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حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی
و مردان خارجی

1

ػاطفِ ػثاعی
فاطوِ تذاغی

2
3

چکیذُ
تاتؼیت فزسًذاى حاصل اس اسدٍاج سًاى ايزاًی تا هزداى خارجی ،يکی اس چالشّای هْن
حقَقی ايزاى اعت .تا تَجِ تِ حکن هٌذرج در تٌذ  4هادُ  679قاًَى هذًی ،تز هثٌای قیاط
اٍلَيت ،فزسًذ هتَلذ اس هادر ايزاًی در ايزاى را تايذ ايزاًی تلقی ًوَد ،لکي ايي تزداشت
خالف تفغیز هٌطقی اس قاًَى هیتاشذ .راّکار پیشتیٌی شذُ در قاًَى «تؼییي تکلیف
تاتؼیت فزسًذاى حاصل اس اسدٍاج سًاى ايزاًی تا هزداى خارجی» هصَب  ،5831تا تَجِ تِ
ػذم ثثت قاًًَی غالة ايي اسدٍاجّا ٍ ًیش تیتاتؼیتی تزخی هزداى خارجی يا ػذم حضَر
فؼلی ايشاى در ايزاى ًتَاًغتِ اعت تِ رفغ هشکل تیٌجاهذ .لذا تايذ تِ دًثال يافتي پاعخ
ايي پزعش تَد کِ تاتؼیت طفلی کِ تا عزپیچی ٍالذيٌش اس قَاًیي هزتَط تِ اسدٍاج تا
اتثاع تیگاًِ هتَلذ شذُ ،چگًَِ خَاّذ تَد؟
در پاعخ تِ ايي پزعش ،هقاالت تغیاری تِ رشتِ تحزيز درآهذُاًذ کِ غالثاً تِ تزرعی
هفاّین تاتؼیت ،تیتاتؼیتی يا تاتؼیت هضاػف هیپزداسًذ .هقالِ حاضز در هقام يافتي
پاعخی کارتزدی جْت رفغ هشکل تیتاتؼیتی اس کَدکاى هَرد تحث هیتاشذ .لذا ًخغت اس
تَضیح هختصزی پیزاهَى هَضَػات پیش گفتِ تْزُ تزدُ ،عپظ الشامّای تیيالوللی
ايزاى را در ارتثاط تا هَضَع هَرد تحث هطزح هیکٌذ ٍ خألّای قاًًَی را تزهیشوارد ٍ
عزاًجام تِ تیاى اصالحات پیشٌْادی در قاًَى هذًی هیپزداسد.

ٍاصگاى کلیذی
تاتؼیت ،اسدٍاج ،هادر ايزاًی ،پذر خارجی ،تاتؼیت هضاػف ،تیتاتؼیتی
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تاضید زضیافت همالِ88/6/15 :؛ پصیطش ًْایی همالِ88/12/5 :
2ـ زاًطزَی زوتطی حمَق رعا ٍ رطمضٌاسی؛ يؿَ ّیأت يلوی زاًطگاُ اهام غازق
3ـ زوتطای حمَق ذػَغی؛ هًاٍى حمَلی ًْاز ضیاست روَْضی

66

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8311سال چهاردهم /شماره 58

هقذهِ
اظ رولِ حمَق هًٌَی افطاز ،زاضا تَزى تاتًیت یه وطَض است .تا يٌایت تِ
ایيوِ زض سازُتطیي تًطیف ،هیتَاى تاتًیت ضا ضاتكِ هیاى هطزم تا زٍلت هتثَو
ذَز زاًست ،لصا تاتًیت هستلعم ٍرَز یه ضرع ٍ ضاتكِ تثًیت است (رًفطی

لٌگطٍزی ،1378 ،د ،2ظ 1108ـ  .)1109اضتثاـ هیاى زٍلت ٍ ضرع تِ تاتًیت رٌثِ
سیاسی هیترطس ٍ يسم ضاتكِ العاهی هیاى هحل سىًَت ٍ تاتًیت ،آى ضا زاضای
تًس هًٌَی هیًوایس (ًػیطی ،1381 ،ظ  .)26تطذی اظ حمَقزاًاى تاتًیت ضا ضاتكِای
سیاسی ،حمَلی ٍ هًٌَی هیزاًٌس وِ ضرع ضا تِ وطَض هًیٌی هطتثف هیساظز
(تاالظازُ ،1383 ،ظ .)39لصا یىی اظ يٌاغط تطىیلزٌّسُ تاتًیتٍ ،رَز ضاتكِ سیاسی
هیاى فطز ٍ زٍلت هتثَو هیتاضس .تِ ّط حال ،ايكای تاتًیت اظ اذتیاضات حاوویت
است ٍ زٍلت ّا تاتًیت ضا تِ اضراظ ايكا ٍ ،تحت ضطایكی اظ ایطاى سلة
هیًوایٌسّ 1.ط چٌس زض تطذی هَاضز ،تِ زضَاضی هیتَاى ٍرَز يلمِ هًٌَی هیاى
فطز ٍ زٍلت هتثَيص ضا احطاظ ًوَز.
تطلطاضی ضاتكِ تاتًیت هیاى فطز ٍ زٍلت ،هٌزط تِ تحمك حمَق ٍ تىالیف
زٍراًثِای هیگطزز 2.زض ًتیزِ« ،اتثاو» یه وطَض ضا هیتَاى وساًی زاًست وِ
ؾوي تْطُهٌسی اظ حمَق ،زض هماتل لاًَى ،تا یىسیگط تطاتطًس ،هگط زض هَاضزی وِ
ٍؾًیت ضرػی آىّا هاًٌس غغط سي ،هحىَهیت یا اوتساتی تَزى تاتًیت آىّا
هحسٍیتی زض حمَلطاى ایزاز وٌس (ّوَ ،ظ .)43تسیْی است ضيایت لَاًیي ٍ
همطضات زاذلی تط يْسُ تواهی افطاز ساوي وطَض غطف ًهط اظ تاتًیت ایطاى
است.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ هازُ  1وٌَاًسیَى الِّّ « :ط زٍلتی ایي غالحیت ضا زاضز وِ تطاساس لَاًیي ذَز تًییي وٌس چِ وساًی اظ
اتثاو اٍ هحسَب هیضًَس» .
2ـ رْت هالحهِ حمَق ٍ آظازیّای فطزی اتثاو یه زٍلت تٌگطیس تِ :قثاقثایی ،هٌَچْط ،حقَق اعاعی ،تْطاى،
ًطط هیعاى ،چاج ًْن.1386 ،
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ايكای تاتًیت اغلی وِ تِ هحؽ تَلس تِ افطاز تًلك هیگیطز ،تط اساس
«سیستن ذان» یا «سیستن ذَى» ٍ یا تطویثی اظ ایي زٍ ،غَضت هیپصیطز .تاتًیت
زض سیستن ذان تط هثٌای سطظهیي هحل تَلس ٍ ،زض سیستن ذَى ،تط اساس
تاتًیت ٍالسیي ذػَغاً پسض ايكا هیگطزز .زض غالة وطَضّا تا تَرِ تِ ایيوِ زٍ
سیستن ذان ٍ ذَى هىول یىسیگط هیتاضٌسً ،حَُ ايكای تاتًیت تلفیمی اظ ّط زٍ
سیستن هیتاضس (تاالظازُ ،1383،ظ.)69

تاتًیت اوتساتی یا اضتمالی ّن اظ قطیك پصیطش تاتًیت وطَض زیگط یا اظ قطیك
اظزٍاد تِ زست هیآیس ٍ تاتًیت تثًی آى است وِ تِ تثى تاتًیت ،یا پصیطش
تاتًیت وطَض زیگط ،تِ فطظًس غغیط زازُ هیضَز .ضایاى شوط است وِ زاضا تَزى
تاتًیت اوتساتی هٌزط تِ تطذَضزاضی اظ ولیِ حمَق اتثاو یه وطَض هیگطزز ،هگط
آىوِ تِ هَرة لاًَى ،اتثاو هعتَض اظ آى هحطٍم ضسُ تاضٌس هاًٌس تػسی تطذی
هطاغل حساس.

