اقليتها ،خودمختاري قضايي و اصل عدم تبعيض:
بررسي مقايسهاي موارد تعارض قوانين مدني
كشورها با قوانين احوال شخصيه اقليتها
کامران هاشمی اردستانی
عضو هيئت علمي دانشكده روابط بينالملل وزارت امورخارجه

چكيده
تجربه مسلمانان در زمينه حفظ هویت اقليتها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقليتهای عمده مذهبی قائل
شده اند که یكی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری ـ به ویژه خودمختاری قضایی ـ در برخی امور داخلی و نيز قوانين
خانواده بوده است .این مقاله ضمن اینكه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقليتها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی مینماید،
آثار تبعيض آميزی که ممكن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بين قوانين مدنی کشور
و یا قوانين مذهبی اکثریت با قوانين مربوطه اقليتها بروز نماید را به صورت مقایسهای در قوانين و رویه قضایی کشورها
مورد بررسی قرار داده است .جهت بررسی دقيقتر موضوع این نوشتار تبعيض را به دو نوع تبعيض مستقيم و تبعيض
غيرمستقيم تفكيک میکند؛ تمایزی که در ادبيات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
واژگان کليدی :اقليتها؛ تبعيض؛ حقوق بشر؛ نظام خودمختاری قضایی.

مقدمه
حق اقليتها در برخورداری از هویت فرهنگي تنها حق ویژه اقليتها است که درماده 12
ميثاق حقوق مدني و سياسي و به طور کلي در نظام بينالمللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده
است .ماده مذکور اظهار ميدارد« :در کشورهائي که اقليتهای نژادی ،مذهبي یا زباني وجود
دارند ،اشخاص متللق به اقليتهای مزبور را نميتوان از این امر که به طور جملي با سایر افراد
گروه خودشان از فرهنگ خود بهرهمند شوند ،دین خود را اظهار و فرایض مذهبي را به جای آورند
و یا از زبان خود استفاده نمایند ،محروم نمود».
در این رابطه ،از آنجا که موضوع عدم تبليض همواره به عنوان یکي از اصول بنيادین حقوق

حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 1بهار و تابستان .114 -59 ،)1811

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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بشر در همه موضوعات حقوق بشری و از جمله موضوع اقليتها مطرح است ،باید به هنگام بررسي
حقوق اقليتها بين اصل عدم تبليض و اصل حق اقليتها در حفظ هویت فرهنگياشان تفکيک
شماره
جهتمفيد /
قائل شد .نامه
سیتروموضوع ،این نوشتار تبليض را به دو نوع تبليض مستقيم و تبليض
دقيق
بررسي
هشتم  /مهر و آبان 2831

غيرمستقيم تفکيک ميکند ،تمایزی که در ادبيات حقوق بشری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تجربه مسلمانان در زمينه حفظ هویت اقليتها برگرفته از حقوقي است که از دیرباز برای
اقليتهای عمده مذهبي قائل شدهاند که یکي از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری ،به ویژه
خودمختاری قضایي ،برای آنها در برخي امور داخلي و نيز قوانين خانواده بوده است 1.این مقاله
ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایي به اقليتها را في نفسه امری مثبت ارزیابي مينماید،
تم
آثار تبليضآميزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد
کشور و یا تلارض قوانين مذهبي اکثریت با قوانين مربوط به اقليتها
مدني /شماره
قوانينمفيد
تلارض بين نامه
صورت مقایسهای در قوانين و رویه قضایي کشورها مورد بررسي قرار داده است.
بروز نمایدسيراوبههشتم
 -2تفاوت تبعيضهای مرتبط با مذهب با سایر انواع تبعيض
در ميان انواع زمينههای تبليض چند مورد همچون :قوميت ،نژاد ،زبان و مذهب به طور
نامه مفيد  /شماره
خاص ميتوانند در رابطه با اقليتها قرار گيرند  .در این ميان موضوع تبليض و ارتباط آن با
سي و هشتم  /مهر و
مذهب موضوعي پيچيده و شایسته توجه ویژهای ميباشد و ضروری است مقایسهای بين مذهب به
آبان 2831
عنوان یکي از زمينههای تبليض با سایر زمينههای تبليض ـ به عنوان مثال :نژاد ،رنگ ،قوميت یا
نسب ـ صورت پذیرد.
برهمين اساس است در حاليکه مبارزه با تبليضات نژادی مورد وفاق جامله بينالمللي
ميباشد ،به گونهای که منجر به تصویب کنوانسيون جهانشمول رفع کليه اشکال تبليض نژادی
شده است و حدود  04سال است که لازمالاجرا ميباشد ولي در ارتباط با منع تبليض بر بنيان
تم
مذهب هيچگونه سند لازمالاجرای بينالمللي وجود ندارد و تمام تلاش جامله بينالمللي منجر به
تصویب یک اعلاميه غيرتلهدآور بينالمللي یلني «اعلاميه رفع کليه اشکال عدم تبليض بر پایه
مذهب و اعتقاد» 2منجر شده است.
مالکيت
مبارزهو با تبليض نژادی و تبليض مذهبي در تاریخ سازمان ملل شروع
حقوقاست
لازم به ذکر
مشترکينظم
کارآمد 2404و اوایل  2494ميلادی اقدام سازمان ملل در مبارزه با تبليض
بازارهایدر دهه
داشته اند و
831
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نژادی و تبليض مذهبي در یک چارچوب صورت ميگرفت و جدایي حوزههای مذهب و نژاد در
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

اواخر دهه  2494و به اصرار کشورهای اروپایي صورت گرفت که مایل بودند اقدامات سازمان ملل
3

مجزا کارآمد
بازارهاي
صورت پذیرد.
مالكيتدرودونظمقالب
حقوقشده و
در مقابله با نابردباری نژادی و مذهبي از یکدیگر تفکيک

