
 505-786: 6931 تابستان، 2، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 

 

 رباییکودک یمدن هایجنبه به الهه راجع 0891 کنوانسیون
 به آن یرانو تبعات الحاق ا المللیینب
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 چکیده
از  یکای  از ساوی هاا در آن کشاورها   آن نگهداری یا یخارج کشورهایبه  ایرانی کودکان انتقال
 والادین  کودکاان   یان ا یبارا  کالتیروز مشرا بر عهده ندارد موجب ب کودکحضانت  که ینوالد
 اکتبار  52 کنوانسایون  باه  نشادن لحقم دلیل به ایران. است شده کشور قضاییدستگاه  و هاآن

از  بسایاری نتوانساته اسات    المللای ینبا  رباایی کاودک  یمادن  هاای جنباه  به راجع الهه 0891
 در. برسااند  نتیجه به را شدهمنتقل غیرحقمن کودکانمنظور بازگرداندن خود به هایدرخواست

 ۀمواد آن به مقولا  برخی که یدر امور مدن قضاییمعاضدت  هاینامهموافقت به توسل حال  عین
 کاه  را کودکاانی  فاوری  بازگردانادن  کامال به طور  تواندنمی نیز پردازندمی مدنی کاماح یاجرا
مراجع  یۀبا تمرکز بر رو ژهیومقاله به ینا در. کند ینتضم اند شده نگهداری یاحق منتقل غیرمن
اساتننااات وارد بار    یون هاا براسااک کنوانسا   دولات  یتعهادات کلا   یدرصدد بررس یمل ییقضا

 یاۀ کاه باا توجاه باه رو     یمهست یپرسش اساس ینکودک و پاسخ به ا یضرورت بازگرداندن فور
 گارفتن  نظر رد با رسدیم نظر به یتند؟ در نهااکدام یونموجود  مضار و منافع الحاق به کنوانس

ساند   یان به ا یوستنموجود در الحاق  پ یهاچالش یبرخ با وجود کنوانسیون  این جوانب تمام
 همراه داشته باشد.  یرانا یبرا یتواند تبعات منبتیم

 
 کلیدواژگان

 باه  راجاع  0891 کنوانسیون المللی بین رباییکودک  کودکمنافع  مدنی  بهترین کاماح اجرای
 کودک. حقیرغمن المللی  نگهداریبین رباییودکک مدنی یهاجنبه
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 مقدمه
 ۀدر جلسا  0891اکتبار   54در  0المللای باین  رباایی کودک یمدن هایجنبه به راجع کنوانسیون

باا اجماا     5خصوصای  الملال باین اجالک کنفرانس الهه راجع به حقاوق   یندهمچهار یمقدمات
حاضر ساند   یکشورها یندگینما هاییئته 0891اکتبر  52در  و شد یرشحاضر پذ هایدولت
کاه   ایشاامل فارم نموناه    پیشانهادی  و کنوانسایون  متن شامل که اجالک ینچهاردهم یینها
 ایان . کردناد  امضاا  را اناد شاده  نگهاداری  یاا ربوده  یرحقغکه من یمنظور بازگرداندن کودکانبه

  3.دارد عضو 98 اکنونهم کنوانسیون
 باه  یدنرس برای متفاوت نسبتاً مفهوم دو یانم توافقی کنندۀمنعکس کل در کنوانسیون این
 هاای وضاعیت  از حمایات  به تمایل میان را بالقوه تعارض یک توانیاست. درواقع م نهایی هدف
احتارام   هایتضمین و اندشده ایجاد کودک یک 4غیرحقمن نگهداری یا جاییجابه با که- یعمل

 2.کارد مالحظاه   -باشاند  هاایی وضاعیت  چناین  یجااد ا یناۀ که ممکن اسات زم  یبه روابط قانون
 کاه  اسات  روشان  طارف   یاک ده اسات. از  کربرقرار  جالبی تعادلخصوص  یندر ا یون کنوانس

 انادازه  هماان  باه  یگار  د سوی از اما 1ندارد  تمایلیحقوق حضانت  حوزۀ به ورود به کنوانسیون
شاده کاه    حضانتی حق وجود به مشروط کودک  یک یرحقغمن نگهداری یا جاییجابه توصیف

 .شودآن توجه  هایجنبه و به ابعادالزم است 
از توسال باه زور    ناشای  کاه  است مواردی عمدتاً سند  این روییشپ هایوضعیت طرفی از

 کاودک  یک 0حضانت یلبا هدف تحص المللیبیندر سطح  یمصنوع یتیصالح یمنظور برقراربه
 اقاامتش  محایط  از کاودک  یاک دن کار جاا باه جا باا  پرونده هر در اوالً مواردی  چنین در. است
باا   مدتی طفل اینکه از بعد اش قبلی یطکودک به مح بازگرداندن از امتنا  طبیعتاًکه  ایممواجه

                                                           
1. The Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. 
2. the Hague Conference on Private International Law. 

هاا  دولات  یتعضاو  یتراجع به وضع یلیهمراه اطالعات تکم کنوانسیون سند. است 02/4/0384 بازبینی آخرین .3
 است: در دسترک یردر آن در آدرک ز

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24. 
4. Wrongfully. 

 اسات   شده استفاده «کودک المللیبین ربایش» عبارت از کنوانسیون عنوان در که حالی دراست  شایان یادآوری .2
 و قلمارو  آن دلیال عماده   البته که هستیم روروبه «نگهداری» و «انتقال یا جاییجابه» چون عباراتی با متن در

 ایان  بیاانگر  روشنیبه پردازد یم آن به کنوانسیون که موضوعی مطالعۀ. است کنوانسیون محدود نسبتاً گسترۀ
 رباایی آدم مصاداق  باا  جرمای  ربایناده   نیاات  و «رباینده» و «کودک» میان معمول روابط درخصوص که است
 .یابدنمی ققتح

 .یونکنوانس 08 مادۀ .1
اطفال به پادر و ماادر آناان اعطاا کارده       یتو ترب ینگهدار منظوربه قانون که است اقتداری از عبارت «حضانت» .0

 . 090 ص  فروشی اسالمیهکتاب    چاپ پنجم  تهرانیحقوق مدن (.0301) است. امامی  حسن
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 همین ذیل نیز است  شدهمی نگهداری خارج کرده ویکه حق حضانت را اعمال م کسی یترضا
 ماورد   دو هار  درکاه   کرداستدالل  وانتیم قیاکاز  استفادهبا  بنابراین  0.گیردمی قرار موضو 

 شاده  خاارج  کرده یم یکه در آن زندگ اجتماعی و خانواده محیط از کودک: است مشابه یجهنت
کاودک در   ییجاا که مسئولیت جابه یشخص یا کندیم جاهکه کودک را جاب شخصی ثانیاً . است
 حاق  اخاذ باه   امیادوار اوسات    متوجاه  شاود  یما  جاهجاب ثالنی فرد از طریق کودک که یحالت

 یاا پادر   عمادتاً  شاخ   ایناست که کودک به آنجا منتقل شده است.  دولتی مراجع از حضانت
 تبعاات  بود  خواهیم آن پاسخ یافتن درصدد مقاله این در که اساسی پرسش 5.است کودک مادر
 درج منا  تعهادات  و حقوق به توجه با حیث  این از. است سند این به ایران الحاق منفی و منبت

و در بخاش دوم باه    یوندر کنوانس مندرج استننااات و تعهدات حدود ییننخست به تب وهلۀ در
 . پردازیمیم آن به ایران الحاق ایرویه و عملی هایجنبه
 

 آن بر وارد استثنائات و الهه کنوانسیون در مندرج تعهدات
 یونکنوانس براساس هادولت تعهدات .6
 دنباال  را یاز اهداف و مقاصد ایدسته ضمنی و صریح طور به 0891 کنوانسیون» کلی طور به

                                                           
 یخاانم آکشاانا ... مادع    یاه شهرستان زنجان عل یدادگستر یحقوق 5 ۀشعبنزد  یدادخواست یاسداهلل ... ط یآقا .0

بعاد از   یکن. لا یمنماود  یتعزم یران... با خوانده ازدواج داام نموده و به کشور ا یخبه تار ینجانبا»... شده است 
 ماراه ه باه  ویازا  أخاذ نامبرده را باا   ی از خانواده و یدارد یبرا یرانمشترک در ا یزندگ یفرزند مشترک و مدت

 باه  نیاز  را مشاترکمان  فرزناد  و ننمود مراجعت ایران کشور به دیگر نامبرده لیکن بردم باکو کشور به فرزندمان
 قاانونی  مجوز بدون باشدمی اشسالگیسه نزدیک که...  نازلی نام به فرزندم اکنونهم و گرداندنمی عودت ایران
 خااک  سیساتم  لحاظ از که دخترم و اندساخته محروم او اتمالق و دیدار از را بنده و مانده آذربایجان کشور در
 دارم تقاضاا  محتارم  دادگااه  از لاذا  باشاد مای  آذربایجاان  در قاانونی  مجاوز  بادون  فعاالً  باشدمی ایرانی خون و
 کال اداره یگاانی با .«بفرمایناد  صاادر  را شایساته  و الزم حکم اینجانب به وی عودت و خوانده حضانت سلب خصوصدر

   .قضاییه ۀقو المللینامور ب
وزارت  المللای ینبا  یکل حقاوق به اداره یانامه یط -جنایی تحقیقات ادارۀ-الملل بین پلیس کلاداره همچنین

سااموال و   یهاا محمد ... دو کودک خود به نام یپراگ  آقا ینترپلحسب اعالم ا»که  داردیم یانامور خارجه ب
 اعاالم  خاود  همسار  باا  تلفنای  تمااک  در و منتقل ایرانی اسالم یورمادر کودکان به جمه یتسارا ... را با رضا

 .المللینب یسکل پلاداره یگانیبا .«گردید نخواهد باز چک کشور به و دارد را ایران در اقامت قصد که داشته
باه وزارت اماور    1/01/0398ماور    5101-005 ۀشامار  یادداشات  یفدرال آلمان در تهران ط ی. سفارت جمهور5

... )ناام   یالساه  یرانای ا ۀکوهن ... توسط تبع یامینبن یوهانسفرزند دکتر »شده است:  یمدع کشورمان خارجۀ
آورده شده اسات ... ماادر طفال     یرانبه ا 5119اوت  یخدر تار پدر اجازۀقبل از ازدواج ...( ... )مادر طفل( بدون 

را گرفتاه   ییباه تنهاا   یحاق سرپرسات  تهران درخواست حضانت داده و بااالخره   -در ونک 5به دادگاه خانواده 
 اماور  وزارت کنساولی  کال اداره بایگانی  ...« دارد را طفل سرپرستی حق تنهاییبهاست. طبق قانون آلمان پدر 

 .خارجه
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 ماادر  یاپدر  کودک  یعنی اصلی  بازیگران متعارض منافع میان تعادل یجادا منظوربه که کندیم
 وصاف   ینبا ا 0.«است شده بینییشپ کودک ربایندۀ مادر یاو پدر  حضانت حق اعمال از محروم

. کارد آن مالحظاه   0 مادۀ در خاص طور به توانیم را نسیونکنوا ینها براساک اتعهدات دولت
 هر دولت متعهد به 0 ۀبراساک ماد

 یاا عضاو منتقال    یاز کشاورها  یکای حاق در  یار غکه مان  است یکودک فوری بازگشت. الف
از  یکای براسااک قاانون    دسترسای  و حضاانت  حقاوق  اینکاه  تضمین. بو  شده است نگهداری

 5.گیردیم قرار احترام مورد مؤثر طور به یگرد عضو هایعضو در دولت هایدولت

                                                           
1. Canadian Supreme Curt: W. (V) v. S. (D.), (1996) 2 SCR 108, (1996) 134 DLR 4th 481, [INCADAT 

Cite: HC/E/CA], available at: http://www.incadat.com/index.cfm?act=analysis.show&sl=3&lng=1. 