1

ضایاى شوط است تغییط تاتًیت ظى تط احط اظزٍاد تا هطز ذاضری ٍ ًیع تحویل
تاتًیت ّوسط ٍ فطظًساى هطزی وِ السام تِ تغییط تاتًیت ًوَزُ ضا ًویتَاى اظ
هػازیك تاتًیت اوتساتی زاًست ،تلىِ تغییط تاتًیت زض هخالْای اذیط اظ ًَو
تحویلی است ٍ اضازُ ظى یا قفل زض زاضا ضسى تاتًیت اذیط تیتأحیط هیتاضس.

2

هؼیارّای تؼییي تاتؼیت خاًَادُ
پس اظ ٍلَو اظزٍاد تًؿاً تغییطاتی زض تاتًیت ظًـاى حاغل هـیضَز .زض ایـي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ٍفك هازُ  982لاًَى هسًی هحسٍزیتّای هصوَض تِ ضطح شیل است:
«حك ضسیسى تِ ضیاست روَْضی ٍ هًاًٍیي اٍ؛ يؿَیت زض ضَضای ًگْثاى ٍ ضیاست لَُ لؿائیِ؛ ٍظاضت ٍ
وفالت ٍظاضت ٍ استاًساضی ٍ فطهاًساضی؛ يؿَیت زض هزلس ضَضای اسالهی؛ يؿَیت زض ضَضاّای استاى،
ضْطستاى ٍ ضْط؛ استرسام زض ٍظاضت اهَضذاضرِ ٍ ًیع احطاظ ّط گًَِ پست یا هأهَضیت سیاسی؛ لؿاٍت؛
يالیتطیي ضزُ فطهاًسّی زض اضتص ،سپاُ ٍ ًیطٍی اًتهاهی؛ تػسی پستّای هْن اقالياتی ٍ اهٌیتی» .
2ـ زض تاب تًییي لاًَى حاون تط ضٍاتف ظٍریي زض غَضت تفاٍت زض تاتًیت ظٍد ٍ ظٍرِ ،گاُ لاًَى زٍلت
هتثَو ظٍد ،گاُ لاًَى زٍلت همطّ زازگاُ ٍ گاُ ًیع لاًَى الاهتگاُ هطتطن ظٍریي تطریح زازُ هی ضَز.
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ذػَظ چٌس ًهطیِ هكطح گطزیسُ است وِ ّط یه زاضای ًماـ لَت ٍ ؾًفی
هیتاضس.
تط اساس ًهطیِ ٍحست تاتًیت ،ذاًَازُ ضوٌی ٍاحس است وِ یىی اظ اتعاضّای
الظم رْت تأهیي ٍحست آى ،تاتًیت ٍاحس ظى ٍ ضَّط است؛ لصا پس اظ ٍلَو
اظزٍاد هیاى اتثاو زٍ وطَض ،تایس تاتًیت یىی اظ ظٍریي تِ ّوسط زیگط تحویل
ضَز وِ تا تَرِ تِ ضیاست ضَّط تط ذاًَازُ زض تطذی ًهامّای حمَلی ،تاتًیت
ضَّط تِ ظى تحویل هیگطزز (ًػیطی ،1381 ،ظ .)54اظ رولِ ًماـ لَت ایي ًهطیِ،
تفسیط حمَق ٍ تىالیف ظٍریي زض یه سیستن حمَلی ٍ رلَگیطی اظ تًاضؼ
تىالیف ظٍریي تِ يلت تفاٍت تاتًیت هیتاضس .تَؾیح آىوِ زض تسیاضی اظ
وطَضّا احَال اضراظ ،تاتى لاًَى هلی است ٍ زض چٌیي هَلًیتی ،لاًَى هلی
ضَّط تط هسائل حاون ذَاّس تَز .اظ هًایة ایي ًهطیِ ،يسم اهىاى اًتراب تاتًیت
اظ قطف ظى ٍ ًیع هغایطت ایي ًهطیِ تا سیاستّای روًیتی ٍ اهٌیتی
وطَضّاست .وطَضّای اتیَپی ،اسپاًیا ،افغاًستاى ،سَئیس ،ایتالیا ،تلژیه،
ٍیتٌام ،یًَاى ،ایطاى ایي سیستن ضا زاضًس.
ًهطیِ استمالل تام تاتًیت تا تأویس تط تساٍی حمَق ظى ٍ هطز ٍ هثاضظُ تطای
ضفى حزط اظ ظًاى ،تِ ًگطاًی ظًاى زضتاضُ احتوال تحویل تاتًیت ضَّط زض غَضت
اظزٍاد تا هطزاى ذاضری پایاى زاز ،لىي يسم تأهیي ٍحست ذاًَازُ وِ ضطـ
تطىیل ٍ تمای ذاًَازُ است ٍ ًیع احتوال تحطاى ٍ هًؿل زض واًَى ذاًَازُ زض
ظهاى حسٍث اذتالف تیي زٍل هتثَو ظٍریي ،اظ هًایة ایي سیستن تلمی هیگطزز.
تا تَرِ تِ هًایة زٍ ًهطیِ فَق ٍ ًیع ارتٌاب اظ تحمك ٍؾًیت تیتاتًیتی یا
تاتًیت هؿايفً ،هطیِ استمالل ًسثیتاتًیت هكطح هیگطزز وِ تط اساس آى
اغل تط استمالل ظٍریي زض تاتًیت است ،لىي اهىاى تغییط آى تا اضازُ ایطاى
ٍرَز زاضز .وطَضّایی چَى اتطیص ،اضزى ،الزعایط ،آلواى ،آهطیىا ،اًگلیس،
تطظیل ،پاوستاى ،تطویِ اظ ایي سیستن پیطٍی هیوٌٌس.
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جايگاُ تاتؼیت در ًظام حقَقی ايزاى
تا تَرِ تِ ًىات یاز ضسُ ایٌه هیتَاى تِ تطضسی رایگاُ تاتًیت زض ًهام
حمَلی ایطاى پطزاذت .زض ایي ذػَظ ؾطٍضی است زض تسٍ اهط تًْسات
تیيالوللی ایطاى وِ هكاتك لاًَى اساسی هطاحل تػَیة ضا قی ًوَزُ ٍ ٍفك هازُ
 9لاًَى هسًی زض حىن لاًَى است ،شوط گطزز .زض هطحلِ تًسی رایگاُ هَؾَو زض
ًهام زاذلی هَضز ًمس ٍ تطضسی لطاض هیگیطزّ .سف اظ تیاى ایي لَاًیي ٍ همطضات،
آضىاض ساذتي ًماـ ؾًف ٍ لَت ایي احىام ،تیاى چالصّای هَرَز ٍ زض ًْایت
اضائِ ضاُحل هٌاسة رْت حل هطىالت پیص ضٍ هیتاضس.

تؼْذات تیيالوللی ايزاى در هَضَع تاتؼیت
اظ رولِ اسٌازی وِ تاتًیت ضا یىی اظ حمَق اٍلیِ اًساىّا زاًستِ است ،ايالهیِ
رْاًی حمَق تطط ٍ ضْطًٍس 1هیتاضس .تط هثٌای هازُ  15ایي سٌسّ ،ط وس اظ
حك زاضتي تاتًیت تْطُهٌس است ٍ ّیچ وس تِ ًحَ ذَزسطاًِ اظ تاتًیتص
هحطٍم ًرَاّس ضس.
قثك رعء  1هازُ  24لاًَى اراظُ الحاق زٍلت ایطاى تِ هیخاق تیيالوللی
حمَق هسًی ٍ سیاسی ّ ،1354ط وَزوی تسٍى تثًیؽ اظ حیج ًژاز ،ضًگ ،رٌس،
ظتاى ،هصّة ،اغل ٍ هٌطأ هلی یا ارتوايی ،هىٌت یا ًسة ،حك زاضز اظ تساتیط
حوایتی اظ رولِ تْطُهٌسی اظ تاتًیت ٍفك رعء  3ایي هازُ ،تطذَضزاض گطزز.
تطاتط اغل  3ايالهیِ حمَق وَزن هػَب  1959هزوى يوَهی ساظهاى هلل
هتحس «وَزن تایس اظ تسٍ تَلس غاحة هلیت گطزز» .حك وَزن تط تاتًیت زض
وٌَاًسیَى حمَق وَزن تا ایي ٍغف تػطیح گطزیسُ وِ ٍالزت وَزواى تِ
هحؽ تَلس حثت ذَاّس ضس ٍ وَزن اظ ّواى لحهِ حك زاضتي ًام ٍ حك
تطذَضزاضی اظ تاتًیت ضا ذَاٌّس زاضت .تط اساس ایي سٌس ،زٍلتّای يؿَ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ رْت هالحهِ هتي واهل اسٌاز هطتَـ تِ حَظُ حمَق تطط تٌگطیس تِ :اهیط اضروٌس ،اضزضیط ،هزوَيِ اسٌاز