برخلاف نژاد ،خود موضوع
است
مذهب،کارآمد
نظمکهبازارهاي
علت پيچيدگي مبارزه با تبليض مذهبي آن ت و
هدف کنوانسيون
حاليکه
نظم در
ترتيب
حقوق بدین
حوزهای از حقوق بشر با عنوان حقوق مذهبي ميباشد.
کارآمد
بازارهاي
مالكيت و
رفع کليه اشکال تبليض نژادی مقابله با کليه اشکال تبليض بر اساس نژاد ميباشد ،هدف اعلاميه
جهاني رفع کليه اشکال تبليض و نابردباری مذهبي علاوه بر مقابله با تبليضهای مذهبي ،حمایت
از حقوق مذهبي و مقابله با تبليض در حقوق مذهبي افراد نيز ميباشد.
بر این اساس ،تبليضات مرتبط با مذهب ممکن است به دوگونه ظهور نمایند :یکي تبليض
بر بنيان مذهب و دیگری تبليض در امر حقوق مذهبي افراد .در این ميان در حاليکه تليين مصادیق
تبليض بر بنيان مذهب و مقابله با آنها امر چندان پيچيدهای نيست و در بسياری موارد با تبليض بر
بنيان نژاد همپوشاني نيز دارد ،رعایت عدم تبليض در حقوق مذهبي پيروان مذاهب مختلف و حتي
در ميان پيروان یک مذهب امری بس دشوار است؛ چراکه آیينهای مذهبي حتي در ميان پيروان
یک مذهب نيز ممکن است متفاوت باشد .بدین ترتيب سياستهای یک دولت که لزوماً در ارتباط
مستقيم با مذاهب آن دولت نيست؛ ممکن است بر برخي پيروان یک مذهب تأثيرات بيشتری
نسبت به پيروان همان مذهب داشته باشد تا چه رسد به پيروان دو مذهب مختلف .کاپوتورتي،
گزارشگر ویژه کميته فرعي پيشگيری از تبليض و حمایت از اقليتها در سندی با عنوان «مطالله
حقوق افراد متللق به اقليتهای نژادی ،مذهبي و زباني» در این زمينه اظهار ميدارد:
«حتي اگر یک دولت سياست بيطرفي کاملاً دقيقي را ميان ادیان مختلف اعمال نماید ،عدم
مساوات در رفتار دولت با ادیان مختلف را نميتوان از بين برد .خواستههای مذاهب مختلف،
متفاوت ميباشد و قانوني که یک کار مشخصي را منع کند و یا امکان بهرهبرداری از امر دیگری را
فراهم نماید ،ممکن است یک گروه مذهبي را در انجام یک مراسم یا آیين مذهبي بيشتر تحت تأثير
قرار دهد و یا در مقابل آن ممانلت جدی ایجاد نماید؛ در حاليکه همين قانون برای گروه مذهبي
دیگر هيچ اهميتي نداشته باشد(Capotorti ,1991: 47-48) ».

به عنوان مثال ،بحث برانگيزترینِ این قوانين ،ممنوعيت استفاده از علائم مذهبي در مدارس
فرانسه بود که هر چند در ظاهر همه گروههای مذهبي را به طور مساوی مورد توجه قرار ميداد اما
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هدف اصلي آن ممنوعيت حجاب دانش آموزان دختر مسلمان بود .از سوی دیگر ،همانطور که
بلداً بيشتر توضيح داده خواهد شد ،در بسياری موارد قوانين خانواده و احوال شخصيه که به ظاهر
شماره سی
نامه مفيد
باشند؛ ودر واقع ریشه در مذهب اکثریت آن کشور دارد و اِعمال این قوانين
طرفانه /مي
سکولار و بي
هشتم  /مهر و آبان 2831

عملاً نوعي تبليض عليه پيروان سایر مذاهب ميباشد.
 -1تبعيض مستقيم و تبعيض غيرمستقيم
بدین ترتيب مي بایست بين تبليض بر بنيان مذهب و تبليض در حقوق مذهبي افراد تمایز
قائل شد .این دو نوع تبليض را «ولر» به عنوان تبليض مستقيم یا غيرمستقيم نام برده است
) 2003:73-75تم« .(Weller,کریشناوازی» گزارشگر ویژه کميته فرعي پيشگيری از تبليض و
حمایت از اقليتها تبليض نوع اول یا تبليض مستقيم را تبليض «دوژور» ميخواند و تبليض نوع
نامه مفيد  /شماره
دوم یا تبليض غيرمستقيم را که با توجه به تفوق طبيلي یکي از ادیان در نظام حقوقي یک کشور
سي و هشتم
بروز و ظهور ميیابد را تبليض «دوفاکتو» بر ميشمرد:
« شکي نيست که از دیدگاه تاریخي ،اصل جدایي دین و دولت به عنوان واکنشي در مقابل
مزایایي بود که کليسای حاکم و یا دین دولتي برای خود قائل بوده و هدف این جداسازی آن بود
مساواتمفيد
که حداکثر نامه
شماره ادیان مختلف ایجاد شود .با این وجود و در چارجوب حوزه اصل
بين/پيروان

مهر و
سي ازو هشتم
اکثریت حالت تفوق بر سایر ادیان را خواهد داشت و قوانين یک
سياست /،دینِ
جدایي دین
2831
طور مساوی در ارتباط با همه قابل اِعمال است ولي در برخي موضوعات مهم،
آبانچه به
کشور اگر
منلکس کننده دستورات دین اکثریت ميباشد .بر این اساس قوانين دولتي مربوط به ازدواج و
طلاق برگرفته از قوانين مذهبي دین اکثریت ميباشد .به همين شکل تلطيلات رسمي در بسياری از
کشورها در واقع تلطيلات مذهبي دین اکثریت ميباشند  .دولت حتي به هنگام اعمال جدایي دین
از دولت ممکن است موقليت ویژهای را به برخي سازمانهای مذهبي اعطاکند ،موقليتي که دیگر
سازمانهای تم
مذهبي از آن محروم هستند (Krishnaswami, 1960: 47-48) ».
وی در جای دیگر از تبليض دوژور یا تبليض مستقيم با عنوان «اشكال سنتی تبعيض»
نام ميبرد ) .(Krishnaswami, 1960: 57لازم به ذکر است در ميان انواع مختلف تبليض
مالکيت و
تبليض) مورد کاملاً روشني که به طور مشخص از ادبيات حقوق بشری
حقوقسنتي
مستقيم (یا اشکال
کارآمد
بازارهای
است که در ارتباط با خانوادههای سلطنتي تحميل ميشود .در نظامهای
تبليضي
حذف شدهنظماست،
831

حقوق مالکيت و
نظم بازارهای کارآمد
831
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پادشاهي ،خانواده سلطنتي یلني پادشاه ،ملکه و شاهزادهها براساس نسب یا نژاد مزایای ویژهای را
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

نسبت به سایر اقشار جامله دارا ميشوند .از سوی دیگر ،این افراد ممکن است از بسياری از حقوق
شوند .با توجه به
محروم
موردنظمعلاقه
حقوقبا فرد
اساسي خود از جمله حق انتخاب شغل ،یا حق ازدواج
کارآمد
بازارهاي
مالكيت و
شرطهایي را به مفاد مربوطه
پادشاهي
حق کارآمد
بازارهاي
نظامو نظم
این نوع تبليضات بسياری از کشورهای دارای ت
4

ملاهدات بينالمللي حقوق بشری وارد نمودهاند.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