 از تواناد مای  تنهاا  اسات  (Right of Accessمالقات ) یا دسترسی حق دارای که کسی کنوانسیون  این معنای در. 5
 باه  ار کاودک  اینکاه  ناه  و دهد صورت حق این مؤثر درخصوص اعمال اقداماتی که بخواهد دارصالحیت دادگاه
کاه   یناز والاد  یکای کشاورها  برخای   قوانین براساک است ممکن حال عین در. بازگرداند اشاولیه اقامت محل

دادگااه مناع شاده     یتصاالح  ۀحاوز  یاا  یگراز انتقال آن طفل به کشور د است شدهواگذار  یحق حضانت به و
حاق   منزلۀبه نوعیبه کشورها یبرخ یوخوانده و از س ne exeat right ینبه الت یو قدرت قانون یاراخت ینباشد. ا

از  یشدر بازگرداندن طفل به کشاور محال اقامات خاود پا      یونکنوانس ینا یهامشمول مقرره ی وحضانت تلق
 اساترالیا   چاون  الهاه  0891 کنوانسایون  عضاو  کشاورهای  ی. محااکم برخا  شودیم یو یرحقغمن ییجاجابه

 و کارده  یحق حضاانت تلقا   منزلۀبه را مذکور حق سوایس و بیجنو آفریقای نیوزیلند  ایرلند  فرانسه  اتریش 
کاه صارفاً از    یماادر  یاو نزد پدر  یو یبه کشور محل اقامت قبل شدهدستور بازگرداندن کودک به ناحق منتقل

در  هاایی انتقاال  محادودیت   از قبال  کاودک  اقامت محل کشور داخلی قانون اما-برخوردار بوده  یحق دسترس
 نقال  باه . اناد داده -است کرده مقرر شده واگذاراو  عهدۀ بر کودک حضانت که فردی از سوی کودک ییجاجابه
 :از

Stephan, Paul B. (2010). "Abbott v. Abbotte: A New Take on Treaty Interpretation by the Supreme 
Court", ASIL insight, August 4, Volume 14, Issue 24. 

حاق   یو اجارا  یررا در تفسا  یادگاه د ینهم Abbott v. Abbott پروندۀمتحده در  تیاالا یعال یواند اخیراً
در زماان ماذاکرات    یاوان  د یان از قضاات ا  یکای نظر  براساک. است پذیرفته الهه 0891 کنوانسیون اساکحضانت بر

ض فار  ینحضاانت مشاترک نداشاتند و چنا     درخصاوص  چنادانی  تجرباۀ هاا  از دولت یاریبس یون کنوانس ینا ینتدو
. شاد  خواهناد  مناد بهره کنوانسیون حمایت از و دارنداز پدر و مادر حق حضانت  یکیتنها  یی جدا هنگامکه  کردندیم

 باه  راجاع  گیاری تصامیم  تساهیم  در والادین  دو هار  باه  مجاوز  پیچیدۀ یابزارها سریعی طورجوامع به  آنجا که از اما 
برخاوردار شاوند.    یونکنوانسا  یات از حما هاا آن از کادام  هر هک کندمی ایجاد را احساک این است  داده را کودکانشان

 داشاته  کاودک  اقامات  درخصوص محال  خاصی قدرت و اختیار والدین از یک هر چنانچه که است این منطقی نتیجۀ
 برخاوردار  «حضاانت  حاق » از مادر یا پدر آن کودک  اقامت محل کشور جاییدرخصوص جابه وتو حق جمله از باشند 
 :رک. شوندمی

Ibid, and "Abbott v. Abbott", No. 08-645 (U.S. May 17, 2010), available at 
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf. 

 :کشورمان خانوادۀ یتقانون حما 04 مادۀ 0 تبصرۀ براساک است یادآوری به الزم
از محل اقامت مقارر   یرغ یطفل را به شهرستان وانندتیواگذار شده نم هاآن به حضانت که کسانی مادر یا پدر»
بفرساتند مگار    ینوالاد  یتخارج از کشور بدون رضا یااز محل اقامت قبل از وقو  طالق و  یرغ یاو  ینطرف ینب
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حق حضانت  یاعطا مسئلۀ کردنمندنظام دنبال به کنوانسیون اصل  در که داشت توجه باید
 بحنای  هرگوناه  کاه  است مبتنی اصل ینبر ا ضمنی طور به کنوانسیون خصوص این. در یستن

کاه   دولتای  در داریتصاالح نازد مراجاع    یاد حق حضانت  با یعنیموضو    این یتراجع به ماه
 انتقالی موردقاعده در  ینا 0.شود مطرح  است داشته اقامتدر آنجا  شدن منتقل از یشکودک پ

 یاک انتقاال    آیاا  اینکاه  و افتااده  اتفااق  حضانت حق به راجع تصمیم اتخاذ هرگونه از یشکه پ
 .شودیم مالاع یزن یر؟خ یا است کرده نقض را حضانت حق به راجع موجود پیش از تصمیم
شاده در آن   یطراحا  ساازوکارهای و  کنوانسیون این کلیات گرفتن نظر در با اساک  این بر

 بازگردانادن  تضامین  یون کنوانسا  براسااک  هادولت اصلی تعهد که رسید نتیجه این به توانیم
 در کاودک  مناافع  مکارر  قیاد . گیردمیامر تابع منافع کودک قرار  ینو البته ا است بوده کودک

  5.است امر این بر ایقرینه کنوانسیون 
تواناد  یما  یدر ماوارد  یون کنوانس در 3«کودک منافع بهترین»لزوم توجه به  یدق همچنین 

 غیرحاق مان  را کاودک  کاه  شاد یم اعطا کسی به نهایتاً کودک حضانت حقآن باشد که  ینمب
 اماا  باشد  تصمیم ترینالنهعاد اتخاذ تواندمی یدیق ینچن البتهنگه داشته است.  یامنتقل کرده 

                                                                                                                                        
 ساال  خاانواده  حمایات  قانون 45مادۀ  .کخصوص ر ینضمناً در ا .«در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه

توان بدون رضایت ولی  قایم  ماادر یاا شخصای کاه حضاانت و       غیر و مجنون را نمیص»آن براساک که 0380
نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامات قبال از وقاو  طاالق باه      

نظار   محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد  مگر اینکه دادگاه آن را به مصالحت صاغیر و مجناون بداناد و باا در     
کاردن صغیاار و   حق این امر را اجازه دهاد. دادگاه درصاورت موافقت با خاارجگرفتن حق مالقات اشخاص ذی

خاذ  أنفع  برای تضامین بازگردانادن صاغیر و مجناون تاممین مناسابی       بر درخواست ذی مجنون از کشور  بنا
 .«کندمی

 کنوانسایون  ایان  در وی بازگردانادن  باه  راجع یگیرتصمیم امر در وجههیچبهطفل  یتکه تابع شودیمشاهده م .0
 باه  راجاع  گیاری تصمیم امر در که است انتقال از پیش طفل اقامت محل کشور قانون این و نیست نقش واجد
 و حقاوق  باارکردن  بارای  تابعیات  عنصار  کاه  صورتی در و خود تعارض حل قواعد براساک وی حضانت حقوق
 تابعیات  مقولاۀ . شد خواهد عمل وارد باشد نقش دارای طفل ضانتح جمله از شخصیه احوال به مربوط تکالیف

 یات دو تابع یکودک کاه دارا  یک یرحقغتنها در موضو  انتقال آسان من یدشا ییرباموضو  کودک درخصوص
 یان ا یات اماا باه ماه   باشد  یرگذاردارد تمث یزآن را ن یتکه تابع یگریاست  از کشور محل اقامت خود به کشور د

 معماوالً  اناد مضااعف  یات تابع یکه دارا یبه اطفال یکنسول یدر امر دسترس همچنین . ندارد یارتباط حقوق یونکنوانس
 و شناساد نمای  رسامیت  باه  را کودکاان  ایان  مضاعف تابعیت اطفال  این انتقال محل دولت که دارد وجود مشکل این
محاروم   شاوند یمحساوب ما   هاا آن روندشه آنان نظر از که اطفال این به کنسولی دسترسی حق از مدعی  کشور دیگر

   خواهند شد.
 باه  مرباوط  دعاوی همۀ در»: داردمی بیان اروپایی اتحادیۀ یادینمنشور حقوق بن 54 مادۀ 5بند  ینهزم ینهم در. 5

 :.کر .«گیرد قرار مالحظات صدر در باید کودک منافع بهترین...  کودکان
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (2000/C 364/01). 

3. The Best Interests of the Child. 
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ممکان   یمحاکم داخل معیاری از سوی چنین به توسل که گرفت نادیده را واقعیت این توانینم
 یباا هادف اصال    یحتا  یدر ماوارد  ومشاتمل   خاصی اجتما  و فرهنگ معیاربه  توجهاست بر 
 0داشته باشد. یرتمغا یونکنوانس
 کهتوجه داشت  یزنکته ن ینبه ا یدع کودک  بامناف سازندۀ و شاکله عناصر و اجزا به توجه با

کاه   کلی اصل ین  اول0808اروپا در سال  یشورا پارلمانی اجالک 904 شمارۀ پیشنهاد براساک
 نبایاد  کودکاان »است که  این است  برخوردار ایمالحظه قابل اهمیت از کودک منافع منظوربه
باا حقاوق و    یعناوان افاراد  باه  بایاد  بلکه شوند  گرفته نظر در خود والدین اموال عنوانبه یگرد
 کاه  اسات  یان ا اصلی فرض که شد مدعی توانیم ین بنابرا 5.«آیند حساب بهخودشان  یازهاین

. از اسات  ناراحات  خاود  ثباات  خوردن همخود کودک است که از بر  ربایی کودک یواقع قربانی
و  داده دسات  از را -استوده حضانت و پرورش او ب مسئول که- یناز والد یکیارتباط با  سو یک
 و یرآشانا غفرهنگای   شارایط  بیگاناه   زباان  باا  انطبااق  باا  مارتبط  هاییبا دشوار دیگر سویاز 

 فقهای  مباحاث  در البته» .(Adair Dyer, 1977: 21) است مواجه ناشناخته معلمان و وابستگان
 کلای باه طاور    ت اسا  کارده یم حکومت فرزندان و مادر و پدر روابط تنظیم بر که سیاستی نیز 
بوده  یو انسجام در نظام خانوادگ همبستگی تممین لزوم بر مبتنی لذا و طفل از حمایت یاستس

 (.302: 0390کاتوزیان  ) «است
تعهادات منادرج    عمدۀاست که  پذیرش قابل ادعا این که شد مدعی توانیم ترتیب  این به

 ایادۀ  بار  اقاامتش   محیط با کودک میان انسجام لزوم ینو تضم یشگیریپ یعنی یوندر کنوانس
 یان کاه از ا  یزماان  حتای  یان  است. با وجود ا منطبق «کودک منافع بهترین» رعایت و ینتضم
 از طریاق  تواناد یاوقات م برخی کودک یککه انتقال  یریمبپذ یدبا شود یم نگاه قضیه به منظر
. شاود  توجیاه  است  هداشت آن با را ارتباط ترینیککه نزد محیطی یاکه به شخ   عینی دالیل

کاه   یکودکاان  فاوری  بازگشات  ینبار تضام   یمبن هادولت یبر تعهدات کل کنوانسیون بنابراین 
 3است. کرده استنناااتی شناسایی اندشده نگهداری یامنتقل  یرحقغمن

تحقاق   منظاور بهاست.  هاییشرطپیش وجود مستلزم کنوانسیون  در مندرج تعهدات تحقق

                                                           
1. See. 

http://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20BUCHAREST%20DOCUM
ENT/Written_paper_Germany_2.pdf(2.10.2015).  

2. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 31st Ordinary Session, Recommendation on 
European Charter on the Rights of the Child. Text adopted on 4 October 1979.  

