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دستور العمل نگارش مقاله
ا -اصول کلی
1
 1-1مقاله های ارسالی می بایست بر طبق آیین نگارش زبان فارسی تهیه شوند.
 2-1پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای سردبیری ،پس از انجام داوری است .
 3-1مقاله نباید در هیچ یک از نشریه های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
 4-1مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسئول
می باشد.
 5-1نشریه در ویراستاری ادبی مقاله ،بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 6-1تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه چاپ مقاله برای پذیرش آن الزامی می باشد.
 7-1هزینه ارزیابی اولیه  ،داوری و در صورت پذیرش و تایید نهایی هزینه ویراستاری و
چاپ از نویسندگان دریافت میگردد.
 8-1پس از چاپ مقاله یک نسخه از نشریه به نویسنده مسئول مقاله اهدا خواهد شد.
درخواست تعداد نسخه های بیشتر ،مشمول هزینه اضافی گردیده و نیز اصل مقاله در
سایت نشریه بارگذاری می شود.
آدرس پست الکترونیکی
 9-1ارسال مقاله می بایست از طریق
 novinfiqh@gmail.comو یا وب سایت مجله به نشانی  www.fiqh-law.irیا
 www.fiqhjournal.comانجام گردد.

 -2حنوه تنظیم مقاله
2
 1-2آماده سازی مقاله در برنامه  ،Word ،با قلم  26، B Nazanin 13سطری
مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما ،الزامی است.
 2-2صفحه اول شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسندگان ،رتبه علمی ،و
آدرس دقیق همه نویسندگان (به ترتیب به صورت :رتبه علمی ،گروه/دپارتمان،
دانشکده /مرکز تحقیقات ،دانشگاه ،شهر ،کشور ،و پست الکترونیک ،به زبان فارسی و
انگلیسی)  ،و همچنین عبارت "نویسنده مسوول" در داخل پرانتز درج گردد.
 3-2عنوان مقاله باید مختصر ،مفید و جامع باشد (حتی المقدور بیش از  12کلمه
نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد).
 4-2صفحه ی دوم و سوم به ترتیب شامل عنوان ،چکیده فارسی و عنوان و چکیده
انگلیسی به همراه کلید واژه های مرتبط (بین  5-3کلمه) باشد .چکیده مقاله حداکثر
 252کلمه و در متن آن هدف ،روش ها ،یافته ها و نتیجه گیری ذکر گردد.
-3حنوه نگارش منابع مورد استفاده
منابع مورد استفاده در متن ،در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی ،نام
نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
ارجاعات درون متنی مقاله ،بین پرانتز (نام خانوادگی ،سال :شماره صفحه /صفحات)
نوشته شود .در مورد منابع غیرفارسی ،همانند منابع فارسی عمل شود و معادل التین
کلمات در پایان مقاله بیاید.
کتاب با یک نویسنده :
–کریمی ،یوسف (  .) 1375روان شناسی اجتماعی :نظریه ها ،مفاهیم و کاربردها.
تهران :نشر ارسباران.

– .) 1382 (، ------------روان شناسی اجتماعی :نظریه ها ،مفاهیم و کاربردها
(چاپ یازدهم) .تهران :نشر
ارسباران.
 وین رایت ،ویلیام (بی تا) .عقل و دل .ترجمه :محمد هادی شهاب (  .) 1386قم:انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف
اسالمی.
کتاب :با دو نویسنده
–مارشال ،کاترین و راسمن ،گرچن ب .) 1995 ( .روش تحقیق کیفی .ترجمه :علی
پارسائیان و سید محمد اعرابی
(1377).تهران :انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
کتاب :با سه نویسنده:
–سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه (  .) 1376روش های تحقیق در علوم
رفتاری .تهران :انتشارات آگه.
منبع با بیش از شش نویسنده
–منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده «و همکاران» اضافه
می شود؛
مقاله :مجله
–اسدالهی ،قربانعلی؛ یعقوبی ،محمد و سلیمانی ،بهرام (  .) 1372بررسی میزان
مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال
تحصیلی  .1366-67پژوهش های روان شناختی ،دوره  ،2شماره 1و  ،2ص .32-26
مقاله :مجموعه مقاله ها همایش ها
–خامسان ،احمد (  .) 1386چالش های ایجاد برنامه های دکتری بَر خط .در مجموعه
مقاله ها همایش تأملی بر دروه های دکتری ایران (ص  .) 35-24مؤسسه پژوهش و
برنامه ریزی در آموزش عالی ،تهران ،اردیبهشت  ،1386دانشگاه پیام نور.