تیيالوللی حمَق تطط ،تْطاى ،هطوع چاج ٍ اًتطاضات زاًطگاُ ضْیس تْطتی ،چاج زٍم.1386 ،
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هیتایس اّتوام ًوایٌس تا اقفال غطف ًهط اظ اغل ٍ ًسة ٍالسیي ،گطفتاض
تیتاتًیتی ًگطزًس .ضایاى شوط است وِ وٌَاًسیَى حمَق وَزن رْت ارتٌاب اظ
تیتاتًیتی اقفال ،ايوال سیستن ذان ضا تسٍى لحال تاتًیت ٍالسیي پیطٌْاز ًوَزُ
است.
تا تَرِ تِ آىوِ تْطُهٌسی افطاز اظ حمَق هسًی ٍ سیاسی ٍ ًیع حوایت
زٍلتّا اظ افطاز ،هٌَـ تِ ٍرَز ضاتكِ تاتًیت است ،لصا وٌَاًسیَى  1954هطتَـ
تِ ٍؾًیت اضراظ تیتاتًیت ،تِ حوایت اظ اضراظ هعتَض پطزاذتِ است .ایي
وٌَاًسیَى زٍل يؿَ ضا هىلف ًوَزُ است وِ تیتاتًیتی ضا ٍسیلِای رْت يسم
ايوال حمَق تطط زض حَظُّایی هاًٌس هصّة ،آهَظش اتتسایی ،زستطسی تِ
زازگاُ ،لَاًیي واض ،يوَهی ،هالىیت هًٌَی ،حك زاضتي هسىي ،حك تطىیل
اتحازیِ ٍ اًزوي ،آظازیّای اساسی ٍ حك هالىیت لطاض ًسٌّس .الثتِ ایي اهط ضاهل
اضراظ تیتاتًیتی وِ تِ ًحَ غیط لاًًَی ساوي سطظهیي یىی اظ زٍلتّای يؿَ
ّستٌسً ،ویتاضس ٍ ایطاى تٌْا اظ ترص هحسٍزی اظ حمَق ٍ حوایتّای هَضز
تحج تْطُ هیتطًس .1تًاضؼ لَاًیي ،استمالل سطظهیي ،لَاًیي هطتَـ تِ اظزٍاد،
يولىطزّای ازاضی ،تثًیؽ ،لَاًیي هطتَـ تِ حثت تَلس ،اغل ذَى ،سلة تاتًیت،
تطن تاتًیت ،اظ زست زازى لْطی تاتًیت تا ايوال لاًَى ،اظ رولِ قطق تحمك
تیتاتًیتی افطاز هیتاضسٍ .رَز تاتًیت ٍاتستِ ًیع هوىي است هٌزط تِ تیتاتًیتی
گطزز .تطاساس اغل تاتًیت ٍاتستِ ،ظًی وِ تا تثًِ ذاضری اظزٍاد هیوٌس تاتًیت
ذَزش ضا اظ زست هیزّس ٍ تاتًیت ضَّطش ضا وسة هیوٌس.
هكاتك لاًَى اراظُ الحاق زٍلت ایطاى تِ لطاضزاز تیيالوللی ضفى ّط ًَو تثًیؽ
ًژازی هػـَب  ،1347همطضات ایـي وٌَاًسیَى ًثـایس تِ گًَِای تفسیط ضَز وـِ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الظم تِ شوط است هًاّسُ واّص تی تاتًیتی  1961اًحػاضاً تط واستي اظ تی تاتًیتی توطوع ًوَزُ ٍ همطض هی
ًوایس افطازی وِ تِ ّط ضىلی گطفتاض تی تاتًیتی هی تاضٌس ،تایس لازض تِ تحػیل تاتًیت ضًَس ٍ اهىاًات الظم رْت
تحػیل تاتًیت زض اذتیاض ولیِ افطازی وِ زض للوطٍ یه زٍلت ظازُ هی ضًَس ،لطاض گیطز .ایطاى وٌَاًسیَى هعتَض ضا

تػَیة ًىطزُ است ٍ شوط آى غطفاً زض رْت تیاى سایط اسٌاز تیيالوللی زض ایي ذػَظ است .
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ًالؽ همطضات زاذلی هطتَـ تِ تاتًیت وطَضّای يؿَ گطزز ،هگط آىوِ ایي
لَايس هٌزط تِ تثًیؽ ًژازی تط اساس ًژاز ،ضًگً ،سة تا هٌطأ هلی یا لَهی
گطزز؛ تِ ًحَی وِ تِ اظ تیي تطزى یا زض هًطؼ تْسیس ٍ هراقطُ اًساذتي
ضٌاسایی ،توتى یا استیفاء زض ضطایف هتساٍی اظ حمَق تطط ٍ آظازیّای اساسی
زض ظهیٌِ سیاسی ،ارتوايی ،فطٌّگی ٍ ّط ظهیٌِ زیگط اظ حیات يوَهی تاضس.
ٍفك تٌس  2هازُ  18لاًَى اراظُ الحاق ایطاى تِ وٌَاًسیَى حمَق افطاز زاضای
هًلَلیت هَضخ  1385/9/22وَزواى زاضای هًلَلیت تالفاغلِ پس اظ ٍالزت حثت
ذَاٌّس گطزیس ٍ اظ ظهاى ٍالزت زاضای حك تطذَضزاضی اظ ًام ،اذص تاتًیت ٍ تا
حس اهىاى حك ضٌاذت ٍ هطالثت تَسف ٍالسیي ذَاٌّس گطزیس.
وٌَاًسیَى هطتَـ تِ ٍؾى پٌاٌّسگاى ٍ پطٍتىل آى وِ زض سال  1355تِ
تػَیة زٍلت ایطاى ضسیسُ است ًیع هتؿوي احىاهی است زض ذػَظ افطاز
فالس تاتًیت یا افطازی وِ تِ زالیل سیاسی ٍ غیطُ اهىاى تْطُهٌسی اظ حوایت
زٍلت هتثَو ذَز ضا ًساضًسٍ .فك هازُ  34ایي سٌس ،زٍل هتًاّس تا آًزا وِ هوىي
است زض پصیطش ٍ ايكای تاتًیت تِ پٌاٌّسگاى ،تسْیالتی فطاّن ذَاٌّس آٍضز ٍ
وَضص ذَاٌّس وطز تا اهط تحػیل تاتًیت ضا تسطیى وٌٌس ٍ اظ ّعیٌِّای ایي اهط
تىاٌّس.1