 نخسات : کناد  معرفای  کنوانسایون  اهاداف  تحقق منظوربه را مشخ  مسیر دو تواندمی نظری حیث از این سند .3
 قلمارو  در را داخلای  دارصاالحیت  مراجاع  میاان  مساتقیم  همکاری توانمی سند اهداف تحقق منظوربه اینکه
 کاه  عضاو   دولات  در مرکازی  مراجع ایجاد طریق از توانمی آنکه دیگر داد  قرار توجه مورد کنوانسیون اجرای

 شاده   تنظیم ویژه کمیسیون از سوی نویسی کهپیش و کرد عمل کنند می هماهنگ را یکدیگر میان همکاری
 (.50 مادۀ) است برگزیده را دوم گزینۀ صراحتبه
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 باه  درخواسات  تقادیم  منظاور بهافراد  برای امکان اینمقرر شده است که صراحت بهاهداف  ینا
 وجود اند یونکنوانس هایمقرره اعمال یاراخت یکه دارا یو ادار قضایینزد مراجع  مستقیم طور
 در. دهاد یم افزایش را یونمقرر در کنوانس همکاری به تکلیف اهمیتامر   ین( و ا58 ۀ)ماد دارد
 منزلاۀ باه  تواندیم کنوانسیون از سوی شدهپذیرفته یدگیرس یستمکه س توجه داشت یدبا اصل 
 وظاایف  از فاار   که است دلیل آن به عمدتاً امر این. شود توصیف و معرفی ترکیبی سیستم یک

 یاست تاا بررسا   الزم یون به نقض تعهدات مندرج در کنوانس یدگیرس مرکزی مراجع به محوله
 یاا  قضاایی مراجاع   ویژۀ صالحیتتحت  کنوانسیون  در مندرج دیگر تعهدات یعدم اجرا یا اجرا

 .گیرد قرار اداری
کنفرانس  همزمان  جلسۀ چهاردهمین درنشست  دومین در ویژه کمیسیون تصمیم متعاقب

 منظاور باه  الگاو  فارم  یاک  اراااۀ  لازوم مشاتمل بار    پیشنهادی کنوانسیون  تصویب و یرشبا پذ
 پاذیرش  اناد شاده  نگهداری یامنتقل  یرقانونیه طور غکه ب یبازگرداندن کودکان برای درخواست

 اصال  اسات کاه در    آننکتاه   یناولا  رساد  یدو نکته الزم به نظر ما  یانب  خصوص ین. در اشد
 انتظاار  هاا دولات  از یجاه  عضاو اسات. در نت   هاای دولات  از صرفاً و آوریرالزامغ یدعوت پیشنهاد 

غارض  . درواقاع   کنناد  نموناه  فارم  ایان  از یپیارو  باه متعهد و ملتازم   یاًکه خود را قو رودینم
 تشاریفات  برخای  ازکاه   اسات  این یونکنوانس ضمیمۀ منزلۀبه نمونه فرم ینا ارااۀ از کمیسیون

 دلیال  باه . اسات  روشان  نیز امر این دالیل. شود اجتناب متن در تجدیدنظر و تعدیل برای الزم
 هایاز اعمال مقرره مدتی از پس که دبو تصور قابل زمینه  یندر ا یقبل المللیبین تجربۀ فقدان
 اسات  بهتار  کاه  رسید نظر به ین بنابرا شد یالزم م الگو فرم تعدیل و اصالح به نیاز یون کنوانس
موکاول   المللای بینمعاهدات  یلاصالح و تعد برای موردنیاز تشریفات به متن این یندۀآ بازنگری
 یاز ن یحاق دسترسا   خصاوص در مهمای  موضاوعات  باه  کنوانسایون  اگرچه عالوه بر این نشود. 

 ماانع در اصل   بنابراین   بازگرداندن کودکان است برای نمونه فرم یکفرم الگو صرفاً  پردازد یم
 .یستن انکودک بازگرداندن یگر براید یاز اعمال راهکارها

 

 کودک فوری بازگرداندن تضمین به تکلیف بر وارد تاائاستثن .2
 اساتننااات  شاود  یما  محسوب کنوانسیون ینا مبنایی اصل یباًرکه بازگرداندن کودک تق آنجا از

از نظار دور   یاد حاال  نبا  عاین  در. است برخوردار ایبرجسته یتاز اهم کلی تکلیف این به وارد
 هاا آن بازگردانادن  کاه  شاوند یبازگردانده ما  زمانی تنها کودکان یون کنوانس یثداشت که از ح

 کاه  اساتننااات  به ایان  توانیم منظر یناز ا .(772Schuz, 1995 :) شود داده ی تشخ 0مناسب
 .توجه داشت شودیمنبعث م کلی اصل سه از صالحیتشان قلمرو

                                                           
1. Appropriate. 
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 کودک فوری بازگردان به تعهد بر شخصی استثنای .0. 2
 ۀاز مالحظا  یروشان اسات کاه باه    یاستننااات حاوی کنوانسیون 03ۀ از ماد 5)ب( و  0 بندهای

 کاافی  یناز محل اقامتش  بدون تضم نشدنجاجابه در کودک نفع. شوندمی یمنافع کودک ناش
 کاودک  یاۀ و توجه به نفاع اول  یتلزوم اهم ینمب ید جد یتدر موقع یتشدرخصوص ثبات وضع

 .است تحمل غیرقابل موقعیت یکدر مقابل  روحی یا جسمی خطر هرگونه از مصونیت برای
 شاود یما  اعماال  سال 01 یردکان زکو همۀ به نسبت کنوانسیون که داشت توجه باید البته

 بسایار  شاود  یما  بازگرداناده  تماایلش  خالفبر  ینکهساله  ا 02 منالً کودک یک یبسا براو چه
 یکمنظور توافق راجع به به هاتالش همۀ سنی  معیار درخصوص آنکه ضمن. بود خواهد سخت
 زیارا  رساد  یم نظر به واردش بسیارلحاظ شود   یقابل قبول یارمع منزلۀبه بتواند که سنی حداقل
باه نظار    رو  یان از ا .بودناد  یشانهادی و پ سااختگی  نظار  به بود شده پیشنهاد که سنینی کلیۀ

واگاذار   دارصاالحیت  مراجاع  صاالحدید  باه  شرط  این اعمال که باشد آن ارجح گزینۀ رسدیم
 0.شود
 

 کودک یبر تعهد به بازگرداندن فور یموضوع یاستثنا .2. 2
 یادعاا  باکه  زمانی -51 مادۀ مفهوم در-تعهد به بازگرداندن کودک  شخصی  نایاستن بر عالوه
 میاان  توافق نتیجۀ قاعده اینشود. می یهمراه است  منتف یاساس هایآزادی و بشر حقوقنقض 
تعاادل   ینۀبود و زم یوندر کنوانس 5«یعموم مصالح»قراردادن شرط  خالفموافق و م هایهیئت

 یون در کنوانسا  شارطی  چناین  واردکاردن . البته در اصال   کردرا برقرار  هادولت یانو توازن م
متفاوت بود. سرانجام بعاد   هایو براساک فرمول مقدماتی یسیوندر کم طوالنی مباحث موضو 

 بارای  درخواسات  کاه  پاذیرفت  کمیسایون  شارط   ایان  واردکاردن  یاه عل گیرییاز چهار بار رأ
 توجاه دارد   «یعماوم  مصاالح » یاساتننا به که  شرطی حق به توسل با کودک یکبازگرداندن 

                                                           
 یادگاه کاه د  کارد موضاع را اتخااذ    ینا یرلندیا یقاض  N. v N.: High Court, December 3rd, 2008 پروندۀ در .0

 شاود یداده ما  یدگاهید ینکه به چن یارزش کندیم یدهرچند تمک شود  یدهشن یدساله بود  باکودک  که شش
 کاه واجاد  کودک  یککه  داردیحقوق کودک مقرر م یونکنوانس 05 ۀادم ی و نظراست. به  یاجداگانه ئلۀمس

مرباوط   یکه به و یموضوعات ۀدر هم هاآن اظهار حق باید است خود هایدیدگاه دادنشکل منظوربه صالحیت
 متامثر  را او کاه  قضاایی  و اداری هاای دادرسای  درداده شاود کاه    یفرصت به و ینا یداست را داشته باشد و با

 یدناشااره باه شان    5113/5510 ۀاروپا به شامار  یمقررات شورا همچنین . شود شنیده وی اظهارات دکننمی
 کاودک   حقاوق  باه  خاود  54ماادۀ  در  ییاروپا یۀاتحاد یادینبن منشور حقوق همچنین اظهارات کودک دارد. 

 اشااره  وی باه  وطمربا  موضاوعات  در هاایی دیدگاه چنین گرفتن نظر در و هایشدیدگاه بیان آزادانۀ حق شامل
 :ر.ک. دارد

Irish Case on Hague Convention on Child Abduction, available at: http://conflictoflaw.net/2008/irish-
case-on-hague-convention-on-child-abduction/. 

2. Public Policy. 
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 هاای دولات »شد:  بندیفرمول زیر شکل به مقررشده شرط حق یب ترت ینقابل قبول است. به ا
 آشاکارا  کاودک کاه بازگردانادن    زماانی  کاه  دارند محفوظ خود برایحق را  این توانندیعضو م
 .«ننمایناد  مساترد را  او  در آن دولات اسات   کودکاان  و خاانواده  حقاوق  بنیادین اصول مخالف

 شد. منجرکنفرانس  یدر اجما  قبل جدی شکاف به متن این یرشپذ
 درخصاوص اهاداف   متفااوت  نسابتاً  مفهاوم  دو از انعکاسای  بحاث   مورد موضو  که آنجا از

. عماالً تااکنون ماتن    دارد خاصای  اهمیات  لاذا  اسات   کودکاان  بازگردانادن  دربارۀ کنوانسیون
 برخای  -ویژه کمیسیون شدۀیمتنظ مقدماتی نویسپیش شبیه- یمقدمات شدۀ کمیسیونیمتنظ

 یاژۀ و ارزیاابی  باه  یا یعمل هاییتوضع بررسی به را کودک بازگرداندن قاعدۀ به وارد استننااات
 ضامنی   طاور  باه  شدهپذیرفته شرط حق یگر د سوی از. بود کرده مقید و مشروط کودک منافع
اساناد و قواعاد حقاوق     یازگرداندن آن  صرفاً بر مبناا ب ترپیشکه  را کودکی بازگرداندن امکان
 داخلای  حقاوق  مواردی چنین در. کردیم بینیپیش بود شده رد شوندهکشور درخواست یداخل
 یناز والاد  یکای  از سویحق مورد ادعا  «ارزیابی» چارچوب در و مذکور مقررۀ قالب در تواندمی

 درستیبه داخلی حقوق رباینده طبق عمل آیا ینکها یبررس باکه کودک را از دست داده است و 
را  یونسااختار کنوانسا   ایبه طور قابال مالحظاه   نتایجی چنین. شود اعمال نه؟ یا شکل گرفته

مراجاع   اختیاار  در معمول طور به و است یتیصالح اجباری انکار رویکرد دهد  زیرا بریم ییرتغ
 در یشیتالش قابل ستا ینمب  51 مادۀ فرض یرشپذ وضعیت  این در. استمحل اقامت کودک 

دولات   یکه به حقوق داخلا  نقشی اساک  ینمتفاوت است. بر ا هایدیدگاه یانتوافق م برقراری
 باه  اشااره  طارف   یک. از یافت یلتقل ایمحل انتقال کودک داده شده بود به طور قابل مالحظه

از حقوق است  قلمرویی به ی واساس هایآزادی و بشر حقوق از حمایت به مربوط بنیادین اصول
 ماادۀ  در منادرج  فارض  یگر د سویوجود دارند. از  یادیز المللیینب هاینامهکه در آن موافقت

انطباق حق ماورد ادعاا در    میزان درخصوص «یعموم مصالح»شروط  یفراتر از فرمول سنت 51
 دساتور  رد بارای  دار صاالحیت  مرجاع  یقات  اسات. در حق  رباایی کاودک حضانت طفل و عمل 

وجاود دارد  بلکاه    تعارضای  چناین  تنها نه که دهد نشان باید مقررات  این براساک بازگرداندن
صاورت    یان . در اکناد یما  ممناو   را کاودک  بازگرداندن درخواست بشری  حقوقاصول  اعمال

بازگردانادن  »لزوم  ۀبر مقرر ذکرشده یاستننا دو که گفت یداما مهم  با یکل نتیجۀ منزلۀ یکبه
 حقیقات   در. شاود  اعماال  و یرتفسا  یقباه صاورت مضا    یاد   با«به محال اقامات   کودک یفور

بار   واسات   مبتنیکودک  غیرحقمن جاییهجاب یدۀبر رد پد مبنی کشورها اجما  بر کنوانسیون
 ییاز شناساا  خاودداری  المللای  باین هاا در ساطح   راه در مبارزه با آن بهترین کهاست  این نظر