بدین ترتيب در حالي که تبليض مستقيم بر بنيان مذهب ،همچون تبليض بر بنيان نژاد در
تقابل با یکي از اصول بنيادین جهانشمول حقوق بشر ميباشد ،رعایت کامل اصل عدم تبليض در
حقوق مذهبي افراد امری غيرممکن است« .کارولين اوانس» در مورد عدم توجه به موارد تبليض
غيرمستقيم در نظام اروپایي اظهار ميدارد:
«یکي از موضوعات اساسي که مشکلات مفهومي را در رویه قضایي دولتهای اروپایي ایجاد
کرده است و مرتبط با آزادی مذهب ميباشد اما هيچگاه نه در کمسيون اروپایي حقوق بشر و نه در
دیوان اروپایي حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته است ،تلامل بين قوانين بيطرف عمومي کشور
و آزادی مذهب و عقيده است .این عدم توجه به خاطر فقدان چنين موضوعاتي نيست ،بلکه بيشتر
بدان خاطر است که نه کميسيون و نه دیوان توجه جدی به این موارد نداشتهاند .مشکلات قوانين
عمومي و قوانين بيطرفانه زماني بروز ميکند که دولت قوانيني را تصویب مينماید که در ظاهر
آن هيچ اشارهای به موضوعات مذهبي نشده است و یا اینکه به شکل تبليضآميز به ضرر یک گروه
مذهبي نمایان نميشود [اما] گاهي این قوانين با ظاهر فریبنده بيطرفانه با هدف محدودکردن
فلاليتهای مذهبي برخي گروهها تصویب شده و یا اینکه اِعمال و اجرای آن قوانين با روشي
تبليضآميز صورت ميگيرد(Evans, 2001:168) ».

5

کاپوتورتي در همين رابطه به دغدغه مشابهي در ارتباط با سنتهای حقوقي برخي اقليتها
که در اروپا مورد بيتوجهي قرارگرفتهاند ،اشاره ميکند« :اطلاعاتِ موجود آشکار ميسازند که
برخي از گروهها در اروپا که در موقليت پایين دستي زندگي ميکنند درتلاش برای پایبندی به
سنتهایشان با مشکلات جدی مواجه ميباشند .وضليت کوليها دراروپا و مردمان بومي در
بسياری از دیگر کشورها مبين این واقليت ميباشد(Capotorti ,1991: 67)».

موضوع دیگری که ممکن است در ارتباط با اِعمال تبليض به ذهن متبادر شود ،امکان اِعمال
تبلض مثبت یا اقدامات موقت ایجابي به سود فلاليتهای برخي اقليتها است .بر اساس نقطه
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نظرات کلي شماره « 18مادامي که اینگونه اقدامات موقت ایجابي با هدف تصحيح شرایطي است
که در مسير بهرهمندی اقليتها از حقوق تضمين شده در ماده  12ممانلت ایجاد ميکنند و یا بر
مي سی و
شماره
مفيد /
این حقوقنامه
نمایند ،اعمال سياستهای متمایز (به نفع این گونه گروهها) وجود خواهد
وارد
خدشه
هشتم  /مهر و آبان 2831

داشت ،منوط به اینکه این سياستها بر اساس مليارهای منطقي و عيني اتخاذ شده باشند 6».باید
اضافه نمود در هرحال اینگونه تبليضهای مثبت تنها در دایره تبليض غيرمستقيم قابل اِعمال
خواهد بود و نه در حوزه تبليض مستقيم به نفع یک اقليت.
در ارتباط با انواع تبليض که اشاره شد ،مواد  3و  21قانون اساسي مالزی اشارههایي به عدم
امکان تبليض بر بنيان مذهب دارد :بر اساس ماده (« 3 )1جز در مواردی که به صراحت در قانون
تم
اساسي اجازه داده شده است ،هيچگونه تبليضي را نميتوان بر عليه اتباع و صرفاً بر پایه مذهب،
قوانين مرتبط با تحصيل ،نگهداری و یا اختيار مال یا تأسيس ،انجام
تولد /درشماره
محل مفيد
نژاد ،نسب و نامه

هشتم استخدام اعمال نمود 7».در همين راستا ماده ( 21)2اظهار ميدارد« :بدون
حرفه و یا
تجارت ،سي و
هرگونه خدشهای به عموميت ماده  ، 3هيچگونه تبليضي را نميتوان بر عليه اتباع بر بنياد مذهب،
نژاد ،نسب و یا محل تولد اعمال داشت.

8

شماره) 21به قانوني بودن اعمال تبليض به نفع مسلمانان آن کشور در
مفيد /ماده (1
نامهدیگر
اما از سوی
مذهبي وآنان
دارد :و
اشاره /مهر
هشتم
حقوق سي
مذهبي حق دارد تا بر اساس مذهب خودشان نسبت به ایجاد مؤسسات و تداوم
گروه
2831
« هرآبان
فلاليتهای آنها برای آموزش کودکان اقدام نماید و در این خصوص نميتوان هيچگونه تبليضي را
تنها بر بنيان مذهب در هيچ یک از قوانين مربوطه به اینگونه مؤسسات و قوانين مربوط به اجرای
این قوانين اعمال نمود .اما برای دولت فدرال و دولت محلي قانوني خواهد بود چنانچه نسبت به
ایجاد مؤسسات اسلامي و تداوم فلاليتهای آنها و یا مساعدت جهت تأسيس و یا تداوم
فلاليتهای اینتمگونه مؤسسات اقدام نمایند و یا زمينههای آموزش مذهب اسلام را فراهم نموده و
در این زمينه مساعدت نمایند و یا هنگامي که برای دستيابي به این اهداف ضرورت ایجاب نماید
9

هزینههای مربوطه را متحمل شود».

به طور خاص در ارتباط با مالزی ،اگرچه مسلمانان اکثریت جمليت آن کشور را تشکيل
حقوق مالکيت و
ميدهند ،چنانچه در مقایسه با سایر مليتها در موضع ضليفتری قرار داشته باشند ،اعمال تبليض
نظم بازارهای کارآمد
831

حقوق مالکيت و
نظم بازارهای کارآمد
831

اقليتها ،خودمختاري قضايی و اصل عدم تبعيض101 ... :
ت و نظم بازارهاي کارآمد

مندرج در ماده  21قانون اساسي آن کشور توجيهپذیر ميباشد ،اما در هرحال باید توجه داشت
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

اعمال سياستهای تبليض آميز مثبت به نفع یک گروه اقليت از نظر زماني نامحدود نميباشد و
کارآمد سياستها نيز
این گونه
نظم شد،
برخوردار
جامله
بازارهاي
مالكيت و
زماني که آن گروه از توانایي متساوی با سایر اقشارحقوق
متوقف ميشوند.