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ضایاى شوط است وِ اظ حیج هكالًِ تكثیمی ،وٌَاًسیَى اضٍپایی تاتًیت هػَب  ،1997لَايس تحػیل تاتًیت وطَضّای
يؿَ وٌَاًسیَى ضا چٌیي همطض ًوَزُ وِ «ّط زٍلت يؿَ وٌَاًسیَى ،زض همطضات زاذلی ،ایي اهط ضا همطض هیزاًس وِ
تاتًیتص تِ قَض لاًًَی تَسف اضراظ شیل وسة ضَز»( 1تٌس  1هازُ  6وٌَاًسیَى اضٍپایی تاتًیت)ّ .وچٌیي زٍل يؿَ
وٌَاًسیَى هىلف هیگطزًس ،زض لَاًیي زاذلی ذَز ایي اهط ضا همطض زاضًس ،وِ تاتًیت ذَز ضا تِ ًحَ لاًًَی تِ اقفال
هزَْلالَْیِای وِ زض سطظهیٌطاى یافت هیضًَس ،ايكاء وٌٌس ٍ زض غَضتی وِ ایيگًَِ اضراظ زض غیط سطظهیي آًْا
یافت ضًَس ،اظ حیج همطضات آى وطَض ،تیتاتًیت هحسَب ذَاٌّس ضس (هستٌثف اظ تٌس ب هازُ  6وٌَاًسیَى اضٍپایی
تاتًیت).
ّوچٌیي تٌس  2هازُ  6وٌَاًسیَى همطض هی زاضزّ " :ط زٍلت قطف وٌَاًسیَى زض لاًَى زاذلی ذَز ،تاتًیتص ضا تِ اقفالی
ايكاء هیوٌس وِ زض للوطٍ ٍی هتَلس ضسُ اًس هٌَـ تِ آى وِ زض ظهاى تَلس ،تاتًیت زیگطی ضا تحػیل ًىطزُ تاضٌس ".الثتِ
زض هازُ  9وٌَاًسیَى ضفى ّطگًَِ تثًیؽ يلیِ ظًاى ًیع وِ ایطاى تِ آى هلحك ًگطزیسُ ،زٍل يؿَ هتًْس ضسُ اًس تِ ظًاى
ٍ هطزاى زض هَضز هلیت ٍ تاتًیت وَزواى حمَق هساٍی ايكا ًوایٌس.
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تاتؼیت در پزتَ قاًَى اعاعی جوَْری اعالهی ايزاى
اغَل چْل ٍ یه ٍ چْل ٍ زٍم لاًَى اساسی تِ هَؾَو تاتًیت پطزاذتِ
است .هكاتك ایي اغَل «تاتًیت وطَض ایطاى حك هسلن ّط فطز ایطاًی است ٍ
زٍلت ًویتَاًس اظ ّیچ ایطاًی سلة تاتًیت وٌس ،هگط تِ زضذَاست ذَز اٍ یا زض
غَضتی وِ تِ تاتًیت وطَض زیگطی زضآیس» ٍ«اتثاو ذاضرِ هیتَاًٌس زض حسٍز
لَاًیي تِ تاتًیت ایطاى زض آیٌس ٍ سلة تاتًیت ایيگًَِ اضراظ زض غَضتی هوىي
است وِ زٍلت زیگطی تاتًیت آىّا ضا تپصیطز یا ذَز آىّا زضذَاست وٌٌس» .زض
اغَل هعتَض سرٌی اظ حمَق ٍ هعایای افطاز تثًِ ًسثت تِ غیط اتثاو تِ هیاى
ًیاهسُ است ،لىي تا ووی زلت زض لَاًیي ٍ همطضات راضی ایطاى هیتَاى چٌیي
زضیافت وِ تْطُ هٌسی اظ تسیاضی اهتیاظات یا تػسی تسیاضی هطاغل ًیاظهٌس زاضا
تَزى تاتًیت ایطاًی هیتاضس ٍ حتی تاتًیت اوتساتی ًیع زاضای تطذی هحسٍزیتّا
ًسثت تِ تاتًیت اغلی هیتاضس.
اظ رولِ ضطایف اًترابوٌٌسگاى ٍ اًترابضًَسگاى ضیاست روَْضیً ،1وایٌسگی
هزلس ضَضای اسالهیّ ،2یأتّای هسیطُ ساظهاى ًهام پعضىی ٍ ضَضای يالی
ًهام پعضىی ،3ايؿای ضَضای هطوعی ٍ ضَضای هٌكمِای ٍ ّیأت تاظضساى
ساظهاى ًهام ضٍاًطٌاسی .4زاضا تَزى تاتًیت ایطاًی ّوچٌیي ضطـ الظم تطای
اهَض ظیط است :ضطوت زض ّوِ پطسی ،5احطاظ پست لؿاٍت ،6استرسام زض
ًْازّایی چَى هزلس ضَضای اسالهی ،7زیَاى هحاسثات وطَض ،8زستگاُّای
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تٌگطیس تِ :هَاز  36 ٍ 35لاًَى اًتراتات ضیاست روَْضی اسالهی ایطاى  1364
2ـ تٌگطیس تِ :هَاز  30 ٍ 29لاًَى اًتراتات هزلس ضَضای اسالهی  1362
3ـ تٌگطیس تِ :هَاز  23 ٍ 22لاًَى ساظهاى ًهام پعضىی روَْضی اسالهی ایطاى 
4ـ تٌگطیس تِ :هَاز  18 ٍ 17لاًَى تطىیل ساظهاى ًهام ضٍاًطٌاسی ٍ هطاٍضُ روَْضی اسالهی ایطاى  1382
5ـ تٌگطیس .تِ :هازُ  4الیحِ لاًًَی ّوِ پطسی لاًَى اساسی روَْضی اسالهی ایطاى هػَب  1358
6ـ تٌگطیس تِ :تٌس  3هازُ ٍاحسُ لاًَى ضطایف اًتراب لؿات زازگستطی 

7ـ تٌگطیس .تِ :هازُ  5لاًَى استرساهی واضوٌاى هزلس ضَضای اسالهی 1372
8ـ تٌگطیس .تِ :هازُ  5لاًَى آئیي ًاهِ استرساهی زیَاى هحاسثات وطَض 
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ارطاییً ،1یطٍی اًتهاهی2؛ ّوچٌیي اذص پطٍاًِ واضضٌاسی ضسوی ،3يؿَیت زض
ّیأت هسیطُ ًهام هٌْسسیّ ٍ 4یأت هٌػفِ هكثَياتً ،5اهعزی ٍ يؿَیت زض
ضَضای هطوعی ساظهاى ًهام زاهپعضىی ٍ ضَضاّای استاًی ،6تأسیس ًططیِ،7
ایزاز هؤسسات واضیاتی ،8ایزاز زفاتط حثت ًام ،9اًتمال رٌیيّای حاغل اظ تلمیح
ذاضد اظ ضحن. ... ٍ ،10

اػطای تاتؼیت در حقَق هَضَػِ ايزاى
تا تَرِ تِ لَاًیي ٍ همطضات ایطاى زض ذػَظ هَؾَو تاتًیت ،زض ایي هثحج
افطاز هتثَو ایطاًی ٍ ضطایف ايكـای تاتًیـت تِ ایطاى تثییي هیگطزز .هازُ 976
لاًـَى هسًـ ی تِ تیاى افطاز هتثَو ایطاى پطزاذتِ است .تا هكالًِ هازُ هعتَض
هیتَاى هَاضز شیل ضا استٌتاد ًوَز:
1ـ اغل تط آى است وِ ّط فطز ساوي ایطاى ،ایطاًی است هگط آىوِ تاتًیت
ذاضری ٍی هسلن ضَز یا هساضن تاتًیت اٍ هَضز ايتطاؼ زٍلت ایطاى تاضس .لصا
هیتَاى ؾاتكِ تًییي تاتًیت زض ایطاى ضا الاهت فطز زض سطظهیي ایطاى زاًست
(ًػیطی ،1381 ،ظ.)62

2ـ تٌس  2هـازُ  976لاًَى هسًی ،تـا ايوال سیستن ذَىّ ،ـط وس ضا وِ اظ پـسض
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تٌگطیس تِ :هازُ  42لاًَى هسیطت ذسهات وطَضی 
2ـ تٌگطیس .تِ  :هازُ  16لاًَى استرسام ًیطٍی اًتهاهی روَْضی اسالهی ایطاى 
3ـ تٌگطیس .تِ :هازُ  15لاًَى واًَى واضضٌاساى ضسوی زازگستطی 1381
4ـ تٌگطیس .تِ :هازُ  11لاًَى ًهام هٌْسسی هًسى  1379
5ـ تٌگطیس .تِ :هازُ  4لاًَى ّیأت هٌػفِ 
6ـ تٌگطیس تِ :هازُ  6لاًَى تاسیس ساظهاى ًهام زاهپعضىی روَْضی اسالهی ایطاى 

7ـ تٌگطیس تِ :لاًَى هكثَيات اغالحی  1379
8ـ تٌگطیس تِ :هازُ  14آییي ًاهِ ارطایی لاًَى هزاظات اضتغال تِ حطفِ واضیاتی ٍ هطاٍضُ ضغلی تسٍى
زاضتي پطٍاًِ واض هػَب  1387
9ـ تٌگطیس .تِ :هازُ  12آییي ًاهِ ارطایی هازُ ( )32لاًَى تزاضت الىتطًٍیىی هػَب  1386
10ـ تٌگطیس تِ :هازُ  2لاًَى ًحَُ اّساء رٌیي تِ ظٍریي ًاتاضٍض هػَب  1382
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ایطاًی هتَلس گطزز ،تا ايوال تاتًیت اغلی ًسثی ،ایطاًی هحسَب هیًوایس ٍ زض
ایي تیي ،تفاٍتی هیاى اغلی یا اوتساتی تَزى تاتًیت پسض ًویتاضس (سلزَلی،1370 ،