 .هاستیتوضع ینا یقانون
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 قضایی رویۀ در یونعضو به کنوانسیرغ هایدولت الحاق تتبعا
 تنهاا  الحااقش  اماا  شاود   ملحاق  کنوانسیون اینبه  تواندمی دولتی هر اصل  در الحاق  منظر از

بار الحااق را اعاالم کارده باشاند       یخود مبن یاست که قبول مؤثر یعضو هایدرخصوص دولت
شادن  جهاانی  باه  تمایال  یانم الزم تعادل حفظ درصدد وسیلهینعضو بد های(. دولت39 ۀ)ماد

 یتنهاا هنگاام   ی بار همکاار   مبتنای  سیساتم  یک که اندقضیه این به اعتقاد و یونمفاد کنوانس
از اعتمااد متقابال    یزانای عضاو  م  هاای دولات  میان کهداشته باشد  یو بروز واقع تجلی تواندمی

دو دولات   از ساوی  باول الحااق   بار اظهاار ق   یمبتن سیستمی انتخاب عالوه بر این باشد.  حاکم
 یان که اعتاراض خاود را باه ا    هاییدرخصوص دولت مگر شود یم معاهده حقوقی آثار ساززمینه

 باه  هاا است کاه دولات   اهمیتی ینمب شیوه  این. کنندیم اعالم ینمع یزمان دورۀ یکالحاق در 
و قابال توجاه در    اهداف و موضوعات مهم زمینۀ در یهمکار برایعضو   هایدولت دیگر انتخاب
ساند   یان باه ا  یرانمقاله تبعات الحاق ا ینا یآنجا که موضو  اصل از. دهندینشان م یونکنوانس

 دولات  الحااق  موضاو  پرداخات.   یمالهه خاواه  یونو کنوانس یراناست  به طور خاص به بحث ا
 رباایی کاودک  یمادن  هاای جنباه  باه  راجاع  الهاه  0891 کنوانسیونبه  یرانا یاسالم جمهوری

 خاارج   در کشاورمان  یاسای س هاای ینادگی نما یبرخ یاز سو کالتیپس از طرح مش المللیینب
 یخصوصا  مراجاع و  0یاساالم  شاورای  مجلس یندگاننما یبرخ پیگیری ی داخل قضاییمراجع 

. اسات  باوده  برانگیاز دغدغاه  ایلهئهمواره مس کشور طفل به خارج از  یرقانونیبر خروج غ یمبن
 کورمنظاور حال معضال ماذ    به یرانیدر برخورد با درخواست طرف ا یخارج هایطرف استدالل
 به راجع الهه کنوانسیونبه  یرانا یاسالم جمهوری نپیوستن دلیل به کهبوده است  این همواره
 کودکاان درخصاوص بازگردانادن    اقادامی  گوناه هایچ  المللای  بین رباییکودک یمدن هایجنبه
 یقاات تحق ادارۀمناال    ی. برایستن متصور ایرانثالث به فرد  یا ینوالد از سوی ایرانی شدۀربوده
 یۀسجالت و احوال شخصا  ۀبه ادار 5اینامه در ی انتظام نیروی المللبین پلیسکل  ۀادار ییجنا

                                                           
 ۀناما  یطا  یاساالم  یدر مجلاس شاورا   وقت مردم شهرستان مهابااد  یندۀجالل محمودزاده نما یآقا  منال برای. 0

باه  : »داردیما  یاان وقات اماور خارجاه  ب    یار وز یصاالح  اکبریعل یبه آقا 50/01/0398/م مور  9230 ۀشمار
شهرستان مهاباد به همراه مادارک مربوطاه باه حضاور ارساال       ی... از اهال یزکامب یدرخواست آقا ینع یوستپ
همسار   یقاانون یربار خاروج غ   یمبنا  یشاان ا یجه به اظهارات کتببه مفاد درخواست و با تو یت. با عناگرددیم

بار   یمکرر نامبرده مبنا  هاییگیریو پ یهمرز ترک یقآنان از طرۀ سال ... به همراه پسر هشت یالنامبرده به نام ژ
نسابت باه    یناد موجود  خواهشمند است دساتور فرما  ینو با توجه به قوان یراناسترداد طفل از کشور هلند به ا

 یکال حقاوق  اداره یگاانی با .«یارد و عاجال صاورت گ   یو فرزناد ناامبرده اقادامات قاانون     یرانیاد کودک ادراست
 وزارت امور خارجه. المللیینب

 تحقیقاات  ادارۀ -الملال باین  پلایس  کال اداره 59/01/0381 مور  8152311/3/21291/050/0/51 شمارۀ نامۀ. 5
 .المللبین پلیس کلاداره بایگانی خارجه  ورام وزارت شخصیه احوال و سجالت ادارۀ به جنایی

:داردیم اعالم خارجه امور وزارت
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 باه  توجاه  باا  اسات  نموده اعالم کل ادارۀ این درخواست به پاسخ در ترکیه/ آنکارا اینترپل» 
 قاانونی  اقادام  لذا باشد نمی رباییکودکالهه درخصوص  المللیبین کنوانسیونعضو  ایران اینکه

 .«باشدینم ورمزبور متص کودکدرخصوص بازگرداندن 
و  یگار د کشورهایبه  کیهتر خاک از مذکور اطفال که رسدیبه اوج خود م زمانی مشکل این
 ساوی  از مسااعدت  هرگوناه  امید اساساً دموار این در. شوندیمنتقل م ییاروپا کشورهایعمدتاً 

 یساتم موجاود در س  رویاۀ  به است الزم قضیه تبیین برای 0.شودیقطع م یزن ییاروپا کشورهای
 .  یفکنیمب ینظر یمل

 

 ربرراییکررودکدر مواجهره بررا معضرر    یرررانا قضررایی محرراک  فعلرری عملکررد  .0
 المللیبین

اسات   حاالی در  المللای بین رباییکودکبه  مربوط هایدر برخورد با پرونده ملی محاکم اقدامات
 کشاور از  کودک غیرحقمن یا یرقانونیغ جاییجابه نبودن یابودن نسبت به جرم محاکم این که

 قضاییاز مقام  قضایی همکاری درخواست تنظیم یو متعاقب آن  چگونگ یناز والد یکی از سوی
ایان  ندارند.  کیمشتر کشده درلمنظور بازگرداندن طفل منتقبه خارجی کشورخود در  یهمتا
را  یمادر و یاو پدر  کودکدرخواست استرداد و  تلقی جرم را عمل ینا برخی است که حالی در
 حقاوقی  دادگااه  در صاادره  کمح یدرخواست اجرا یگرد برخی اند.دهکرمطرح  خارجی کشوراز 
مقاام   از قضاایی  یهمکاار  قالب دررا  یناز والد یکی از سوی کودک حضانت لزومبر  یمبن یمل

در عملکرد مراجاع   ینهزم ینتشتت موجود در ا ینمب یل. موارد ذاندکرده مطرح یخارج قضایی
 است.  یمل

 در قضااییه   قاوۀ  الملال بینامور  کلۀ اداربه  5ایدر نامه یانتظام نیروی المللبین پلیس. 0
 50 یاۀ انقاالب ناح و  یعماوم  یدوم دادسارا  ۀشاعب  قاضی یاز سو استرداد درخواست به پاسخ
خود در  یهمتا قضاییاز مقام  یاسترداد خانم شراره ... فرزند عل خصوص( درجنایی)امور  تهران
 نگهاداری  صاالحیت  اینکه به عنایت با...  پارمیس نام بهساله سه کودک ربایش اتهام به یااسترال

                                                           
 محااکم  کاه  هنگاامی  رباایی  کودک معضل با مبارزه در کنوانسیون این سازوکار نبودنکامل در نیز ایراداتی البته .0

. اسات  شاده  مطارح  کنندمی اعمال را رباییکودک هایپرونده به رسیدگی در خود مطلوب تفسیرهای کشورها
 :به نیدک نگاه نمونه برای

Failure of the Hague Abduction Convention: M.J. Carrascosa's fate, available at: 
http://conflictoflaws.net/2009/failure-of-the-hague-abduction-convention-m-j-carrascosas-fate/. 

 اماور  کال اداره به ناجا لمللابین پلیس مدیرکل 4/9/0381 مور  8101808/00/21312/050/0/51 شمارۀ نامۀ .5
 .ناجا المللبین پلیس کلاداره بایگانی قضاییه  قوۀ المللبین
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 انبیاا اساات  شاادهصااادره از دادگاااه از نااامبرده ساالب    رأیموجااب  بااه یاازن کااودکاز 
 :داردیم

اجارا خواهاد    یات قابل صورتی در صرفاً استرداد کهخود اعالم نموده  پیام در کانبرا اینترپل»
 لیکن. باشد تعقیب تحت خود جرم مجازاتگذراندن  یاو  دادرسی انجام جهت شخ  کهداشت 

 .«شودینم محسوب موارد ینا جملۀ از فرزند بازگرداندن
 کال  یدادساتان  المللیبین ییجزا هایهمکاری بخش استرداد واحد مدیر خصوص همین در
 هاای پیگیاری  باه  خدر پاسا  0کاانبرا در  یاران ا یاسالم یبا سفارت جمهور ایمکاتبه در استرالیا

 :است کرده اعالم زمینه یندر ا یرانا یپلماتیکد
اسات   فاردی  بازگرداندناست و تنها مربوط به  رباییکودک ایندهایمستقل از فر استرداد »
 .«شودیم کمح اجرای یا تعقیب با مواجه که

 قاانون  150 ۀدرخواسات اساترداد  مااد    ۀدر اراا ایران قضاییمستند مرجع  خصوص این در
 :داردیم بیان که است اسالمی مجازات
 تهدید یابه عنف  دیگر منظور هر به یابه قصد انتقام  یامال  یاوجه  مطالبۀ قصد به هرکس»

 از حابس  باه  کند مخفی یا یدرا بربا یشخص دیگری توسط یاشخصاً  ردیگ نحو هر به یا حیله یا
از پانزده ساال تماام    کمتر علیهمجنی سن که صورتی در. شد خواهد محکوم سال پانزده تا پنج

 دوار حینیتای  یاا  جسمی آسیب علیهمجنی به یا پذیرد انجام نقلیه وسایل توسط ربودن یاباشد 
 دیگار  جرایم ارتکاب صورت در و شد خواهد محکوم شدهینتعی مجازات حداکنر به مرتکب شود
 .«گرددیم محکوم نیز جرم آن مجازات به

 8 شاعبۀ  یاار داد راهنماایی در مقام  قضاییه قوۀ المللبینامور  کلاداره  مشابه موردی در .5
 :داردیم اعالم ویبه  5اینامه یتهران ط 09 یۀو انقالب ناح یعموم دادسرای

شده طفل سپرده .5... فرزند غالمرضا و  هایده خانم .0 متهم استرداد ستدرخوا درخصوص»
 کشوردو  بین اینکه به توجه با رساند یم اطال  به کیهتر جمهوری کشوراز   به نام النا ... وی به

 لاذا  اسات  شاده  منعقد مجرمین استرداد نامۀموافقت کیهتر جمهوری و یرانا یاسالم جمهوری
 کشاور دو  ینمنعقاده با   هاای ناماه موافقات  براساک را مذکور درخواست ندتوایم محترم مرجع
 .«نماید مطرح

ده کار  اعاالم  تهاران  ینترپلا پیگیری به پاسخ در ترکیه اینترپل ذکرشده  پروندۀ درخصوص
 : کهاست 

                                                           
1. Julia Thwaite, Director, Extradition Unit, International Crime Cooperation Division, Attorney 

General's Department, Letter No. 11/18873, 9 November 2011 to the Embassy of the Islamic 
Republic of Iran, Canberra.  