ت و نظم بازارهاي کارآمد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

 -8اولویت رعایت اصل عدم تبعيض و اصل رضایت بر حق اقليتها در برخورداری از هویت
در ماده  12ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي اشارهای به محدودیتهای قانوني در
برخورداری اقليتها از حق هویت فرهنگيشان نشده است ،ليکن نقطه نظرات کلي شماره 18
کميته حقوق بشر اظهار ميدارد« :هيچکدام از حقوقي که در ماده  12مورد حمایت قرار گرفتهاند
نميبایست به صورت و یا در گسترهای اعمال گردند که در عدم هماهنگي با سایر مفاد ميثاق قرار
گيرند 10».بر این اساس دولتها مجاز نيستند به منظور فراهم آوردن تهميداتي برای حمایت از
اقليتها در حفظ هویتشان ،سایر حقوق آنها همچون حق آنها در برخورداری از سياستهای
غيرتبليضانه را زیر پانهند .بر اساس نقطه نظرات کلي شماره  18در اقدامات ایجابي دولتها به
نفع اقليتها «ميبایست مندرجات مواد ( 1)2و  12ميثاق (در مورد عدم تبليض) در ارتباط با
گروه های مختلف اقليت ،اعضای مختلف یک گروه اقليت و بين این اعضا و سایر افراد جامله
رعایت گردد 11 ».نقطه نظرات کلي شماره  18اظهار ميدارد:
« این واقليت که یک مذهب به عنوان مذهب یک کشور ،مذهب رسمي یا سنتي شناخته شده
و یا اینکه پيروان آن مذهب اکثریت جمليت را تشکيل ميدهند؛ نباید منتج به آسيب در بهرهگيری
هر یک از حقوق ملحوظ در ميثاق ،از جمله حقوق ملحوظ در مواد  23و ( 12برای سایرین) گردد
و همچنين نباید موجب هرگونه تبليضي برعليه پيروان سایر ادیان و یا بيدینان گردد .به ویژه
اقدامات تبليضآميزی به نفع اعضای گروه اکثریت جهت استخدامهای دولتي و یا مزایای خاص
اقتصادی و یا تحميل تضييقاتي برای اعمال مذهبي دیگر مذاهب در مطابقت با ماده  12ميثاق
مبني بر ممنوعيت تبليض بر بنيان مذهب و عقيده و تضمين برخورداری مساوی از کليه حقوق
ملحوظ در ميثاق نميباشد».

12

موضوع دیگری که به هنگام برخورداری اقليتها از خودمختاری قضایي ميبایست مورد
توجه قرار گيرد ،اصل «رضایت» و یا «حق انتخاب» اعضای یک اقليت ميباشد که آیا مایل
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هستند در محدوده شمول قوانين گروه خود قرار گيرند یا اینکه مایلند تحت قوانين عمومي کشور
باشند .درهمين رابطه کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رابطه با اقليتها عنوان
سی و
اعمالشماره
داشته استنامهکهمفيد /
مذهبي در رابطه با اقليتها بایستي به صورت داوطلبانه باشد:
حقوق
هشتم  /مهر و آبان 2831

«در رابطه با اقليتها این سؤال عنوان شد که حمایت از اقليت ميبایست حمایت از اعضای
یک گروه اقليت باشد یا از اقليت (به مفهوم کلي آن) در این ارتباط تأکيد شده است که هرگونه
تمهيدات ویژهای که برای یک اقليت فراهم ميشود ،باید برای اعضای آن داوطلبانه باشد و اینکه
اعضای یک گروه اقليت نميبایست از حقوقي که دیگر اتباع کشور از آن بهرهمند هستند محروم
باشند .آنها چنانچه مایل به تلفيق در سایر گروهها هستند ،باید قادر به این کار باشند [توانایي انجام
تم
13
آنرا داشته باشند]».
نامه مفيد  /شماره
 -4حوزههای تبعيض به هنگام اِعمال نظام خودمختاری قضایی
سي و هشتم
همانگونه که قبلاً اشاره شد ،یکي از حوزههای تبليض دوفاکتو زماني بروز ميیابد که قوانين
به ظاهر بي طرفانه و سکولار که ریشه در مذهب اکثریت دارد ،نسبت به اکثریت و اقليتهای
مذهبي به یکسان اعمال گردد .از سوی دیگر امکان بروز تبليضهای دوژور در کشورهایي که
نامه مفيد  /شماره
برای اقليتهای مذهبي خود ،خودمختاری قضایي قائل هستند بيشتر فراهم ميباشد و آن به هنگام
سي و هشتم  /مهر و
تفوق قوانين مذهبي اکثریت در زمان تلارض قوانين مذهبي اکثریت با قوانين مذهبي اقليت است.
آبان 2831
بسياری از مذاهب موانلي را در امر ازدواج پيروان خود با پيروان سایر مذاهب قائل هستند.
دی جونگ اظهار ميدارد» :همه مذاهب بزرگ رویهای را دنبال کردهاند که در تلارض با برخي
قوانين حقوق بشر مربوط به ازدواج ميباشد .کاتوليسم ،هندوئيسم و یهودیت همگي در پذیرش
کامل حق ازدواج با مشکل مواجه مي باشند».

14

همانگونه که ميدانيم در سنتهای مذهبي مسلمانان نيز در ازدواجهای بين مذهبي
تم
محدودیتهایي وجود دارد که از آن جمله ميتوان به ممنوعيت ازدواج زن مسلمان و مرد
غيرمسلمان اشاره نمود که این موضوع در قوانين احوال شخصيه بسياری از کشورهای مسلمان
ملحوظ شده است .به عنوان مثال در پاکستان «قوانين احوال شخصيه مسلمانان تنها حق ازدواج
حقوق مالکيت
15
غيرمسلمان ورا به رسميت ميشناسد».
مرد مسلمان با زن

نظم بازارهای کارآمد
از سوی دیگر با وجود جنبههای مثبت شناسایي قوانين ازدواج و احوال شخصيه اقليتهای
831

حقوق مالکيت و
نظم بازارهای کارآمد
831

اقليتها ،خودمختاري قضايی و اصل عدم تبعيض108 ... :
ت و نظم بازارهاي کارآمد

مذهبي شناسایي شده ،عدم پذیرش حق مشابهي برای اقليتهایي که مورد شناسایي رسمي واقع
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

نشده اند و یا افرادی که پيرو هيچ مذهبي نيستند مشکلاتي را برای آنها به دنبال ميآورد .این افراد
کارآمد طور کامل از
بازارهاياینکه به
حسابنظمآورند یا
حقوق به
یا مي بایست خود را در زمره یکي از مذاهب شناخته شده
مالكيت و
کارآمدمدني واحدی برخوردار
بازارهايقانون
نظم که از
رهایي
حقوق خود صرفنظر نمایند .این مشکل در کشوت و
حقوق بشر سازمان
نيستند ،بيشتر بروز و ظهور ميیابد« .عبدالفتاح زکيه» یکي از اعضای کميته
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد
ملل متحد در ارتباط با این وضليت در نظام قضایي مراکش اظهار ميدارد:
»به نظر ميرسد در ارتباط با موضوعات احوال شخصيه اتباع مراکش مجبورند از حقوق
اسلام یا حقوق یهودیت پيروی نمایند و این بدان ملنا است که در این زمينه آزادی انتخاب ندارند.
بنابراین اگر فردی مسيحي و یا بيدین بود وی ناچار است عليرغم خواستهاش خود را با قانوني که
مربوط به او نيست مطابقت دهد .این مشکل ميتواند با یک قانون مدني و یا تليين یک قانون
16

احوال شخصيه بيطرفانه اختياری مرتفع شود».