ظ )79؛ لىي همٌيً ،سة هازضی ضا هؤحط زض همام ًساًستِ است.1
3ـ ٍفك تٌس  3هازُ فَقالصوط ،تاتًیت اغلی سطظهیٌی ،تِ افطاز هتَلس اظ پسض ٍ
هازض هزَْل زض ایطاى ،ايكا هیضَز ٍ زض ایي ذػَظ تٌْا تِ هحل تَلس قفل
تَرِ هیگطزز .ضایاى شوط است زض غَضتی وِ ًسة ًاهططٍو قفل تِ احثات ضسس
تاتًیت ٍی هَضز تطزیس ذَاّس تَز (واتَظیاى ،1381 ،ظ .)590

4ـ تٌس ّ 4ویي هازُ وِ اظ احىام تحج تطاًگیع ایي لاًَى هیتاضس ،همطض ًوَزُ
است وساًی وِ زض ایطاى اظ پسض ٍ هازض ذاضری وِ یىی اظ ایطاى هتَلس ایطاى
است ،هتَلس ضًَس ،ایطاًی هیتاضٌس .ایي تاتًیت ًیع اظ هػازیك تاتًیت اغلی
سطظهیٌی است .لىي ًىتِ تسیاض هْن تَرِ تِ تاتًیت هازض ذاضری قفل ٍ غطف
تَلس ٍی زض ایطاى هیتاضس .لصا تطذالف حىن هٌسضد زض تٌس  2ایي هازُ وِ تاتًیت
ظى ایطاًی ضا هؤحط زض ايكای تاتًیت ایطاًی تِ قفلص ًویزاًس ،زض تٌس  4غطف
تَلس ظى ذاضری زض ایطاى ضا هٌزط تِ ايكای تاتًیت تِ قفل هتَلس اظ ٍی زض ایطاى
هیضواضز.
5ـ تٌس  5هازُ  976لاًَى هسًی هَضزی ضا تیاى هیوٌس وِ فطز زض ایطاى اظ
ٍالسیٌی ذاضری هتَلس هیگطزز وِ ّیچ یه هتَلس ایطاى ًثَزُاًس ،لىي ذَز فطز پس
اظ ضسیسى تِ  18سالگی یه سال تِ هیل ذَز زض ایطاى هیهاًس .زض ایي غَضت
ایي فطز اظ تاتًیت اغلی ایطاًی تط هثٌای سیستن ذان تْطُهٌس هیضَز.
تا تَرِ تِ هٌسضرات هازُ  977لاًَى هسًی ،اضراظ هصوَض زض تٌسّای ،5 ٍ 4
ّطگاُ هایل تِ لثَل تاتًیت پسض ذَز تاضٌس ،تایس پس اظ ضسیسى تِ سي  18سال
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ زض ازاهِ تحج ،تًاضؼ ایي تٌس تا تٌسّای تًسی زض ذػَظ تأحیط تاتًیت هازض زض تًییي تاتًیت قفل،
هَضز تطضسی لطاض ذَاّس گطفت .ضایاى شوط است وِ تطذی وطَضّا هاًٌس فطاًسِ تاتًیت ٍالسیي قفل ضا زض
ٌّگام تَلس اٍ هالن تًییي تاتًیت قفل زاًستِاًس .زض ایي غَضت چٌاًچِ زض هَلى تَلس قفل ،اذتالف زض
تاتًیت پسض ٍ هازض تاضس ،قفل قثك سیستن ذَى ،زاضای زٍ تاتًیت هیگطزز.
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توام ،نطف یه سال زضذَاست وتثی ذَز ،تِ يالٍُ تػسیك پصیطش تاتًیت
ایطاى تَسف زٍلت هتثَو پسض ضا تِ ٍظاضت اهَض ذاضرِ تسلین ًوایٌس.
6ـ تٌس  6هازُ غسض الصوط زض ذػَظ تحویل تاتًیت ایطاًی تط احط اظزٍاد تِ
ظى غیط ایطاًی است .زض ایي تیي تفاٍتی هیاى تما یا يسم تمای تاتًیت لثلی ظى
ًیست؛ زض ًتیزِ اهىاى تحمك تاتًیت هؿايف تا ايوال ایي هازُ تسیاض است.
تاتًیتی وِ ظى ذاضری تِ ایي ٍسیلِ وسة هیوٌس ،لكًی است .اگط ضَّط زض
هست ظًاضَی ی اظ تاتًیت ایطاى ذاضد گطزز ،ظى زض تاتًیت ایطاى تالی ذَاّس هاًس؛
هگط ایيوِ هكاتك هازُ  988ق.م .اراظُ زٍلت تطای تطن تاتًیت ضاهل ظى هعتَض
ًیع تطَزّ .وچٌیي تا پایاى یافتي اظزٍاد ،چِ اظ قطیك فَت ضَّط یا قالق ،ایي
تاتًیت اظ تیي ًویضٍز (ًػیطی ،1381 ،د  ،2ٍ1ظ  ٍ )67تاظگطت ظى تِ تاتًیت اٍل
ذَز تا ضيایت هفاز هازُ  986لاًَى هسًی اهىاىپصیط است .ضایاى شوط است وِ
ّطچٌس زض اظزٍاد ظى ذاضری تا هطز ایطاًی ،لاًًَگصاض سیستن «ٍحست تاتًیت» ضا
پصیطفتِ ،لىي زض اظزٍاد ظى ایطاًی تا هطز ذاضری اظ ایي سیستن تثًیت ًٌوَزُ
است ٍ تحویل تاتًیت هطز ذاضری تط ظى ایطاًی ضا هٌَـ تِ تحمك هازُ 987
لاًَى هسًی ًوَزُ وِ تط اساس آى ظى تِ تاتًیت ایطاًی ذَز پس اظ اظزٍاد تالی
است هگط آىوِ هكاتك لاًَى هولىت ظٍد ،تاتًیت ضَّط تِ ٍاسكِ ٍلَو يمس
اظزٍاد تِ ظٍرِ تحویل ضَز.
7ـ تٌس  7هازُ ً 976یع تِ هَؾَو تاتًیت اوتساتی پطزاذتِ است .ضطایف
ايكای تاتًیت ایطاًی زض هَاز  979 ٍ 980لاًَى هسًی پیصتیٌی ضسُ است .الثتِ
ظى ٍ اٍالز غغیط ایي افطاز ًیع تا تَرِ تِ ٍاتستگی تاتًیتی ضاى تِ هطز ،اظ ایي
تاتًیت اوتساتی تْطُ هٌس ذَاٌّس ضس .ایي اهط اظ هػازیك تاتًیت تحویلی
هیتاضس.1
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ زض ذػَظ رایگاُ ضطيی حمَق ظًاى زض حَظُ تاتًیت تٌگطیس تِ :زفتط هكالًات ٍ تحمیمات ،هزوَيِ هماالت
زفاو اظ حمَق ظًاى ، ،لن ،اًتطاضات قِ ،چاج اٍل.1380 ،