 دادسارای  8 شاعبۀ  دادیار به قضاییه قوۀ المللبین امور کلاداره 58/8/0381 مور  51/8520/8111 شمارۀ نامۀ .5
 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلاداره بایگانی تهران  09 ناحیۀ انقالب و عمومی
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الهاه درخصاوص    المللای باین  کنوانسایون عضاو   ایران یاسالم جمهوری اینکه به توجه با»
 0.«باشدیمزبور متصور نم کودکدرخصوص بازگرداندن  اقدامی لذا د باشنمی رباییکودک
 یاف کای در  یاران ا سفارت به 5اینامه طی کرایناو دادگستری وزارت یگر د ایپرونده در. 3
 :  داردیم اعالم
 دفتار  از واصاله  یاران ا یاساالم  یجمهاور  قضااییۀ  قاوۀ درخواست  00/0/5105 تاریخ در»

متولاد   ین... فرزناد غالمحسا   یالخاانم لا   ایرانای  تبعاۀ  اساترداد  باه  مربوط اوکراین در اینترپل
 عباوردادن  جارم  باه  08/1/5100 ماور   یرازشا  یای دادگااه جزا  رأی براسااک  که 1/05/0309

و اساتفاده از اساناد مجعاول     مدارک جعل همچنین و ایران کشورخارج از  صغیر طفل غیرمجاز
 5 ماادۀ  طباق . اسات  گردیاده  اباال   وزارتخاناه  ایان  باه  اسات  شاده  کومبه سه سال حبس مح

ماور    ایاران  یاساالم  جمهاوری  و اوکاراین  ماابین فای  منعقادۀ  مجارمین  استرداد نامۀموافقت
 جارم  طارف  دو قاوانین  براسااک  کاه  عملیاتی انجام صورت در مجرمین استرداد  00/2/5114

 شاود یساال( ما   یاک از  بیشاتر  مدت)به  مجازات اشد تعیین موجب آن ارتکاب و شده شناخته
 گردیاده  آن مرتکب نامبرده کهو استفاده از اسناد مجعول  مدارک جعل جرم. باشدیم اجرا قابل

. باشدیمجازات آن حبس نم ولی شده  قید کرایناو کیفریقانون  329 ۀماد 4و  0است در بند 
 مجااز غیر عباوردادن  جارم  کااب بر اثار ارت  کیفری پیگرد کرایناو جاری قوانین در این  بر عالوه

 .«نشده است بینیپیش یناز والد یکیطفل توسط 
و باازپرک   یانتظاام  نیاروی  نازد  خود اظهارات در یراخ ۀپروند شاکی کهاست  حالی در این

 دارد: تمکیدبر مالقات طفل  یخود مبن دسترسی حقبر  یرازش 0 یۀناح یدادسرا 8 عبۀش
 کاه دادگااه دختارم    حکام  اب و کرده که... متار لیال سابقم همسر با کهسال است  2 حدود»
 کهداده است  کتبیبه دادگاه تعهد  ایشان طالق  حکم در و بوده ایشان نزد است سالههفت حاال

 یجمعه فرزندم را برا یروزها هفتگی صورت به و نکند خارج یرازمن از ش ۀرا بدون اجاز کودک
   3.«... یاوردمالقات نزد من ب

 ماادرش  ی کاه زماان  در یرانیا کودک بازگرداندن رایب یراخ پروندۀ است که حالی این در. 4
 اسات   سلب کارده  کشور از اوطفل را با خروج  رپد دسترسی حق ورا داشته  اوحق حضانت  که

 دسترسای  حق یزن آن در که یگریمشابه د پروندۀ در شود.یم مطرح یندر قالب استرداد مجرم

                                                           
 تحقیقاات  ادارۀ -الملال باین  پلایس  کال اداره 59/01/0381 مور  8152311/3/21291/050/0/51 شمارۀ نامۀ. 0

 .المللبین پلیس کلاداره بایگانی خارجه  امور وزارت شخصیۀ احوال و سجالت ادارۀ به جنایی
 اساالمی  جمهوری سفارت به اوکراین دادگستری وزارت 50/9/5105 مور  8180151-2/0515/05 شمارۀ نامۀ .5

 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلاداره بایگانی(  یفی)ک اوکراین در ایران
 مادیرکل » منزلاۀ به شیراز کیفری احکام اجرای 2 شعبۀ دادیار 01/0/0381 مور  2ح /الف 810182 شمارۀ نامۀ .3

 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلاداره بایگانی  «المللبین امور کلاداره محترم
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 خواهدیدر ارمنستان م خود یهمتا ییقضااز مقام  یرانیا قاضی است  شده نقض یناز والد یکی
و  یدر امور مادن  یحقوق کاریهم ۀنامبراساک موافقت مدنی  کاماح یو اجرا ییشناسا منظوربه

( 04/4/0392) 5111 ژوایاۀ  2 در کهارمنستان  جمهوری و یرانا یاسالم جمهوری ینب کیفری
 کاه پدر  از سوی اکنونهم کهبر حق مالقات مادر با فرزندان  مبنی صادره حکمشده است  امضا
امور  کلو سرپرست اداره ی. قاضدرآورد اجرا به را اندشده خارج کشورو از  اندحق حضانت دارای
خاود در   یهمتاا  قضاایی از مقاام   0ایناماه  طای  یاران ا یاسالم یجمهور قضاییۀ قوۀ المللبین

...  زهارا  خاانم  فرزندان گرداندنمنظور بازبه مدنی کمح یو اجرا شناسایی»با موضو   ارمنستان
 :کندمی تقاضا «... مهدی محمد .5فاطمه ... و  .0 هایبه نام
 براسااک  و فرزنادان  مالقاات  باا  ارتبااط  در یاز اساک دادخواست خانم زهرا ... فرزند عز بر»
دادگااه   0 شاعبۀ  از ادرهصا  قطعای  کام و ح 02/4/0398ماور    981084 شمارۀ موقت دستور
 فرزنادان  تحویال  باه  کلاف خسرو ... م آقای یران ا یاسالم جمهوری ازیرش خانوادۀ یژۀو یحقوق

 بار . اسات  یاده ... به مادرشان جهت مالقاات گرد  یمحمد مهد .5فاطمه ... و  یبه اسام مشترک
. اسات  نموده تخلف خانواده از یتقانون حما 04 ۀماد 0 ۀخسرو ... مطابق تبصر آقای اساک این

 دادگااه   0324 مصاوب  خاانواده  دادگاه تصمیمات و کاماح یااجر نحوۀ نامۀیینآ 5 مادۀ مطابق
 یاا دفتار دادگااه    کارمنادان  یااجرا  ممورینبداند به م یمقتض ترتیبی هر به را خود تصمیم رأساً

... و  یدرخواست بازگرداندن محماد مهاد   قضاییمبنا مرجع  این بر و دهدمی انتظامی مممورین
  .«است نموده یرانا ها درفاطمه ... را به محل اقامت آن

قاانون   04 ۀمااد  0 ۀتبصار  ماذکور   درخواست ارسال در ینجاا درجمله مستندات دادگاه  از
 :داردیم مقرر کهخانواده است  یتحما
از  یرغ شهرستانی به را طفل توانندینم شده واگذار هاآن به حضانت که کسانیمادر  یا پدر»
 کشاور خاارج از   یاا حل اقامت قبل از وقاو  طاالق و   از م غیر یاو  طرفین بین مقرر اقامت محل
 .«دادگاه از اجازه کسببفرستند مگر در صورت ضرورت با  والدین رضایت بدون
تهاران باا    یاک خانواده  قضاییمجتمع  عمومی دادگاه 522 شعبۀ رایس یگر د پروندۀ در. 2

 «مادنی  کام ح یاجرا درخواست»با موضو   ترکیهخود در  یهمتا یبه قاض 5یارسال درخواست
 :کندمی تقاضا

                                                           
 باه  ایاران  اساالمی  جمهاوری  قضاییۀ قوۀ المللبین امور کلاداره سرپرست و اضیق مدنی حکم اجرای درخواست .0

  0/3/0381 ماور   51/0058/8111 شامارۀ  باه  ارمنساتان  جمهاوری  در همتا محترم قضایی مقام جنابعالی
 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلاداره بایگانی

 شامارۀ  باه  تهاران  یاک  خاانواده  قضاایی  مجتمع عمومی دادگاه 522 شعبۀ قاضی مدنی حکم اجرای درخواست. 5
 اماور  کال اداره بایگاانی  ترکیاه   جمهاوری  در خاود  همتای قضایی مقام به 50/0/0381 مور  99/522/0831
 .قضاییه قوۀ المللبین
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 کاه  نماایم یما  درخواسات  کیاه تر جمهاوری  کشاور همتاا در   قضایی... از مقامات محترم »
 ماور   981880151211112 شامارۀ صاادره باه    ۀدادنام یو اجرا ییشناسا برای الزم اقدامات

 جمهاوری  و یرانا یاسالم جمهوری بین هستید مطلع که طورهمان. گردد معمول 05/4/0398
 هجاری  0399 بهمان  04 یخمصوب تاار  کیفری و یدر امور مدن یحقوق کاریهم معاهدۀ کیهرت

و  51مواد  مبنای بر درخواست این و است شده منعقد( میالدی 5101 یهفور 3)برابر با  یشمس
 تحویال  به است کوم... مح یرضاعل یصادره آقا دادنامۀ مطابق. گرددیهمان قرارداد مطرح م 50

 .«... کرم... در حق خواهان خانم ا یاه نام ارمب مشترک فرزند
 واحادۀ مااده  مذکور  کمح اجرای کنندۀدرخواست قاضی مستندات جمله از خصوص این در
 :مقرره این برابر. است( 55/4/0321) 55/4/5231 مصوب حضانت حق به مربوط قانون
 کسای  ۀل به عهاد قاام مقام آن دادگاه  حضانت طف یاخاص  مدنی دادگاه حکم به چنانچه»
 امتناا   طفل استرداد از یاشود و  کمح یمانع اجرا دیگری شخ  یامادر و  یاو پدر و  یردقرار گ
 صورت در و نمایدیم طفل استرداد یارا الزام به عدم ممانعت  یو کم ح صادرکنندۀ دادگاه ورزد

 .«شد خواهد محکوم حکم اجرای تا حبس به مخالفت
 در ریاز یشهرساتان نا   یاول دادگاه عماوم  شعبۀ دادرک مدنی  کاماح اجرای موضو  در. 1

 مادنی  کام ح اجارای  درخواسات  یهساور  یعربا  یهمتاا در جمهاور   قضاییبه مقام  درخواستی
 0:کندیم بیان زیر شرح به را)حضانت طفل( 

 جمهوری فارک استان ریزیشهرستان ن یاول دادگاه عموم ۀبهروز ... دادرک شعب اینجانب»
 لاه  کاوم مح تقاضای .5 شده ابال  یقطع دادنامۀ .0 شامل یوستپ مدارک ارسال با یرانا یاسالم

 بارای  الزم اقادامات  کاه  نماایم یما  درخواسات  سوریه کشورهمتا در  قضاییاز مقامات محترم 
 01/00/0398ماور    9818800030210305 ۀصاادره باه شامار    ۀدادناما  یو اجارا  ییشناسا

در  قضایی کاریهم نامۀموافقت قانون 33 و 00 مواد راساکب درخواست این ضمناًمعمول گردد. 
 باه  محکوماان  انتقاال  و مجرماان  استرداد شخصیه  احوال کیفری  بازرگانی  ی حقوق هایینهزم

 کورماذ  ناماۀ موافقات  مطاابق  و اسات  گردیاده مطرح  02/4/0390مصوب  ترکه تصفیۀ و زندان
 مطاابق . باشاند مای  اجارا  قابال  یرانا یسالما جمهوری در کشورآن  هایدادگاه از صادره احکام
...  یدرضاا حم آقاای  و شده سپرده مادر به( ... یان)شا ینصادره حضانت طفل محمدحس دادنامۀ

 «.باشدمی...  یه( ... به خانم سمیان)شا ینمحمدحس آقای تحویل به ملزم یلفرزند اسماع
 قاوۀ  الملال باین اماور   کال باه اداره  5ایناماه  یاستان هرمزگان طا  دادگستری کلرایس .0

                                                           
 حقاوقی  کال اداره باه  قضااییه  قاوۀ  الملال باین  اماور  کال اداره 54/0/0381 ماور   51/2951/8111 شمارۀ نامۀ. 0