همچنين در مورد این وضليت در اردن ،اینگونه گزارش شده است» :دستههای پروتستان که
به عنوان جوامع خود را به ثبت رساندهاند در امور احوال شخصيه تحت صلاحيت محاکم یکي از
کليساهای به رسميت شناخته شده قرار ميگيرند .این افراد ميبایست از یکي از محاکم به رسميت
شناخته شده مذهبي درخواست نمایند تا به دعوای آنها رسيدگي نماید 17».نگراني مشابهي در رابطه
با لبنان از سوی کميته حقوق بشر سازمان ملل عنوان شده است:
«هر تبله لبناني ميبایست به یکي از دستههای مذهبي که رسماً توسط دولت مورد شناسایي
واقع شده اند تللق داشته باشد و این یکي از ضروریاتي است که فرد برای درخواست استخدام در
ادارات دولتي مي بایست ارائه نماید .این رویه از نظر کميته حقوق بشردر تطابق با ماده  19ميثاق
18

حقوق مدني و سياسي قرار دارد».

مشکل مشابهي در رابطه با اسرائيل مطرح شده است:
«تمام محاکم مذهبي اِعمال صلاحيت اختصاصي را برای اعضای جوامع مربوط به خود اعمال
ميکنند و مهم نيست که عقاید شخصي مذهبي چه باشد ،ملتقد باشد ،بيخدا باشد یا منکر خدا یا
اهل شلایر مذهبي باشد .بر این اساس دو یهودی یا دو مسلمان که خود را سکولار و غيرملتقد
ميدانند و مایلند در اسرائيل با یکدیگر ازدواج نمایند؛ ميبایست بر اساس نظام محاکم مذهبي
ازدواج نمایند(Steiner & Alston, 2000: 495)».
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 -5تعارض قوانين به هنگام تغيير دین
در مصر در هنگام تلارض قوانين در موارد احوال شخصيه و حقوق خانواده ،قوانين مذهب
شماره سی
نامه امفيد /
گردد .ویلني اگر یک مسيحي ماروني به اسلام بگرود به هنگام تلارض
ِعمال مي
مورد سؤال،
هشتم  /مهر و آبان 2831

قوانين مسيحيت و اسلام ،قوانين مسيحيت بر وی اِعمال ميگردد .به نظر ميرسد در این گونه
موارد در بيشتر کشورهای مسلمان به اصول کليِ موارد تلارضِ قوانين استناد ميشود به این ملنا
که مثلاً در قانون ارث ،قوانين مورث باید رعایت شود .البته قوانين حل تلارض ،مربوط به تلارضِ
قوانين ،بين گروههای مذهبي نيست ،اما با یک تفسير گسترده ميتوان آنرا به اینگونه تلارضاتِ
بين قانون مدني که مربوط به مسلمانان است با قوانين و رویه اقليتها نيز تلميم داد .
تم
همچنين در بسياری از کشورهایي مسلمان که قوانين خانواده برگرفته از سنن اسلامي است،
شمارهشرایطي به فسخ ازدواج ميانجامد .به عنوان مثال :بر اساس ماده 04
زوجه /تحت
تغيير دین زوج یا
نامه مفيد

هشتماگر یک شوهر مسلمان تغيير مذهب دهد و یا اینکه یک شوهر غيرمسلمان بلد
سي ویمن «
قانون مدني
از آنکه همسرش اسلام را پذیرفت از پذیرش آن سرباز زند ازدواج آنها به خودی خود فسخ

ميشود(Nasir, 1990: 134)».

قانون مدني کویت وضليت تغيير دین زوجين را در ماده  208با

جزئيات بيشتری شرح داده است:
نامه مفيد  /شماره
 -2اگر زوج و زوجة غير مسلمان ،هر دو به اسلام بگروند ازدواج آنها تداوم خواهد یافت.
سي و هشتم  /مهر و
 -1اگر تنها شوهر اسلام را قبول کند ،اگر وی از اهل کتاب باشد (یهودی یا مسيحي)
آبان 2831
ازدواج آنها تداوم مي یابد .اگر زن از اهل کتاب نبود اسلام باید به او پيشنهاد شود .اگر پذیرفت که
مسلمان شود یا به مذهب اهل کتاب درآید ،ازدواج آنها تداوم ميیابد؛ در غير این صورت ازدواج
وی با شوهرش فسخ ميشود.
 -8اگر زن اسلام را بپذیرد ،شوهر باید به اسلام دعوت شود .در صورت رضایت شوهر به اسلام
ازدواج آنها تداوم ميیابد و در صورت اجتناب شوهر ازدواج آنها فسخ ميگردد ).(Nasir, 1990: 134
تم
با این وجود قوانين پاکستان رویهای خلاف سنن اسلامي در پيش گرفته است؛ به شکلي که نه
ازدواج یک مرد مسلمان که از اسلام خارج شده و نه ازدواج یک زن غيرمسلمان که به اسلام
گرویده باعث ابطال ازدواج نميگردد ،بلکه ازدواج یک مرد غيرمسلمان که به اسلام گرویده با
حقوق مالکيت و 19
همسر غيرمسلمانش فسخ ميگردد.
نظم بازارهای کارآمد
در ارتباط با قوانين دریافت ارث مسلمان از غيرمسلمان در کشورهای مسلمان به رویههای
831
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مختلفي عمل ميشود .براساس قوانين مصر مسلمان و غيرمسلمان از یکدیگر ارث نميبرند .با این
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

وجود در پاکستان و مالزی قوانين مربوط به ارث نامسلمان و مسلمان از یکدیگر اصلاح شده و آنها
از یکدیگر ارث ميبرند.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

کارآمدبروز نماید ،مسئله ولایت
زوجين
یکي از
بازارهاي
دیننظم
مبحث دیگری که ممکن است به هنگام تغييرت و
کارآمد در ارتباط با
بازارهاي زوجه
نظم زوج و
قانونو بين
و حضانت از فرزندان است .در برخي ایالتهای مالزی
حقوق مالكيت
نگهداری کودکان قائل به تمایز شده است و زن مسلماني را که از اسلام خارج شده از نگهداری
فرزندانش محروم ميکند ).(Saeed, 2004: 145
البته جدا از قوانيني که به عنوان نتایج تغيير دین ذکر شد ،در رویه قضایي برخي کشورها
اشارههایي به این موارد شده است« .مارتينوس برگر» تأکيد ميکند که نتایج مربوط به تغيير
مذاهب در رویه قضایي مصر عمدتاً مرتبط با ازدواج و ارث

ميباشد(Berger, 2003: 723-724( .