86

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8311سال چهاردهم /شماره 58

ًحَُ اػطای تاتؼیت تِ اطفال در ًظام حقَقی ايزاى
ايكای استمالل تِ اقفال زض تًییي تاتًیت ،تا پیص اظ ضسیسى تِ سي ضضس تا
هٌافى اقفال زض تًاضؼ است .لصا پیصتیٌی ؾَاتف لاًًَی رْت ايكای تاتًیت تِ
اقفال ؾطٍضی هیتاضس .تط ایي اساس ،زض تواهی ًهامّای حمَلی تط اساس
هًیاضّای هَضز پصیطش زض ّط سیستن ،یىی اظ ضٍشّای ذان یا ذَى یا تلفیمی
اظ ّط زٍ ،رْت تًییي تاتًیت اقفال پیصتیٌی ضسُ است.
زض ًهام حمَلی روَْضی اسالهی ایطاى تط قثك هازُ  957لاًَى هسًی ،وَزن
حتی اگط پس اظ تَلس یه حاًیِ ظًسُ تاضس ،اظ توام حمَق هسًی تطذَضزاض است.
هازُ  993لاًَى هسًی همطض هیزاضز وِ ٍالزت ّط قفل ٍ سمف رٌیي ضص هاِّ تِ
تًس ،تایس زض ظهاى همطض ٍ تط قثك ضٍش هطرع ضسُ زض لاًَى یا آییيًاهِ
ارطایی آى ،تِ ساظهاى حثت احَال گعاضش زازُ ضَز.
روَْضی اسالهی ایطاى زض سال  1350لاًَى حثت احَال ضا تِ تػَیة ضساًس ٍ
هكاتك هازُ  12لاًَى هعتَض ٍالزت ّط قفل زض ایطاى اين اظ ایي وِ پسض ٍ هازض
قفل ایطاًی یا ذاضری تاضٌس ،تایس تِ ًوایٌسُ یا هأهَض حثت احَال ايالم ضَز ٍ
ٍالزت اقفال ایطاًیاى همین ذاضد اظ وطَض تِ هأهَض وٌسَلی ایطاى زض هحل الاهت
ٍ اگط ًثاضس تِ ًعزیىتطیي هأهَض وٌسَلی یا ساظهاى حثت احَال وطَض ايالم
گطزز.
تط اساس هازُ  16لاًَى حثت احَال ،ايالم ٍ اهؿای سٌس حثت ٍالزت ،تِ تطتیة
تِ يْسُ ایي افطاز است :پسض ،هازض زض غَضت غیثت پسض ٍ زض اٍلیي هَلًی وِ
لازض تِ اًزام ایي ٍنیفِ تاضس ،هازض یا رس پسضی وِ اظ قطف زازگاُ تِ سوت
ٍالیت اًتراب ضسُ تاضسٍ ،غی یا لین یا اهیي ،اضراغی وِ لاًًَاً يْسُزاض
ًگْساضی قفل هیتاضٌس ،هتػسی یا ًوایٌسُ هؤسسِای وِ قفل تِ آًزا سپطزُ
ضسُ است ٍ زض ًْایت غاحة ٍالًِ وِ سي اٍ اظ  18سال توام تِ تاال تاضس.
هْلت لاًًَی همطض تطای ايالم ٍالزت ّط وَزن  15ضٍظ پس اظ تاضید تَلس
است .پس اظ اًمؿای تاضید همطض ،چٌاًچِ ٍالًِ ٍالزت حثت ًطسُ تاضس ،وساًی
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وِ لاًًَاً هَنف تَزُاًس ،همػط ضٌاذتِ ضسُ ،تحت پیگطز لاًًَی لطاض هیگیطًس ٍ
هترلفاى يالٍُ تط حثت ٍالزت تِ پطزاذت رطیوِ ًمسی ًیع هحىَم هیضًَس.
اگط اظزٍاد پسض ٍ هازض وَزوی حثت ًطسُ تاضس ،ايالم ٍالًِ ٍالزت ٍ اهؿای
زفتط ول ٍلایى ،تط يْسُ پسض ٍ هازض هطتطواً هیتاضس .زض غَضتی وِ ًتَاى تَافك
پسض ٍ هازض ضا زض هَضز ايالم ٍالزت وَزن تِ زست آٍضز ،1ضٌاسٌاهِ تٌا تِ
زضذَاست یىی اظ ٍالسیي غازض ذَاّس ضس ٍ ،فمف ًام اٍل قطف غایة ،شوط
هیگطزز.
وَزن هتَلس اظ هازضی ایطاًی وِ زض ایطاى تِ غَضت لاًًَی اظزٍاد ًىطزُ ،اگط
زاضای پسض ایطاًی تاضس ،تاتًیت ایطاًی ذَاّس زاضت .تا ایي ٍرَز ،ضٌاسٌاهِ
وَزن تط اساس ًام ذاًَازگی هازض تٌهین ذَاّس ضس .زض غَضتی وِ پسض وَزن
تاتًیت ایطاًی ًساضتِ تاضس ،هماهات ایطاًی هلیت آى وَزن ضا هطاتِ هلیت پسضش
تِ حساب هیآٍضًس.
هازُ  17لاًَى حثت احَال ًیع چٌیي حىن هیوٌس وِ ّطگاُ اتَیي قفل هًلَم
ًثاضٌس ،سٌس تا ًام ذاًَازگی آظاز ٍ ًامّای فطؾی زض هحل اساهی اتَیي تٌهین
هیگطزز .تػحیح اساهی فطؾی یا تىویل هطرػات ًالع تِ هَرة الطاضًاهِ
هَؾَو هازُ  1273لاًَى هسًی تا حىن زازگاُ یا هساضن حػط ٍضاحت تِ يول
ذَاّس آهس ٍ ًام ذاًَازگی فطؾی قثك احىام هطتَـ تِ ًام ذاًَازگی ٍالًی
اغالح ذَاّس ضس .هَؾَو فطؾی تَزى اساهی پسض ٍ هازض ًیع زض ضٌاسٌاهِ
هًٌىس ًرَاّس ضس .تط اساس هازُ  18لاًَى حثت احَالً ،وایٌسُ یا هأهَض حثت
احَالٍ ،الزت قفل فالس ٍلی ضا حثت وطزُ ،هطاتة ضا تطای السام لاًًَی تِ زازستاى
اقالو ذَاّس زاز .تط اساس ایي هَاز وَزواًی وِ ضّا ضسُاًس یا ًاهططٍو ّستٌس،
ضٌاسٌاهِ هیگیطًس.
ًْـایت آىوِ زض ذػَظ تاتًـیت اقفال ًاهططٍوّ ،ط چٌس اظ لحـال ضطيی تـا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تطای هخال اگط یىی اظ آىّا زض زستطس ًثاضس یا یىی اظ آىّا زض اضتثاـ تا ًسثت ذًَی ذَز تا وَزن
تَافك ًساضتِ تاضس.
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تَرِ تِ يسم الحاق اقفال ًاهططٍو تِ پسض ،اقفال هصوَض تاتًیت ضا اظ قطیك ذَى
اظ پسض تِ اضث ًویتطًس ،لىي اظ قطیك سیستن الاهتگاُ ٍ هحل تَلس هیتَاى ایطاى
ضا زاضای تاتًیت ایطاًی زاًست .الثتِ تا تَرِ تِ ضأی ٍحست ضٍیِ ضواضُ 617
هَضذِ ّ 76/4/3یأت يوَهی زیَاى يالی وطَضّ ،طگاُ هحل تَلس قفل زض ذاضد
اظ ایطاى تاضس ٍ ٍی زض ایطاى الاهت ًیع ًساضتِ تاضس ،تا تَرِ تِ ایيوِ ضاتكِ
يطفی اتَت ٍ تٌَت هیاى قفل ٍ ظاًی تطلطاض است ،هیتَاى ظاًی ضا هىلف تِ
زضیافت ضٌاسٌاهِ تطای قفل زاًست ٍ اظ ایي ضاُ تاتًیت ایطاًی تِ قفل هصوَض
ايكا ًوَز.

ٍضؼیت تاتؼیت کَدکاى حاصل اس اسدٍاج سًاى ايزاًی ٍ هزداى
خارجی
یىی اظ چالصّای هْن هثحج تاتًیت ًانط تط ًحَُ تًییي تاتًیت اقفالی است
وِ اظ هازضی ایطاًی ٍ پسضی ذاضری تَلس هییاتٌس .همسهِ ؾطٍضی رْت حثت
ٍالزت قفل ،حثت ٍالًِ اظزٍاد ٍالسیي ٍی هیتاضس .ایي اهط زض هَاضزی وِ پسض
قفل غیط ایطاًی تاضس ،زاضای اّویت تیطتطی هیگطزز؛ ظیطا ٍفك هازُ  1060لاًَى
هسًی ،اظزٍاد ظى ایطاًی تا هطز ذاضری فمف تا غسٍض هزَظ ذاظ زٍلتی هزاظ
هیتاضس.
قثك هازُ  17لاًَى اظزٍاد هػَب  ٍ 1310هازُ  1060لاًَى هسًی ،اظزٍاد ظى
ایطاًی تا تثًِ ذاضری زض هَاضزی ّن وِ هاًى لاًًَی ًساضز ،هَوَل تِ اراظُ
هرػَظ اظ قطف زٍلت استّ .وچٌیي تِ هَرة هازُ  1061ایي لاًَى ،زٍلت
هیتَاًس اظزٍاد تًؿی اظ هسترسهاى ٍ هأهَضاى ضسوی ٍ هحػالى زٍلتی ضا تا
ظى تثًِ ذاضری ،هَوَل تِ اراظُ هرػَظ ًوایس ٍ 1زض هازُ  17لاًَى
اظزٍاد تطای هطز ذـاضری وِ تسٍى ارـاظُ زٍلت تـِ اظزٍاد تا ظى ایطاًی هثـازضت