 .امور خارجه وزارت المللیبین حقوقی کلاداره بایگانی خارجه  امور وزارت المللیبین
 اماور  مادیرکل  معااون  منزلاۀ باه  هرمزگان استان دادگستری کلرایس 03/2/0398 مور  981/551 شمارۀ نامۀ. 5

 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلاداره بایگانی قضاییه  قوۀ المللبین
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 یاان ب یآن دادگساتر  ۀدر حاوز  المللای باین  رباایی کاودک سوابق مربوط به درخصوص  قضاییه
 :داردیم

 نمایاد یما  اعاالم  وسایله بادین  59/4/0398 مور  51/0100/8111 شمارۀبه  بازگشت... »
دوم  شاعبۀ  کاام اح یالزم به عمل آماد. پروناده در اجارا    یبررس رباییکودک پروندۀ درخصوص

...  یدجوادسا  یپرونده آقاا  شاکی که باشدمی رسیدگی مطرح   /الف92/4331 کالسۀبا  کیفری
اقدام به عدم  یلبه دل ....احمد   فرزند...  لطیفه خانم علیهمحکوم علیه یدعلیرضافرزند مرحوم س

 یغیاب صادره حکم و گردیده کوممح تعزیری حبس یک روزبه سه ماه و  کاسترداد فرزند مشتر
)شاهر   ترکیاه  به علیهاکوممح اعالم  حسب اینکه به نظر و باشدیم المکانمجهول علیهکومو مح
 شخصایۀ  احاوال  و ساجالت  ادارۀ اماور خارجاه   وزارت یقاز طر ایمکاتبه نموده عزیمت( آنکارا
 ایاران  چاون  اناد نماوده  اعاالم  پاسخ در کهآمده  عمل به مکاتبه طفل استرداد درخصوص آنکارا
 در پادر  طفال   حضاانت  درخصوص و باشدینم میسور طفل استرداد باشدینم نوانسیونکعضو 

 و یاد نما دعاوا  طارح  صاالح یذقضاایی   محااکم  طریاق  از باشدیمفرزندش  خواهان که صورتی
 .«باشدیم مفتوح کماکان کاماح اجرای در علیهمحکوم بودنالمکانمجهول علت به پرونده
 :داردیبا وزارت امور خارجه اعالم م 0ایکاتبهم یط قضاییه قوۀوقت  رایس .9
 دادسارای  54 شاعبۀ  محتارم  یارداد 01/4/90مور   92/54/0983/0 شمارۀ گزارش طبق»
 مالقاات  از ممانعات  به است متهم...  ترکیه کن... سا ینافش آقای کرج 3 یۀو انقالب ناح یعموم

و  متهم جلب برگ ینع کیفری نده پرو ۀشامل خالص مدارک برگ 2 ارسال با. اعتیاد و فرزندان
خواهشمند اسات دساتور    یاستانبول کیها به زبان ترآن یرسم ترجمۀ و یاستناد ۀرونوشت ماد

 .«دهند اطال  را نتیجه و اقدام موصوف متهم استرداد به نسبت یندفرما
از  یاک باودن عمال هار    باه جارم   اگار  حتیگفت که  توانمی مطروحه  قضایای در تمملی با
معتقاد   -ذکرشدهمراجع  برخی مانند-کشور  از کودک غیرقانونی یا غیرحقمندر خروج  نیوالد

 کااری هم المللیبین هایارسال درخواست درمراجع  اینبرخورد متفاوت  نحوۀهم از  باز باشیم 
و  رسامی  پاذیرش  ماورد  و شاده کارشناسی یکسان  روش که شودیم حاصل نتیجه این قضایی 

و هر  نیست شده شناخته کشورمان قضایی یستمس برای مذکور معضل ترعیحل سر برای یقانون
 باا  یگار  طارف د  از. کنناد یعمل ما  بیندیم مناسب خود که حلیبه تناسب راه هادادگاهاز  یک

 ۀباا مقولا   ییدر برخورد جزا یخارج کشورهای که آیدیمبر ینچن ذکرشده هایپروندهتممل در 
 ماوافقی  یادگاه د شاود یما  دنباال  کشاورمان  قضاایی  محاکم یبرخ در که گونهآن ربایی کودک

در  عضاونبودن  صاورت  در موجاود   حقاوقی  ساازوکار تنهاا   رساد یباه نظار ما    ین ندارند. بنابرا
 باه  توسال  کشاورمان  در  هاایی پروناده  چناین  وفصال منظاور حال  باه  الهه  0891 کنوانسیون

                                                           
 کال اداره بایگاانی  خارجاه   اماور  وزارت باه  قضااییه  قاوۀ  راایس  5/2/90 مور  510991/0-ب-482 شمارۀ نامۀ .0

 .خارجه امور وزارت المللیبین حقوقی
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 خاانواده  محااکم  از صادره کاماح یاجرا قالب در یدر امور مدن قضاییمعاضدت  هاینامهموافقت
 . است
 

 مرردنی یهرراجنبرره برره راجررع 0891 کنوانسرریون برره الحرراق معایرر  و مزایررا .2
 رباییکودک

تبعات الحاق باه   دربارۀ هاپرسش برخی پاسخاست تا به  الزم مباحث ذکرشده اکنون به توجه با
 ینکاه ناد از ا اعبارت هنیزم نیتوجه در ا درخور هایپرسش ی. برخیمبپرداز یرانا یسند برا ینا

باه طاور    توانمی یدر امور مدن قضایی المللیبین کاریهم هاینامهموافقتبه  توسل با صرفاً آیا
خصاوص  در اسات؟  یااز موردن دیگاری  ماؤثرتر  سازوکار یا کرد ابلهمق رباییکودکمؤثر با معضل 

عمال متقابال باه     منظوربهاً هم دوجانبه ندارد و ضرورت نامۀموافقتها با آن یرانا که کشورهایی
در  دیگاری  ماؤثر  حال راه چاه  دهناد نمای  اثار  ترتیاب  کشاورمان  قضایی کمصادره از محا یآرا

 قضاایی  حکام  باه  اثار دادن  ترتیاب  با یاآ دارد؟ وجود شدهمنتقل حقغیرمن کودکبازگرداندن 
 طفال  بازگرداندن درخصوصوارده  یاحتمال شرعی ایراد یران در ا خارجی کشور ۀدادگاه خانواد

مطارح   الهاه  0891 کنوانسایون براسااک   کشاورمان از  خاارجی  کشور سوی از شدهدرخواست
 نخواهد شد؟  

 

 کنوانسیون به الحاق مزایای. 0. 2
 ایمعاهاده  چناین  شاود  مای  یناش یخارج رأی یک ییکه از شناسا ماهوی یجنتا و آثار به نظر
 مشامول به طاور معماول    اطفال حضانت به عراج هادادگاه کاماح یو اجرا ییشناسا خصوصدر
را به دنبال داشاته   دادرسی روند اطالۀ تواندیکه م شودیم خاصیاستننااات  و تضمینات یبرخ
 زماان  عنصار  اسات   مارتبط کاودک   یک جاییهکه به جاب جایی تاکه  ی استحال این در. باشد

 ممکان  کودک یککه  ایوحیر مشکالت یقت. در حقدارد ینهزم یندر ا ایکنندهتعیین اهمیت
چنانچه  باشد  داشته همراه ناپذیریجبران تبعات تواندیانتقالش متحمل شود م نتیجۀ در است
 کاام اح یاجرا مقولۀ در- مخیرت ایمالحظه قابل مدت از پس او بازگرداندن به راجع تصمیم یک

 کاه روسات   نهمای  از و شاد  خواهاد  تشادید  آثااری  چناین  بالطبع شود  انجام -یخارج مدنی
 یو اجارا  ییاستراسابورگ راجاع باه شناساا     0891 اروپایی کنوانسیون عضو ییاروپا کشورهای

 در کنوانسایون خاود   0کودکاان  و بازگرداندن حضانت  کودکانحضانت از  خصوصدر یماتتصم

                                                           
1. European convention on Recognition and Enforcement of decisions concerning Custody of Children 

and on Restoration of Custody of Children, Luxembourg, 20.V.1980.  
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 این یسۀدر مقا 0.یت دارندعضو یزن المللیبین رباییکودک یمدن هایجنبه به راجع الهه 0891
 هایدادگاه مدنی کاماح اجرای و الهه 0891 کنوانسیوندر  شدهطراحی یو سازوکارها دو سند
 یاث کاه از ح  امعن یناست  به ا کارآمدتر یاربس 0891 کنوانسیون درموردنظر  سازوکارخانواده  

 اساناد  این موردنظر اهداف با یجهو در نت بیشتر حقوق تضییع از مانع مندیسرعت عمل و نظام
  5.ستا سازگارتر

                                                           
 و کودکاان  حضاانت  درخصاوص  تصامیمات  اجرای و شناسایی به راجع اروپایی کنوانسیون اعضای مشاهدۀ برای .0

 :کنید مراجعه زیر آدرک به کودکان حضانت بازگرداندن
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=105&CM=8&DF=23/03/2013
&CL=ENG. 

 مراجعاه  زیار  آدرک باه  المللیبین رباییکودک مدنی هایجنبه به راجع الهه کنوانسیون اعضای شاهدۀم برای
 :کنید

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24. 

 تصامیمات  اجارای  و شناساایی  باه  راجع اروپایی کنوانسیون 9 مادۀ براساک که داشت توجه باید حال عین در
درخصاوص   صاادره  حکم اجرای و شناسایی شرایط جمله از کودکان  حضانت بازگرداندن و حضانت صوصدرخ

 واحاد  تابعیت باید او والدین دو هر و کودک که است این کنوانسیون عضو کشورهای از یکی در کودک حضانت
 آن در کاودک  دیعاا  اقامت محل و شده صادر آنجا در حضانت حق به راجع تصمیم که باشند داشته را دولتی
 :ر.ک کنوانسیون  متن مشاهدۀ برای. است واقع کشور

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/105.htm. 

 اسات  کودک بازگرداندن برای ایمحدودکننده مقررۀ چنین فاقد 0891 الهۀ کنوانسیون که است حالی در این
 .دارد نظر جاییجابه از پیش وی اقامت لمح کشور به کودک بازگرداندن به صرفاً و

 ایان  کودکاان  حضاانت  احکاام  اجارای  و شناساایی  باه  راجع 0891 اروپایی کنوانسیون در دقت خصوص این در .5
 باا  زیاادی  حاد  تاا  آن ماواد  و کنوانسایون  ایان  در شاده طراحای  ساازوکار  کاه  کرد خواهد مشخ  را واقعیت

 یاانا: »داردماای بیااان کااه 0891 کنوانساایون 34 مااادۀ فساایرت در. دارد همخااوانی الهااه 0891 کنوانساایون
درخصاوص   0810اکتبار   2ماور    یونشمول خاود نسابت باه کنوانسا     ۀشده در دامندر امور واقع یونکنوانس

باه   یونعضاو هار دو کنوانسا    یکشورها یناز صغار  که ب یتمراجع و قانون قابل اعمال در مورد حما یاراتاخت
در حال اجارا   المللیینسند ب یحاضر  اجرا یونصورت  کنوانس ینا یرد داشت. در غخواه یتاولو آیدیوجود م

 طاور  باه  کاه  کاودکی  بازگشت حصول هدف با مخاطب کشور دیگر قانون یا مخاطب کشور و اصلیکشور  ینب
 .«ساخت نخواهد محدود را دسترسی حقوق سازماندهی یا است شده نگهداری یا منتقل غیرقانونی

 منظاور باه  عضاو  هاای دولات  مراجاع  میاان  همکاری مفهوم محوریت بر که کنوانسیون این»: یمخوانمی چنین
 حقاوق  یاا  اطفال از حمایت درخصوص موجود هایکنوانسیون با رابطه در است  گشته مبتنی اهدافش حصول
 نکنوانسایو  تنظایم  ویاژه   کمیسایون  توساط  متخذه تصمیمات اولین از یکی بنابراین . است مستقل حضانت 
 باا  رابطه در الهه 0810 اکتبر 2 کنوانسیون به منضم پروتکلی تهیۀ به اقدام اینکه تا بود رابطه این در مستقلی
 تواناد نمای  کنوانسایون  منظار   ایان  از. شود حمایت تحت اطفال به نسبت اعمال قابل قانون و مراجع اختیارت
 جملاه  از حضاانت   تصامیمات  اجارای  و شناساایی  باه  راجاع  هایکنوانسیون توسط مقرر چارچوب به محدود