همچنين بر اساس برخي آرای قضایي در مصر تغيير دین یک مسلمان وی را از ازدواج مجدد حتي
با یک غيرمسلمان نيز محروم ميکند و تمام ارتباطات نسبي وی با فرزندانش ملغي ميگردد و این
امر بدون توجه به اینکه آیا تغيير دین پدر یا مادر بلد و یا قبل از تولد او رخ داده است ،ميباشد.
()Ibidیکي از موارد مشهور در مصر مربوط به «نصر حامد ابوزید» اسلامشناس مشهور مصری است
که پس از آنکه توسط دادگاه محکوم به خروج از دین شد ،ازدواج وی با همسرش ملغي اعلام
گردید.
لازم به ذکر است که وجود چنين قوانيني گاهي منجر به برخي استفادهها و یا سوء استفادهها
نيز شده است .به عنوان مثال :زماني که زن یا مرد غيرمسلماني امکان طلاق از همسر برایش مهيا
نبوده به اسلام گرویده تا به این ترتيب از همسرش جدا شود یا مشاهده شده است که از دو برادر
غير مسلمان که بر سر ارث پدر اختلاف داشتهاند یکي به اسلام گرودیده تا همه ميراث پدر را
تصاحب نماید .همچنين از آنجا که ملمولاً زنان غير مسلمان برای ازدواج با مرد مسلمان مذهب
خود را عوض ميکنند ،بازگشت آنها به مذهب اوليه پس از مرگ شوهر یا طلاق ممکن است
عواقب قانوني ارتداد را برای آنها به همراه داشته باشد .از آنجا که سوء استفاده از اینگونه قوانين
بسيار متداول ميباشد؛ برخي کشورها قوانيني را برای مقابله با این سوء استفادهها پيشبيني
کردهاند .به عنوان مثال در مالزی براساس قانوني فدرال که در سال

1984

ميلادی به تصویب

رسيده است ،هر گونه سوء استفاده از این موارد به عنوان جرم تلقي گشته و تا  2ماه حبس به عنوان
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مجازات به همراه دارد .در ایالت نگاری سمبيلان مالزی اقدام به تغيير دین برای دستیابي به طلاق
تا یک سال حبس به همراه دارد(Saeed,.2004:145) .

شماره سی و
مفيد /
نامه
قوانين به هنگام تغيير دین موجب شده است که دولت اسرائيل به بهانه
تلارض
مشکلات
هشتم  /مهر و آبان 2831

منافع عمومي برخي از آزادیهای مذهبي را محدود کند:
«آزادی مذهب ممکن است با توجه به فشار منافع عمومي محدود گردد .یکي از این موارد
قوانين مربوط به تغيير مذهب در اسرائيل است .هر فردی آزاد است که دین خود را تغيير دهد .با
این وجود چون چنين تغييری ممکن است بر قوانين احوال شخصيه و قوانين حاکم بر خانواده فرد
جدید المذهب اثر بگذارد ،در این گونه موارد از حقوق سایر اعضای خانواده فرد جدید المذهب
تم
حمایت ویژهای به عمل خواهد آمد .به این ترتيب تغيير یک جانبه دین در اسرائيل بر اعتبار ازدواج
وی و قوانين قابل اِعمال بر وی در موضوعات ازدواج ،طلاق و نفقه خانواده تأثير نخواهد
نامه مفيد  /شماره
داشت(Maoz,1996: 360)».
سي و هشتم
نتایج حقوقي تغيير دین و موارد پيچيده تلارض قوانين مذهبي در برخي کشورهای مسلمان
موجب شده تا اردن برای پيشگيری از برخي از این عواقب ،تغيير دین از اسلام را به رسميت
نشناسد:
نامه مفيد  /شماره
«دولت اردن قانوني بودن تغيير دین را به طور کامل به رسميت نميشناسد .بر اساس قوانين
سي و هشتم  /مهر و
شریلت کسي که دینش را عوض کرده به عنوان مرتد شناخته ميشود و ممکن است براساس
آبان 2831
قانون ،همه دارایي و سایر حقوقش را از دست بدهد (اگر چه در عمل این قواعد اجرا نميشوند).
در اردن کسي که از اسلام خارج شده در مورد احوال شخصيه تحت قوانين مذهب جدیدش نخواهد
بود و همچنان مسلمان تلقي خواهد شد .اما کساني که به دین اسلام گرویدهاند ،تحت صلاحيت
20

دادگاه شریلت اسلامي خواهند بود».

تم
 -6راه حلهای پيشبينی شده برای مقابله با مشكلات مربوط به تعارض قوانين
کشور چاد برای مقابله با مشکلاتي که اشاره شد ،طرفين دعوا را در انتخاب محاکم مدني یا
محاکم مذهبي مخير کرده است .در این کشور «قانون مدني تنها در ارتباط با افرادی که با اختيار،
مالکيت و
دعوایشان بر اساس کدام قانون مدني مورد رسيدگي قرار گيرد ،اِعمال
حقوقبر اینکه
تم ایل خود را مبني
بازارهای
کارآمدهای محلي را ترجيح ميدهند».
مردم عرف
ميشود امانظمبيشتر

21
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ماده  84قانون اساسي جدید عراق بر آزادی گروههای مذهبي در اعمال قوانين مذهبي تأکيد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

دارد اما جزئيات امر را به تصویب قوانين مربوطه موکول کرده است« :عراقيها در حوزه احوال
کارآمدمشخص خواهد
قانون
براساس
(جزئيات) این
شخصيه براساس مذهب ،نژاد و اعتقاد آزادند.
بازارهاي
امرنظم
مالكيت و
حقوق
22

شد».