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تٌگطیس تِ :لاًَى هٌى اظزٍاد واضهٌساى ٍظاضت اهَضذاضرِ تا اتثاو تیگاًِ هػَب  25زی هاُ .1345
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وٌس ،هزاظات حثس تأزیثی اظ  1تا  3سال تًییي ًوَزُ است.
ّوچٌیي آییيًاهِ اراظُ ظًاضَیی تاًَاى ایطاى تا اتثاو تیگاًِ غیطایطاًی،
تماؾای وتثی هطز ٍ ظى ،گَاّیًاهِ زٍلت هتثَو ضَّط هثٌی تط تِ ضسویت
ضٌاذتي اظزٍاد حاؾط زض وطَض هتثَو ضَّط ،گَاّی تططف تِ زیي اسالم زض
هَضز هطز غیطهسلواى ،گَاّیًاهِ تزطز یا تأّل هطز ،گَاّی يسم سَءپیطیٌِ اظ
وطَض هتثَو ضَّط ٍ وطَض ایطاى ٍ اذص تًْس ٍ تؿویي اظ ضَّط (زض غَضت
غالحسیس ٍظاضت وطَض) ضا تطای غسٍض اراظُ الظم زاًستِ است.
افعایص هْارطتّای غیطلاًًَی تِ ایطاى ،ذػَغاً پس اظ رٌگّای اذیط زض
وطَضّای افغاًستاى ٍ يطاق ٍ اظزٍاد ایي افطاز تا ظًاى ایطاًی وِ تِ رْت فمط ٍ
ًاآگاّی اظ لَاًیي اظ رولِ هازُ اذیط الصوط غَضت پصیطفتِ ،هَری اظ هطىالت ضا
تِ ّوطاُ آٍضزُ است وِ یىی اظ آىّا يسم اهىاى ايكای ضٌاسٌاهِ ایطاًی تِ
فطظًساى حاغل اظ ایي اظزٍادّا هیتاضس .تَؾیح آىوِ غالة ایي اظزٍادّا تسٍى
قی هطاحل لاًًَی ٍ غطفاً تِ غَضت ضطيی تحمك یافتِ است ٍ لصا راضی
ساذتي آحاض لاًًَی ًىاح تط ایي اظزٍادّای غیطلاًًَی اهىاىپصیط ًویتاضس.
تا يٌایت تِ هازُ  976لاًَى هسًی ،اقفال هَضز تحج ،هطوَل ّیچ یه اظ
تٌسّای هازُ  976لاًَى هسًی ًویتاضٌس .يسم اهىاى تْطُهٌسی ایي اقفال اظ احىام
همطض زض هازُ  976لاًَى هسًی ٍ ٍرَز اقفال فالس تاتًیت زض ایطاى ،زٍلت ضا تط
آى زاضت تا تا تػَیة لاًًَی زض سال ً 1385سثت تِ ضفى ایي هطىل
چاضُاًسیطی ًوایس.
تا پیص اظ سال ٍ 1385فك ًهطیات ضواضُ  3807هَضخ  ٍ 1353/6/6ضواضُ
 7/5025هَضخ  1361/10/13ازاضُ حمَلی لَُ لؿاییِ ،قفل هتَلس اظ هازض ایطاًی
زض ایطاى ،تٌاتط اٍلَیت ٍ تٌمیح هٌاـ ،تِ حىن تٌس  4هازُ  976لاًَى هسًی ،ایطاًی
هحسَب هیضس (سلزَلی ،1370 ،ظ .)82تسیْی است ضاّىاض هصوَض تا تَرِ تِ
اضتثاـ هَؾَو تاتًیت تا ًهن يوَهی ٍ حاوویت زٍلت ،ضاُحل هٌاسثی تلمی
ًویضس.
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تِ هَرة هازُ ٍاحسُ لاًَى تًییي تىلیف تاتًیت فطظًساى حاغل اظ اظزٍاد
ظًاى ایطاًی تا هطزاى ذاضری هػَب  ،1385/7/2فطظًساى حاغل اظ اظزٍاد ظًاى
ایطاًی تا هطزاى ذاضری وِ زض ایطاى هتَلس ضسُاًس یا حساوخط تا یه سال پس اظ
تػَیة ایي لاًَى زض ایطاى هتَلس هیضًَس ،هیتَاًٌس تًس اظ ضسیسى تِ سي 18
سال توام ،تماؾای تاتًیت ایطاى ضا ًوایٌس .ایي افطاز زض غَضت ًساضتي سَء
پیطیٌِ ویفطی یا اهٌیتی ٍ ايالم ضز تاتًیت غیط ایطاى ،تِ تاتًیت ایطاى پصیطفتِ
هی ضًَسٍ .ظاضت وطَض ًسثت تِ احطاظ ٍالزت قفل زض ایطاى ٍ غسٍض پطٍاًِ
اظزٍاد هَؾَو هازُ  1060ق.م .السام هیًوایسً .یطٍی اًتهاهی ًیع تا ايالم
ٍظاضت وطَض ،پطٍاًِ الاهت تطای پسض ذاضری هصوَض زض ایي هازُ ضا غازض
هی وٌس .فطظًساى هَؾَو ایي هازُ لثل اظ تحػیل تاتًیت ًیع هزاظ تِ الاهت زض
ایطاى هیتاضٌس .زض تثػطُ  1هازُ ٍاحسُ چٌیي آهسُ است« :چٌاًچِ سي هطوَلیي
ایي هازُ زض ظهاى تػَیة تیص اظ ّزسُ سال توام تاضس ،تایس حساوخط نطف یه
سال السام تِ تماؾای تاتًیت ایطاًی ًوایٌس».
زض تثػطُ  2هازُ ٍاحسُ آهسُ است« :اظ تاضید تػَیة ایي لاًَى وساًی وِ زض
احط اظزٍاد ظى ایطاًی ٍ هطز ذاضری زض ایطاى هتَلس ضًَس ٍ اظزٍاد ٍالسیي آًاى اظ
اتتسا تا ضيایت هازُ  1060ق.م .تِ حثت ضسیسُ تاضس ،پس اظ ضسیسى تِ سي 18
سال توام ،حساوخط نطف هست یه سال ،تسٍى ضيایت ضطـ سىًَت هٌسضد زض
هازُ  979ق.م .تِ تاتًیت ایطاى پصیطفتِ هیضًَس» .لصا تٌْا حوایت ایي لاًَى،
هًاف ًوَزى افطاز هَؾَو ایي لاًَى اظ ضطـ «پٌذ سال سىًَت زض ایطاى اين اظ
هتَالی یا هتٌاٍب» هیتاضس.

راُحل هشکل کَدکاى تیتاتؼیت
تاوٌَى ًهام حمَلی ایطاى ،همطضاتی ضا تطای تؿویي حك تاتًیت وَزواى ،تِ
تػَیة ًطساًسُ است .وَزوی وِ زض احط اظزٍاد هازض ایطاًی تا هطز ذاضری هتَلس
هیضَز ،تا تَرِ تِ لَاًیي هَرَز اغلة فالس تاتًیت هیگطزز .زض ضاستای ضفى ایي
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هطىل ،ؾوي تأویس تط ایيوِ هازُ ٍاحسُ «لاًَى تًییي تىلیف تاتًیت فطظًساى
حاغل اظ اظزٍاد ظًاى ایطاًی تا هطزاى ذاضری» ًتَاًستِ تِ حل هطىل ووه
ًوایس ،اغالح تطذی اظ هَاز لاًَى هسًی تِ ضطح شیل تَغیِ هیضَز:
اٍالًـ زض ًهام حمَلی ایطاى ،ضٍاتف هالی ٍ ضرػی ظٍریي ،تاتى لاًَى الاهتگاُ
ضَّط است؛ حال آىوِ ایي اهط زض هَاضز تیتاتًیتی ضَّط یا يسم زستطسی تِ
ٍی ،هٌزط تِ تطٍظ هطىالتی هیگطزز .لصا تایس تا افعٍزى تثػطُای تِ هازُ 963
لاًَى هسًی ،ضٍاتف ضرػی ٍ هالی هیاى ظى ایطاًی ٍ ضَّط ذاضری همین ایطاى،
تاتى لاًَى آذطیي الاهتگاُ هطتطن گطزز تا تا هطىل تًییي لاًَى غالح تط هثٌای
لاًَى زٍلت هتثَو ضَّط ضٍتطٍ ًثاضین.
ّوچٌیي رْت ضفى هطىل تًییي لاًَى حاون تط ضٍاتف ٍالسیي ٍ قفل ،زض لالة
تثػطُای شیل هازُ  964لاًَى هسًی ،ضٍاتف اٍالز تا هازض ایطاًی ٍ پسض ذاضری
(وِ هكاتك هفاز تثػطُ  3هازُ  987ایي لاًَى زاضای پطٍاًِ الاهت است ،)1تاتى
لاًَى ایطاى (هحل الاهت پسض) تاضس .ایي اهط هطىل ٍرَز لَاًیي غالح زضتاضُ
احَال ضرػیِ ضا هطتفى ذَاّس ًوَز.
حاًیاًـ تا تَرِ تِ تٌس  4هازُ  976لاًَى هسًی وِ تَلس ظى ذاضری زض ایطاى ضا
اهتیاظی رْت ايكای تاتًیت اغلی تِ فطظًس ٍی زاًستِ است ،تایس تاتًیت ظى
ایطاًی ضا ًیع هؤحط زض همام زاًست ٍ تا افعٍزى یه تٌس تِ يٌَاى تٌس  8تِ هازُ
هعتَض ،وساًی ضا ّن وِ زض ایطاى اظ هازض ایطاًی هتَلس ضسُ تاضٌس ،تا تَرِ تِ
سیستن ذان (هحل تَلس) ٍ ذَى (ًسة هازضی) تثًِ ایطاى تلمی ًوَز.
الثتِ احطاظ ٍالزت قفل زض ایطاى ٍ ًیع حثت ٍالًِ اظزٍاد زض هَاضزی وِ ظى
ایطاًی تا هطز ذاضری اظزٍاد ًوَزُ تاضس ،تایس زض لالة تثػطُای تط يْسُ ٍظاضت
وطَض ًْازُ ضَز.
تسیْی است زض ایي ذػَظ ،قفل هَضز تحج تایس اظ ضطایف هٌسضد زض تٌس الف

