قشاسدادّا اتسی دس فضای کًٌَی ًاضی اص تیواسی کشًٍا تَدُ ٍ تأثیش فَسس هاطٍس ٍ ّاسدضیة دس ضشایط تیواسی هزکَس دس

هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است. لزا تیواسی کشًٍا فشصتی هٌاسة تشای ًوایٌذگاى هجلس جْت ٍضغ قَاًیي جذیذ است. 

ایي هقَلِ است کِ اگش حَصُ تقٌیي ٍ قضایی تَجِ تِ تثؼات ٍ هخاطشات  الَاقغ فیاجواالً ًتیجِ گشفت  تَاى هیآًچِ  الَصف هغ

سیاست هؼوَل ػول ًوایذ ٍ دس صهاى تحشاى کشًٍا دس پی ّوشاّی ٍ تغییشات ًثاضذ، هطکالت حقَقی دس  تش پایِکشًٍا ّوچٌاى 

ت دستگاُ قضایی افضٍدُ خَاّذ ضذ. تذٍیي دستَسالؼول جاهغ کطَس دس اتؼاد دیگشی خَاّذ گشفت ٍ هطکلی تضسگ تش هطکال

 ّای آگاّیاص قَاًیي هصَب قثلی دس قثال هثاسصُ تا تیواسی کشًٍا تَسط قَُ قضاییِ کِ هَجة افضایص  تأسی حقَقی ٍ جضایی تا

تفسیش قاًَى ٍ صذٍس آسای کٌکاش دس اًثَّی اص قَاًیي تشای ػاهِ هشدم ٍ حقَقذاًاى تَدُ، تشای جلَگیشی اص  ٍ سَْلتػوَهی 

 . سسذ هیدس هشاجغ قضایی ضشٍسی تِ ًظش  تفاٍته
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