ت و نظم بازارهاي کارآمد

امکانپذیر گردد ـ
مذهبي به
گروههای
نحویکارآمد
بازارهاي
مالكيت و نظم
در لبنان برای اینکه مشکل ازدواج بين اعضایحقوق
به ویژه با توجه اینکه طبق قوانين آن کشور انتقال از یک گروه به گروه دیگر نيز عملاً امکانپذیر
نميباشد ـ ازدواجهایي از این قبيل که در خارج از خاك لبنان ثبت ميشوند ،در داخل کشور نيز
به رسميت شناخته ميشوند ،حتي اگر زوجين لبناني باشند 23.البته با وجود ارائه این تسهيلات
مشخص نيست در موارد تلارض قوانين مذهبي زوجين کدام قانون مذهبي تفوق خواهد داشت.
در واکنش به این ضرورت ،ایران علاوه بر ازدواجهای مذهبي ،ازدواجهای مدني را نيز به
رسميت مي شناسد در حاليکه بسياری از کشورهای مسلمان هنوز از شناسایي ازدواجهای مدني
سرباز ميزنند .شاید دليل این امر عواقب حقوقي غيرقابل پيشبيني اینگونه ازدواجها در موارد
تلارض قوانين برای کشورهایي چون مصر ،لبنان ،اردن و مالزی باشد که با جمليت زیاد
اقليتهای مذهبي مواجه هستند .در این کشورها هرگونه امکان ازدواج بين مذهبي یا مدني ممکن
است به افزایش سریع دعاوی زوجين منجر شود در حاليکه مشخص نيست در اینگونه موارد چه
قانوني باید بر اختلاف زوجين حاکم باشد .مشابه اینگونه دعاوی مدني در موارد تغيير دین در
کشورهایي که تغيير دین غيرقانوني نميباشد همچون مالزی و مصر به اندازه کافي مشکل ساز
بوده است.
در اینگونه کشورها لازم است قانون مدني بيطرفانهای نيز وجود داشته باشد تا چنانچه
زوجين نسبت به ازدواج مدني اقدام کردند در موارد اختلاف نيز قانون مدني بيطرفانه بر آنها
اِعمال شود و نه یکي از قوانين مذهبي که احتمال دارد هيچ کدام از زوجين و یا یکي از آنها هيچ
تللقي به آن قانون نداشته باشند .همانگونه که قبلاً اشاره شد ،عبدالله زکيه ،عضو کميته حقوق
بشر ،در رابطه با مراکش خواستار تدوین چنين قانوني شده بود.
نهایتاً باید اضافه شود که تدوین قانون بيطرفانه دولتي برای پاسخگویي به اصل بنيادین عدم
تبليض کار چندان سادهای نيست .علاوه بر این ،شرایط و چگونگي اعمال این قانون و ایجاد توازن
بين اِعمال آن و اِعمال قوانين مربوط به اقليتها نيز امر نسبتاً پيچيدهای است .مورد هند شاید در
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این زمينه مثال مناسبي باشد:
«برای ساده کردن قضيه اینگونه ميتوان عنوان داشت )2 :دو نفر ميتوانند بدون توجه به
سی و 2490ازدواجهای ویژه با یکدیگر ازدواج نمایند .این ازدواج مدتي
شمارهسال
مفيد /قانون
مذهبشاننامهتحت
هشتم  /مهر و آبان 2831

است که از طریق ثبت در یک دفتر رسمي صورت ميگيرد .در اینگونه موارد قوانين سکولار بر
امور مرتبط با ازدواج همچون طلاق حاکم ميباشند؛  )1آثار حقوقي اینگونه ازدواجها بر
موضوعاتي مثل ارث ،با توجه به اینکه یک یا هر دو زوج هندو باشد ،متفاوت است .به عنوان مثال:
اگر هر دو هندو باشند ،قوانين ارث سال  2499هندوها بر آنها حاکم خواهد شد اما اگر یکي یا هر دو آنها
هندو نباشند قوانين (دولتي) ارث سال  2499بر آنها حاکم ميباشد .اما به طور نسبي ازدواجهای کمي بر
تم
اساس قانون سال  2490ازدواجهای ویژه ثبت ميشوند(Steiner& Alston, 2000: 502-503)».
نامه مفيد  /شماره
 -7اِشكالات نظام خودمختاری قضایی از دیدگاه کریشناوازی
سي و هشتم
کریشناوازی در کار مطاللاتي خود نظام «ملت» که در دوران عثماني در رابطه با اقليتها
اعمال ميشد و بر اساس آن گروههای اقليت از یک نوع خودمختاری برخوردار بودند را مورد
ستایش قرار ميدهد و اِعمال آنرا برای حمایت از اقليتها در کشورهای مسلمان ،درسالهای
شماره اما در دوران حاضر وی سکولار نمودن قوانين را بر اعمال
نامه برمفيدمي/شمرد.
گذشته ،ضروری

برایمهر و
هشتم /
اقليتها ترجيح ميدهد .برخلاف کاپوتورتي که دغدغهاش در کار
سي وقضایي
خودمختاری
که 2831
مطاللاتيآبان
صورت داد حمایت از حق هویت اقليتها بود و بنابراین بر اعمال خودمختاری
قضایي به عنوان یکي از راههای حفظ هویت اقليتها صحه ميگذاشت ،دغذغه اصلي کریشناوازی
آزادی مذهبي ميباشد .به نظر او اِعمال خودمختاری قضایي ممکن است در مسير افرادی که قصد
تغيير دین دارند ،مانع ایجاد نماید .کریشناوازی در این باره ميگوید:
«در کشورهای مسلمان که در آنها مذهب مورد شناسایي قرار ميگيرد ،ملتها (گروههای
اقليت مذهبي)تمدر گذشته از خودمختاری وسيلي در امور مذهبي و مدني خود برخوردار بودند( .در
آن زمان) اعطای اینگونه امتيازات به اقليتها ضرورت داشت ،چرا که قانون دولتي براساس
قوانين مذهب اسلام تدوین شده بود و اعضای جوامع غيراسلامي ممکن بود در خارج ازحوزه نفوذ
حقوققرارمالکيت
گيرند .واما امروزه بيشتر کشورهای مسلمان نظام حقوقي خود را سکولار
(قوانين) اکثریت
کارآمد
است که همه جوامع (کوچک داخل یک کشور) به عنوان عضو و جزئي
بازارهایشکل
کرده اند ونظمروند بدان
831
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از جامله بزرگتر (ملت) محسوب مي شوند و در موقليتي قرار دارند که به آنها موقليتي همگون با
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

پيروان مذهب دولتي اعطا شود .این روند طبيلتاً به کاهش خودمختاری گروهي و تأکيد بر آزادی
فردی انجاميده

است(Krishnaswami, 1960: 47) ».حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