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ همػَز اظ تثػطُ  3هازُ  ، 987تثػطُ پیطٌْازی است وِ زض ازاهِ تَؾیح زازُ ذَاّس ضس .
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هازُ ً 977یع تْطُهٌس تاضس .تَؾیح آىوِ اضراظ هعتَض پس اظ ضسیسى تِ سي
 18سال توام ،تایس تتَاًٌس تاتًیت پسض ذَز ضا لثَل وٌٌس .الثتِ نطف یه سال
زضذَاست وتثی تِ ؾویوِ تػسیك زٍلت هتثَو پسضضاى ضا زایط تِ ایيوِ آىّا ضا
تثًِ ذَز ذَاّس ضٌاذت ،تایس تِ ٍظاضت اهَض ذاضرِ تسلین ًوایٌس.
حالخاً تحویل تاتًیت هطز غیط ایطاًی تِ ظى ایطاًی تط احط اظزٍاد ،یىی اظ هطىالت
هْن تط سط ضاُ تًییي تاتًیت اقفال حاغل اظ ایي اظزٍاد هیتاضس .تا اغالح هازُ
 ٍ 987تثػطُّای آى تِ ضطح شیل ،ایي هطىل تا حسٍزی هطتفى هیگطزز:
هازُ 987ـ ظى ایطاًی وِ تا هطز غیط ایطاًی اظزٍاد ًوایس ،تِ تاتًیت ایطاًی ذَز
تالی ذَاّس تَز .زض غَضت اًتراب تاتًیت ظٍد تَسف ظى ایطاًی تا ٍرَز زالیل
وافی ٍ تِ ضطـ تمسین تماؾاًاهِ وتثیٍ ،ظاضت اهَض ذاضرِ هیتَاًس تا تماؾای
ٍی هَافمت ًوایس.
تثػطُ 1ـ ظى ایطاًی وِ هكاتك ایي هازُ تاتًیت ّوسط ذَز ضا اًتراب هیوٌس،
حك زاضتي اهَال غیط هٌمَل ضا هططٍـ تِ يسم تحمك سلكِ التػازی ٍ هَافمت
وویسیًَی هتطىل اظ ًوایٌسگاى ٍظاضتراًِّای اهَض ذاضرِ ،وطَض ٍ اقاليات
زاضز .تثػطُ 2ـ هفاز هازُ  ٍ 988تثػطُ الف آى ،زض ذػَظ ظًاًی وِ ٍفك ایي
هازُ تطن تاتًیت هیًوایٌس ،الظماالرطا ًویتاضس.
تثػطُ 3ـ زض غَضت حفم تاتًیت ایطاًی تَسف ظى پس اظ اظزٍاد تا هطز غیط
ایطاًی ٍ تَلس فطظًسً ،یطٍی اًتهاهی تا ايالم ٍظاضت وطَض تطای پسض ذاضری
پطٍاًِ الاهت غازض هیًوایس.
زض ًْایت تا تَرِ تِ اهىاى ضفى هطىل تا ضاّىاض پیطٌْازی ،لاًَى تًییي تىلیف
تاتًیت فطظًساى حاغل اظ اظزٍاد ظًاى ایطاًی تا هطزاى ذاضری هػَب  1385تایس
ًسد گطزز.

يافتِّای پضٍّش
زض لـاًَى هـسًی ایـطاى ،حـك تاتًیت ظًـاى زض تـطاتـط زٍلـت ،تا حمـَق ٍ تىالیـف
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ذاًَازگی ایطاى هرلَـ ضسُ ٍ حمَق ذاًَازگی تط حمَق اًساًی اضراظ زض تطاتط
حىَهت تطریح زازُ ضسُ است .يالٍُ تط تثًیؽ تَریِ ًاپصیط هیاى ظى ٍ هطز ایطاًی
زض تأحیط تاتًیت ایطاى زض تًییي تاتًیت فطظًساًطاى تِ استٌاز سیستن «ذَى» ،هطىل
اغلی ظهاًی تطٍظ هیوٌس وِ سیستن حمَلی زٍلت هتثَو پسض قفل زض فطؼ اظزٍاد
ظى ایطاًی ٍ هطز ذاضری ،تاتًیت ضا تط اساس سیستن ذان ايكا ًوایس وِ ایي اهط زض
يول هٌزط تِ تیتاتًیتی قفل هیگطزز .تا تَرِ تِ ًاواضآهسی لاًَى ،تًییي تىلیف
تاتًیت فطظًساى حاغل اظ اظزٍاد ظًاى ایطاًی تا هطزاى ذاضری ٍ ؾطٍضت اغالح
لَايس هَرَز ،اغالح هَازی اظ لاًَى هسًی ذػَغاً تا تَرِ تِ تٌس  4هازُ  976آى
لاًَى تِ ضطح هٌسضد زض ایي همالِ ،گاهی هؤحط زض رْت ضفى هطىل هیتاضس.
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هٌاتغ ٍ هآخذ
 اهیط اضروٌس ،اضزضیط« ،هجوَػِ اعٌاد تیيالوللی حقَق تشز» ،تْطاى،
هطوع چاج ٍ اًتطاضات زاًطگاُ ضْیس تْطتی ،1386 ،چاج زٍم

 تاالظازُ ،ظّطُ ،حقَق تیيالولل خصَصی ٍ هقزرات ايزاى در سهیٌِ
تاتؼیت ،اقاهتگاُ ٍ ٍضؼیت تیگاًگاى ،تْطاىً ،ططهطزم ساالضی ،1383 ،چاج
اٍل
 رًفطی لٌگطٍزی ،هحوس رًفط ،هثغَط در تزهیٌَلَصی حقَق ،تْطاى،
اًتطاضات گٌذ زاًص ،1378 ،چاج اٍل
 زفتط هكالًات ٍ تحمیمات ،هجوَػِ هقاالت دفاع اس حقَق سًاى ، ،لن،
اًتطاضات قِ ،1380 ،چاج اٍل
 سلزَلی ،هحوَز ،حقَق تیي الولل خصَصی ،تْطاى ،زفتط ذسهات حمَلی
تیيالوللی روَْضی اسالهی ایطاى ،1370 ،چاج اٍل
 قثاقثایی ،هٌَچْط ،حقَق اعاعی ،تْطاىً ،طط هیعاى ،1386 ،چاج ًْن
 واتَظیاىً ،اغط ،قاًَى هذًی در ًظام حقَقی کًٌَی ،تْطاىً ،طط هیعاى،
 ،1381چاج اٍل
ً ػیطی ،هحوس ،حقَق تیيالولل خصَصی ،تْطاى ،اًتطاضات آگاُ،1381 ،
چاج ًْن
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