 تامخیر  از تا است این بر تالش که آنجا از عالوه  به...  شود اروپا اتحادیۀ در خصوص این در مربوطه کنوانسیون
 گاردد   اجتنااب  حضاانت  حاق  ماهیات  درخصوص مطرح ادعاهای با رابطه در کنوانسیون هایمقرره اجرای در

که باه حاق حضاانت     یابه هر مقرره یددر عمل( با یعو تسر یراز تمخ ییرجلوگ یعنی) 34 مادۀ در مذکور اصل
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خاود در   کام ح یاجارا  یبارا  بایاد  کهاست  یمتقاض خود این مدنی  کاماح اجرای نظام در
 هاای هزیناه  یزا خذ وأمتعدد و گزاف از بابت  هایینهمتحمل بار سفر و صرف هز یخارج کشور

 یاره و غ محلای  قاوانین  و زبانبا  ییآشنانامربوط به  مشکالت ی دادرس هایینههز سفر و اقامت 
 یملا  مرکزی عمرج یک  عضو کشورهای از یکالهه هر  0891 کنوانسیوندر  کهحال آن 0.شود
 اجرای در کهند امراکزیمراجع  ینا کنوانسیون . براساک کنندمی معرفی یکدیگرو به  یفرا تعر
 شاخ   هار  یاا  یناز والاد  یکی از سویبر اعمال حق حضانت  یخود مبن قضاییمرجع  یمتصم

 کاه  دیگار  کشاور  مرکازی  مرجع از کشور آن  قانونی مرجع طریق از شدهمشخ  دارصالحیت
به محل اقامات   کودکنسبت به بازگرداندن  که خواهندیم رودیدر آن م کودکاحتمال حضور 

. کنناد  اقادام  کشاور آن  یمنظور اعمال حقوق حضانت براساک قانون داخلقبل از انتقال خود به
خاود    (نفاع ذی) متقاضای  فارد  کهشده است  نیبییشپ کنوانسیون  این براساک حال عین در
 تساهیل  زمیناۀ  امر این. کند مراجعه یزن کودکمحل حضور  کشور مرکزی مرجع به بتواند ساًرأ

 .کرد خواهد فراهم را کنوانسیون اصلی هدف تحقق
 هاای هزیناه  صرف در تواندیاند  مهشد ییشناسا یونکه در کنوانس مرکزی مراجعبه  توسل

 شاود مای  یناش مدنی کاماح یو اجرا ییشناسا هایدرخواست اجرایمعموالً از  که یادیز یزمان
 به عمل آورد. جلوگیری
 یمشااخ  آن براساااک سااازوکارها  وظیفااۀ کااه کشااوردر هاار  مرکاازی مرجااع وجااود

تاا باه    رباایی کاودک  ۀپروناد  پیگیاری  کشاورها   داخلای  قوانین و کنوانسیونشده در بینییشپ

                                                                                                                                        
 .«یابد یباشد  تسر تواندیآن هرچه م یلو البته دل پردازد یم

 مشاکالت  درخصاوص  آنکاارا -ایران اسالمی جمهوی سفارت به کشورمان اتبا  از یکی عریضۀ از قسمتی اینجا در. 0
 وی کودکاان  بازگردانادن  برای ترکیه در کشورمان قضایی حکم یاجرا درخواست منظوربه وی برای آمدهپیش
 :شودمی بیان موضو  بهتر شدنروشن برای اند شده منتقل ترکیه به حقغیرمن که
در تهاران خواهاان مسااعدت و کماک      یکنسول یریتاز مد یدرخواست ی... ط یدحم یدس ینجانب... احتراماً ا»

و  یکنساول  یریتبناده و ماد   درپییسال مکاتبات پ 2/0را داشته و مدت  انیربه ا یمهابر برگرداندن بچه یمبن
داده شاد. بناده هام باه آنکاارا آمادم و        ی هام تخصا   اییناه و هز یدسفارت با مساعدت به بنده موافقت گرد

مرباوط باه    یکای دو قانون مشاخ    ینکهمتمسفانه با توجه به ا یول یافته اکنون هم به لطف سفارت اسکان هم
که چگوناه و   یستمعلوم ن باشد یجزء آن نم یرانمربوط به اروپا درخصوص استرداد کودکان را ا یگریو دالهه 

قرارداد الهاه را   یرانکرد. بنده هم چون که قبالً به دادگاه رفته بودم و گفته بودند که چون ا یچطور بشود کار
باا مسااعدت بناده     یال دل ینهم به هم و تهران یمصادر کن یشما رأ یتدرخصوص شکا توانیمیامضا نکرده نم

تا بنده بتاوانم باا سافر باه      ییدکمک و مساعدت را به بنده پرداخت نما ینموافقت کرد. لذا بنده خواهشمندم ا
برگردانم ... لاذا   یرانکرده به ا یدارا پ یمهاها را دارد بگردم و بچهها و بچهکه امکان سکونت مادر بچه ییشهرها

مادت دو   یدبازنگردم. باور کن یرانبه ا یمهاو بدون بچه یتا دست خال ییدنما یاریبنده را عاجزانه خواهشمندم 
 یکال حقاوق  اداره بایگاانی   ...« باشام یدر تنگناا ما   یاربس یو چه معنو یاست که چه از لحاظ ماد یمسال و ن

   خارجه. وزارت امور المللیینب
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 خاود  یاا  کنناده درخواسات  کشاور  کازی به مرجع مر مقتضی پاسخ نداد و آن یدنسرانجام رس
 زمیناۀ  درو ماؤثر   کارآماد  نظاارتی  ساازوکار  یاک وجود  بیانگر است  یبه طور تخصص متقاضی
 اجارای  در آنکاه  حاال  .است مطلوب یجۀبه نت یدنتا رس کودکبازگرداندن  درخواست پیگیری

در  حاداکنر  یاا  دوجانباه  ناماۀ موافقت یا کنوانسیونآن در قالب  یقانون یتنها مبنا مدنی کاماح
 پشتوانۀ فاقد کمح یاما اجرا  شده است بینیپیش کمح یاجرا یمتقاض برایقالب عمل متقابل 

 است. شده بینییشپ الهه 0891 کنوانسیوناست که در  سازوکاریمانند ی و رسم سازمانی
 

 کنوانسیون به الحاق معای  .2. 2
 ایان  ضارورتاً  و نیسات  کشاورها  ۀهما  با یدر امور مدن قضایی همکاری ۀنامتموافق دارای ایران

 باه  و کنناد نمای  شناساایی ما را  کشور کمصادره از محا یعمل متقابل آرا منظوربه نیز کشورها
تواناد از تبعاات ناه چنادان     امر در نو  خود می ین. اکردنخواهند  اجرااحکام صادره را  آن  تبع

 ربط قلمداد شود. یذ یونکنوانس به یرانمنبت الحاق ا
 توجاه  باال در کورتوسل به دو روش مذ یتبه ماه بیشتری دقت با که هنگامی این  بر عالوه

در قالاب   مادنی  کاام اح یاجارا  هاای از درخواسات  نهاایی  هادف  کاه  شودمیمالحظه  شودیم
 شاده خاارج  قغیرحمن کودکهمان بازگرداندن  یدر امور مدن قضاییمعاضدت  هاینامهموافقت

 هماان  ایان  یقات منظور اعمال حق حضانت است. در حقبه یگرد خارجی کشوربه  کشور یک از
 قالب در. شودیم دنبال الهه 0891 کنوانسیونشده در طراحی سازوکاردر قالب  کهاست  هدفی
 کاودک  قبلای  اقامات  محل کشورصادره از  یاحتمال حکمو  قوانینبراساک  نیز کنوانسیون این
 باه  نسابت و اسات  برده شاده   پی اقامتش محل کشوراز  یبودن خروج وغیرحقمن به هک است

 0891 کنوانسایون  عملکارد  ۀدامن حال  عین در 0.شد خواهد اقدام کشوربه آن  وی بازگرداندن
 ایان در . اسات  تروسیع یارحضانت بسخصوص صادره در قضایی کاماح اجرای با مقایسه در الهه
 و االجارا الزم قضاایی  کمصرفاً با وجود صدور ح کودکبازگرداندن  خیر ا مورد در است که حالی
را  مواردی 0891 کنوانسیون .است پذیرکانقبل از انتقال ام کودکمحل اقامت  کشوردر  قطعی

                                                           
 در ماذکور  مفهاوم  در غیرقانونی نگهداری یا انتقال آیا اینکه ازاحر در»الهه:  0891 یونکنوانس 04 ۀبراساک ماد .0

قاانون و   یماًمساتق  توانناد مای  شوندهدرخواست کشور اداری یا قضایی مراجع خیر  یا است داشته وجود 3 مادۀ
نشاده  بادون    یاا شاده   ییشناساا  یرا که در دولت محل اقامت کودک به طور رسم ییقضا یا یادار یماتتصم

اسات باه نحاو     ممکان که  یخارج یماتتصم ییشناسا یبرا یاخاص جهت اثبات آن قانون  هایینیتوسل به آ
 ایان  براسااک  کاه  اسات  ایان  مقارره  ایان  در مالحظاه  قابال  نکتاۀ  .«یندقابل اعمال باشند  استناد نما یگرید

 خااالف باار انتقااال  از قباال کااودک اقاماات محاال کشااور در صااادره قضااایی احکااام بااه اسااتناد کنوانساایون 
 الزم تشاریفات  کاردن طای  باه  مادنی   احکام اجرای درخصوص مدنی امور در قضایی همکاری هاینامهموافقت
 .ندارند نیاز اجرا و شناسایی برای
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 صاالح  محکماۀ  باه  هناوز  والادین  یاا  نکرده است خود را صادر نهایی حکم دادگاه اساساً که یزن
محال اقامات خاانواده خاارج و باه       کشورطفل را با خود از  یناز والد یکیاما  اند نکرده مراجعه
 از حکمای  ابتادا  باشد قرار چنانچه طبیعتاً. گیردیم دربر نیز کندیم منتقل یگرد خارجی کشور

 یادی برده شود  مدت زمان مد خارجی کشوراجرا به  برایگرفته و  کشور این در قضایی محکمۀ
 مواجاه  تردیاد  باا  یاز را ن خارجی کشوردر  کمح اجرای امکان اًنهایت که انجامید خواهد طول به

 .کرد خواهد
محااکم   از خاارجی  کشور ییحکم مرجع قضا یاجرا درخواست داشت  توجه باید همچنین

 از متفااوت  نبایاد  باشد داشته یزرا ن ایران تابعیت شاید که طفلی حضانت به نسبت یرانا ییقضا
-ماا   کشاور  مرکزی مرجع از الهه 0891 کنوانسیونعضو  کشور یک مرکزی مرجع درخواست
باه نااحق    ایرانای  یات باا تابع  کاودک انتقال  دربارۀ یونکنوانس ینا یمکه براساک مفاه هنگامی
 صاورت  در اسات  ممکان  کاه  ایراداتی یگر به عبارت د 0.شود بررسی -است ایران به شدهمنتقل

 داخلای  قاوانین  با کنوانسیون این اعمال تعارض نظر از خصوصبه 0891 کنوانسیونبه  پیوستن
در  جیخار کشورهای ییمراجع قضا ازصادره  مدنی کاماح یاجرا خصوصدر شود مطرح  کشور

 از کردننظرصرفاً صرف 0891 کنوانسیوناعمال  واقعیت آنکه حال وصادق خواهد بود  نیز یرانا
 کشاور اعماال قاانون    ( به نفاع یران)در فرض ما ا کودکمحل انتقال  کشور داخلی قانون اعمال
 . است مذکور کشوربه  کودکبازگرداندن آن  با  قبل از انتقال کودک اولیۀ اقامت محل
 رساد یما  نظار  باه  مجماو   درنکته توجه داشت که  ینبه ا یدرسد باهر حال  به نظر می به

 از یات و حما کودک یبازگرداندن فور منظوربه الهه 0891 کنوانسیوندر  شدهطراحی سازوکار
 یو اجارا  ییماؤثرتر از توسال باه شناساا     ین از والد یکی از سوی وی حضانت به مربوط حقوق