نتيجهگيری
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در حيطه ماده  12ميثاق حقوق مدني و سياسي مشخصاً دو اقدام ایجابي در جهت حمایت از
هویت اقليتهای مذهبي مورد توجه کاپوتورتي ،گزارشگر ویژه وقت کميته فرعي پيشگيری از
تبليض و حمایت از اقليتها ،قرار گرفته است .این دو اقدام یکي شناسایي رسمي اقليتها و
دیگری پذیرش خودمختاری قضایي برای آنها است.
در این ميان آنچه در زمينه تجربه مسلمانان کمتر از سوی مجامع بينالمللي حقوق بشری
مورد توجه قرار گرفته آن است که مسلمانان به طور تاریخي این دو اقدام را در ارتباط با حمایت
از اقليتهای عمده مذهبي در سرزمينهای خود اعمال داشتهاند .نظام حمایت از حقوق اقليتهای
مذهبي مسلمانان را ميتوان قدیميترین و گستردهترین نظام عرفي حمایتي حقوق اقليتها
توصيف نمود .نظامي که در صورت رفع برخي کاستيها ميتواند به عنوان یک الگوی حمایت از
حقوق اقليت های مذهبي در دیگر کشورها و مناطق جهان و نيز در ارتباط با سایر انواع اقليتها
مورد استفاده قرار گيرد.
بدیهي است چنين اقدامات ایجابي از سوی مسلمانان در حمایت از هویت فرهنگي اقليتها
نميتواند با سایر حقوق شناسایي شده در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي آنها و به ویژه اصل
عدم تبليض در تناقض باشد.
آنچه درارتباط با حقوق اقليتها در اعطای یا عدم اعطای خودمختاری قضایي به آنها و یا
تحميل اَشکال مختلف تبليض برعليه آنها ميتواند متصور باشد را به شکل ذیل ميتوان خلاصه
نمود:
 -2کشورهای دارای قوانين مدني (که در هرحال ریشه در قوانين مذهبي دین اکثریت دارد)
اما به هيچ عنوان قوانين خانواده و قوانين احوال شخصيه اقليتها را به رسميت نميشناسند مثل
بيشترکشورهای غيرمسلمان و برخي کشورهای مسلمان .در این کشورها ظاهراً تلارض یک قانون
با قوانين اقليتها به وجود نمي آید ،اما چون قوانين مدني ریشه در قوانين مذهبي دین اکثریت
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دارد؛ عملاً عليه اقليتها ،تبليض غيرمستقيم صورت ميگيرد .ازسوی دیگر ،اقليتها عملاً از یک
اقدام ایجابي در جهت حفظ هویتشان یلني برخورداری از خودمختاری قضایي محروم شدهاند.
دارایسی و
کشورهای شماره
 -1نامه مفيد /
قوانين مدني ) که در هرحال ریشه در قوانين مذهبي دین اکثریت دارد)
هشتم  /مهر و آبان 2831

و در عين حال قوانين خانواده و قوانين احوال شخصيه اقليتها را به رسميت ميشناسد .در این
کشورها چنانچه تلارض قوانين بين قوانين مذهبي و قانون مدني به وجود آید در اکثر موارد قانون
مدني اعمال خواهد شد که ریشه در دین اکثریت دارد .این کشورها از نظر اِعمال تبليض
غيرمستقيم مشابه کشورهای دسته اول هستند ،ليکن برای اقليتها حق خودمختاری قضایي را نيز
قائل شدهاند.
تم
 -8کشورهایي که دارای قانون مدني نيستند ولي در قوانين خانواده و قوانين احوال شخصيه،
قوانين گروههای مذهبي اعم از اکثریت و اقليت را اعمال ميکنند .در این کشورها به هنگام
نامه مفيد  /شماره
تلارض قوانين رویههای مختلفي وجود دارد اما قانون بيطرفانهای برای موارد عدم رضایت طرفين
سي و هشتم
دعوا بر تفاهم بر یک قانون بيطرف خاص پيشبيني نشده است و در موارد خاص تلارض قوانين،
صرفاً به دليل داشتن اکثریت ،قانون مسلمانان اعمال ميگردد .در این کشورها اگر چه اعطای حق
خودمختاری قضایي في نفسه ارزشمند است ،اما اِعمال قانون مذهبي مسلمانان به هنگام تلارض
نامه مفيد  /شماره
قوانين تبليض مستقيم تلقي ميشود.
سي و هشتم  /مهر و
اما علاوه بر سه گروه فوق که هر کدام دارای نقصهایي از جمله اعمال تبليض مستقيم یا
آبان 2831
غيرمستقيم و یا عدم شناسایي خودمختاری قضایي برای اقليتها هستند ،دو گروه از نظامهای
حقوقي کشورها از آن نقصها عاری ميباشند:
الف) کشورهایي که دارای قانون مدني نيستند و در قوانين خانواده و احوال شخصيه ،قوانين
گروههای اکثریت و اقليت اعمال ميشود و برای موارد عدم رضایت طرفين دعوا بر اعمال یک
قانون مذهبي و یا برای موارد تلارض قوانين ،یک قانون بيطرف خاص پيشبيني شده است.
تم
ب) کشورهای دارای قوانين مدني )که در هرحال ریشه در قوانين مذهبي دین اکثریت دارد)
ضمن اینکه قوانين خانواده و قوانين احوال شخصيه اقليتها را به رسميت ميشناسد در این
کشورها برای موارد تلارض قوانين ،تمهيدات بيطرفانهای اندیشيده شده است.
مالکيت و
حقوق
های فوق به نظر ميرسد تنها راه حل عملي برای برطرف نمودن
تقسيمبندی
با توجه به
جنبههاینظم
کارآمد و غيرمستقيم در هنگام تلارض قوانين مذهبي ،تدوین یک قانون
بازارهای مستقيم
تبليضآميز
831
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831
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بيطرف برای اینگونه موارد ميباشد .ضمن اینکه این قانون بيطرفانه ميتواند بر گروههای مذهبي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

به رسميت شناخته نشده نيز اعمال شود .بر این اساس قانون بيطرفانه مذکور در موارد ذیل اعمال
ميشود:

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

کارآمداز قوانين ویژه گروه خود
بازارهاياست
شدهنظمکه مایل
 -2بر ه ر یک از اعضای یک اقليت شناختهت و
مستثني گردد؛

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

 -1در مواردی که پيروان دو گروه مختلف به رسميت شناخته شده ،موضوع یک دعوای
حقوقي قرار ميگيرند؛
 -8در مواردی که افراد وابسته به یک گروه به رسميت شناخته نشده ،موضوع یک دعوای
حقوقي قرار ميگيرند و یا هرگونه موردی که یکي از طرفين دعوی به هر دليلي مایل باشد براساس
قانون بيطرف به دعوای او رسيدگي شود.
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