 .باشد دیگر کشوردر  مدنی کاماح
 

 یریگنتیجه
 رانیا به خارج از یکودک که یموارد در الهه  0891 ونیکنوانس در مندرج یسازوکارها براساک

                                                           
باه وزارت اماور    0380 یبهشات ارد 01ماور    KONS/0859/2012 ۀشمار یادداشت یدر تهران ط یشسفارت اتر .0

دادگااه  باه   PS 27/11V-16 88رونوشات برابار باا اصال حکام       ستیوبه پ: » ... کندیکشورمان اعالم م ۀخارج
حکام حضاانت کاودک خردساال درساا ...  متولاد        یان . بار طباق ا  شاود یارسال م ینشهر و یداخل یامنطقه

حضاانت کاودک    ییو مادر  خانم بوکور ... به تنهاا  یده... سلب گرد ینافش یاز آقا یبه طور موقت 53/0/5119
کاه   یاد اتخااذ نما  یبیکه بالفاصله ترت شودیم یفبه عهده خواهد گرفت. به پدر تکل یخردسال را به طور موقت
محتارم خواهشامند    ۀداده شود. سفارت از آن وزارتخانا  یلبازگردانده و به مادر تحو یشکودک خردسال به اتر

 و اتاریش  جمهاوری  باین  اقامات  و ماودت  عهدنامۀ طبق حکم این تا آورده اقدامات الزم را به عمل یۀاست کل
 ....« درآید اجرا مرحلۀ به بتواند و شده شناخته رسمیت به ایران قوانین براساک نیز ایران شاهنشاهی کشور
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 ثبات  به را طفل حضانت دادخواست یرانیا ییقضا ۀمحکم نزد یو نیوالد از یکی و شده منتقل
 باه  صاالح  کنناده  یدگیرسا  ۀمحکما   یمدن یدادرس نییآ قانون براساک نکهیابا  باشد  رسانده

 یمقتضا  حکام  دیا با باشاد   رانیا ا دولت ۀتبع شدهمنتقل طفل نکهیا خالف بر و است یدگیرس
 اسات  روشن. شود رصاد رانیا به انتقال از قبل یو اقامت محل کشور به کودک انتقال به نسبت

 حکام  ای قانون به ران یا به کودک شدنمنتقل حقیرغمن  یتشخ در یرانیا ییقضا ۀمحکم که
 باا  ینوعبه و است داده اثر بیترت ست ین اسالم مقدک شر  با مطابق ضرورتاً که یخارج ییقضا

 ۀکنناد یدگیرسا  مرجاع  ییقضاا  تیصاالح  و قاانون  یالیاسات  در کشور  آن به یو بازگرداندن
 دیا با حاال  نیعا  در اما. است کرده مساعدت و یهمراه یو نیوالد و طفل سرنوشت بر یخارج
 زیا ن گار ید یکشاورها  یساو  از موضو  نیهم در ییهادرخواست متقابالً که میباش داشته توجه
 ونیکنوانسا  نیا ا باه  الحااق  کاه  شاود  حاصال  جاه ینت نیا چنانچه حال هر به. دگیریم صورت

 تیحساسا  از کاه  دکنا یما  جااب یا مناافع  نیا ا نیتمم مصلحت است  ورکش منافع ۀکنندنیتمم
 .مینک نظرصرف خصوص نیا در یداخل قانون و ییقضا تیصالح نکردناعمال
 کااری هم مقولاۀ کاه   کارد توجاه   یزنکته ن ینبه ا یدبا شد ذکرکه  گونههمان دیگر  سوی از
 0891 کنوانسایون بار   وارده یارادات نه تنها منصارف از ا  یخارج مدنی کاماح اجرایدر  قضایی
 ۀدر مقولاا الهااه 0891 کنوانساایون سااازوکار کاااربردبااا  یسااهدر مقا بلکااه اساات  بحااث محاال

 زمیناه  ایان  در. کناد یم عمل یفو ضع ابتدایی بسیار شده منتقل غیرحقمن کودکبازگرداندن 
تعاداد   کاه اسات   واقعیت ینا بیانگر کشورمان قضایی کمدر محا رباییکودک هایپرونده بررسی

 در بلکاه  ربایی کودکضرورتاً نه تحت عنوان  که دارند وجود مذکور موضو  درپرونده  عتنابهیم
 المللای باین  رباایی کاودک  ۀطبق درعمالً  یجهدر نت و اندشده پیگیری ومطرح  دیگر جرایم قالب
 . شوندینم رمنظو هاآن آمار درو لذا  گیرندینم قرار کشور یسیو پل قضایی نهادهای توجه مورد
و  منبات  هاای جنباه  دارای نیاز  الهه کنوانسیون دیگر  حقوقی سند هر همانند هر حال  به
مطرح در  هایپرونده رسدیم نظر به کلی طور  بهاست.  یراندولت ا یبرا یو تبعات حقوق یمنف
 ینواصاله در هما   هاای درخواسات  باا  مقایساه  در کشاورمان  قضایی کممحا سوی از زمینه ینا

و بحث  است کودکمنافع  رعایت کنوانسیون ین. هدف ااست بیشتر یگرد کشورهایاز  خصوص
 ایان  از و نیسات  مطارح  دیگار  کشورهای میان کودکانتناسب در بازگرداندن  یا کودکان ۀمبادل
 حتای  حال ینبا ا توجه کرد سند  ینمنافع و مضار الحاق به ابه  متقابل  عمل با تواننمی حیث
 یم کاه برشامرد   یجهاات  از ماذکور  کنوانسایون الحااق باه    رساد یما  نظار  باه  نیز منظر یناز ا

 ماوارد  رفع در قضایی  رویۀ نقش وصخص ین. البته در اباشد کشورماناتبا   منافع کنندۀتممین
 خواهد بود.   کنندهتعیین بسیار زاییشفافیت و ابهام
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 منابع
 الف( فارسی

 فروشی اسالمیه. کتاب    تهرانچاپ پنجم  حقوق مدنی(. 0301امامی  حسن ). 0
 یاک  ۀخاانواد  ییمجتمع قضاا  یدادگاه عموم 522 ۀشعب یقاض یحکم مدن یاجرا درخواست. 5

 کشاور  در خاود  همتای قضایی مقام به 50/0/0381 مور  99/522/0831 شمارۀتهران به 
 .قضاییه قوۀ المللبین امور کل ادارۀ بایگانی ترکیه  جمهوری

ییۀ قضاا  ۀقاو  الملال ینکال اماور با   ۀ و سرپرسات ادار  یقاضا  یحکم مادن  یاجرا درخواست. 3
ارمنساتان باه    یهمتا در جمهاور  ییمقام محترم قضا جنابیبه عال یرانا یاسالم یجمهور
 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلادارۀ  بایگانی  0/3/0381 مور  51/0058/8111 شمارۀ

کاال امااور ۀ و سرپرساات ادار یقاضاا 0/3/0381مااور   51/0058/8111 شاامارۀ درخواساات. 4
همتاا در   ییمقاام محتارم قضاا    جنابیبه عال یرانا یاسالم یجمهور ییۀقضا ۀقو المللینب

 51/4/0381 مور  52859/0480 شمارۀ یادداشت یدرخواست ط ینارمنستان  ا یجمهور
 لارساا  ارمنساتان  جمهاوری  خارجاۀ  امور وزارت به ایروان -ایران اسالمی جمهوری سفارت
 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلادارۀ  بایگانی. است شده

 .خانواده حمایت قانون. 2
 بنیااد  پااییز   ششام   چااپ   خاانواده : مادنی  حقاوق  مقدماتی دورۀ(. 0390) ناصر کاتوزیان . 1

 . میزان حقوقی

 .الهه 0891 کنوانسیون. 0
 .اروپایی اتحادیۀ بنیادین حقوق منشور. 9
 باه  قضااییه  قوۀ المللبین امور کلادارۀ  00/01/0381 مور  51/01359/8111 شمارۀ نامۀ. 8

 .قضاییه قوۀ المللبین امور ادارۀ کل بایگانی ناجا  المللبین پلیس کلادارۀ 
 باه  قضااییه  قاوۀ  الملال بین امور کلادارۀ  54/0/0381 مور  51/2951/8111 شمارۀ نامۀ. 01

 وزارت المللای باین  حقوقی کلادارۀ  بایگانی خارجه  مورا وزارت المللیبین حقوقی کلادارۀ 
 .خارجه امور

 باه  قضااییه  قاوۀ  الملال بین امور کلادارۀ  58/8/0381 مور  51/8520/8111 شمارۀ نامۀ. 00
 الملال بین امور کلادارۀ  بایگانی تهران  09 ناحیۀ انقالب و عمومی دادسرای 8 شعبۀ دادیار
 .قضاییه قوۀ

 خارجاه   اماور  وزارت به قضاییه قوۀ رایس 5/2/90 مور  510991/0-ب-482 رۀشما نامۀ. 05
 .خارجه امور وزارت المللیبین حقوقی ادارۀ کل بایگانی

 اماور  و اسناد و حقوقی امور کلادارۀ  01/01/0391 مور  101891/0-ب-482 شمارۀ نامۀ. 03
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 اماور  کال ادارۀ  بایگاانی   تهاران  یاک  خاانوادۀ  احکام اجرای قاضی به قضاییه قوۀ مترجمان
 .قضاییه قوۀ المللبین

 باه  اوکاراین  دادگساتری  وزارت 50/9/5105 ماور   8180151-2/0515/05 شامارۀ  نامۀ. 04
 قاوۀ  الملال باین  امور کل ادارۀ بایگانی(  یفی)ک اوکراین در ایران اسالمی جمهوری سفارت
 .قضاییه

 تهاران   عماومی  دادگااه  522 شاعبه  یسرا 51/2/0398 مور  92/522/0582 شمارۀ نامۀ. 02
 قاوۀ  ریاسات  حاوزۀ  الملال باین  اماور  مدیر کال  منزلۀ معاونبه یک خانواده قضایی مجتمع
 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلادارۀ  بایگانی قضاییه 

 منزلاۀ باه  هرمزگاان  استان دادگستری کل رایس 03/2/0398 مور  981/551 شمارۀ نامۀ. 01
 .قضاییه قوۀ المللبین امور کلادارۀ  بایگانی قضاییه  قوۀ المللبین امور مدیرکل معاون

 الملال بین پلیس مدیرکل 4/9/0381 مور  8101808/00/21312/050/0/51 شمارۀ نامۀ. 00
 .ناجا المللبین پلیس کلادارۀ  بایگانی قضاییه  قوۀ المللبین امور کل ادارۀ به ناجا

 کیفاری  احکاام  اجارای  2 شاعبۀ  دادیاار  01/0/0381 مور  2ح/الف 810182 شمارۀ نامۀ. 09
 الملال باین  امور ادارۀ کل بایگانی  «المللبین امور کلادارۀ  محترم مدیرکل» منزلۀبه شیراز
 .قضاییه قوۀ

 پلاایس کاالادارۀ  59/01/0381 مااور  8152311/3/21291/050/0/51 شاامارۀ نامااۀ. 08
 خارجاه   اماور  وزارت شخصایۀ  احاوال  و ساجالت  ارۀاد به جنایی تحقیقات ادارۀ -المللبین

 .المللبین پلیس کل ادارۀ بایگانی
 پلاایس کاالادارۀ  59/01/0381 مااور  8152311/3/21291/050/0/51 شاامارۀ نامااۀ. 51

 خارجاه   اماور  وزارت شخصایۀ  احاوال  و ساجالت  ادارۀ به جنایی تحقیقات ادارۀ -المللبین
 .لالملبین پلیس کلادارۀ  بایگانی

 خارجااۀ امااور وزارت 01/8/0381 مااور  KOAD/5100/ 0411193 ۀشااماریادداشاات . 50
 حقاوقی  کال ادارۀ  بایگاانی  آنکاارا   -ایاران  اساالمی  جمهاوری  سافارت  به ترکیه جمهوری

 .خارجه امور وزارت المللیبین
در تهاران   یشسفارت اتر 0380 یبهشتارد 01مور   KONS/0859/2012 ۀشمار یادداشت. 55
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