مقاله :کتاب های ویراستاری شده
–کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده
نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستار(ان) است که مسئولیت تنظیم
مطالب را بر عهده دارند..
–گیبس ،گراهام (  .) 2223ده سال بهبود یادگیری دانش آموز .در کریس راست
(ویراستار) :بهبود یادگیری دانش آموز( ،ص  .) 26-9بریتانیا :انتشارات دانشگاه
آکسفورد.
مقاله :برخط (آنالین  /اینترنتی)
–دیلمقانی ،میترا (بی تا) .دانشگاه های مجازی :چالش ها و ضرورت ها .مقاله ارائه شده
به کنفرانس آموزش
الکترونیکی ایران .بازیابی شده در  12اردیبهشت 1385
 استناد به اینترنت:.Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of
biomedical journal .BMJ. 1995; 312: 1387-92. Available from:
http:/www.bmj.com / bmj/archive.Accessed September 26, 1996
–در استناد به منابع اینترنتی ,در انتها ,تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود.
منابع چاپ نشده :پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی
–خامسان ،احمد (  .) 1374بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحوّلی و سالمت
روانی .پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،دانشگاه تهران ،چاپ نشده.
–خامسان ،احمد؛ آیتی ،محسن و تفضّلی مقدم ،عبّاس ( .)1382بررسی مشکالت و
نحوه گذراندن اوقات
فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند .گزارش طرح پژوهشی مصوّب دانشگاه بیرجند.

منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست
–معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (  .) 1387جوانان ،روابط خانوادگی
و نسلی .تهران :انتشارات سازمان ملی جوانان
نمونه :
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بخش پژوهشی
پژوهش های حمققین گرامی که حاصل کار حتقیقاتی و نظریه
های ایشان می باشد؛ در این خبش ارائه می گردد.
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بررسی شیوه های جایگزین حل و فصل اختالفات از منظر فقه امامیه
تاریخ دریافت1398/11/12:

تاریخ پذیرش1399/22/21 :

محمد شیروی خوزانی
منصور درخشنده

چکیده
تراکم دعاوی در دادگاهها ،طوالنی و پرهزینهبودن رسیدگیها قضایی
سبب شده اصحاب دعوا به دنبال روشهای دیگری برای حلّ و فصل
اختالفات باشند .شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات )(ADR
مجموعهای از روشهای خصوصی است که بجای مراجعه به محاکم
دادگستری ،مورد استفاده قرار گیرد .یکی از دغدغههای مهم در این
روش ،مشروعیت آنها و عدم مغایرت با احکام شرعی و فقهی است.
برای بررسی موضوع ،این روش ها را میتوان به دو دستۀ اصلی تقسیم
کرد ،روشهای توافقی و روشهای متضمن رأی الزامآور شخص ثالث
همانند داوری .در مشروعیت شیوههای دستۀ اول ،تردیدی وجود
ندارد چرا که حلّ و فصل اختالفات از طریق آنها ،جنبۀ قراردادی دارد
و با عقد صلح قابل تطبیق است .اما در خصوص دستۀ دوم ،با اثبات
یکسانی آنها با نهاد قاضی تحکیم در فقه ،می توان به ادلۀ ارائه شده

9

 -د انشجوی کارشناسی ارشدد رشدته فقده و میدانی حقدوق اسالمی،دانشدکده حقدوق الهیدات و علدوم

سیاسی،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران ایران.
6

 -استادیار گروه فقه و میانی حقدوق اسدالمی ،دانشدکده حقدوق الهیدات و علدوم سیاسدی،واحد علدوم

تحقیقات،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران ایران (.نویسنده مسئول)؛ sina.mehraban6399@gmail.com
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در این باب استناد نمود .نظر مشهور فقها اینست که استفاده از نهاد
قاضی تحکیم مشروع است و اختصاص به زمان غیبت امام عصر (عج)
نیز ندارد .در اختالفات خصوصی و حقالناسی نیز برخی اختالفات
همچون اختالفات کارگر و کارفرمایی و اصل نکاح و طالق و برخی از
امور حسبی را شامل نمیگیرد .همچنین شرایطی که در خصوص
قاضی منصوب در فقه امامیه وجود دارد از قبیل شرط اجتهاد ،عدالت،
شرط رجولیت و  ...در شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات شرط
نیست .ماهیت فقهی شیوههای توافقی از طریق عقد صلح قابل تبیین
است و ماهیت فقهی شیوههایی که متضمن رأی الزامآور شخص ثالث
است با نهاد قاضی تحکیم در فقه قابل تطبیق است.

واژگان کلیدی :شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات ،قاضی
تحکیم ،قاضی منصوب ،حکمیت ،داوری ،صلح ،ثالث بیطرف
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مقدمه
فقه امامیه ،این قابلیت را دارد تا از طریق تطبیق سؤاالت و فروع مورد نیاز
جامعه با اصول و قواعد فقهی ،از یک سو مشروعیت و اعتبار موضوعات مورد
بحث را بررسی نماید و از سوی دیگر ،در فرض انطباق آنها با مبانی فقهی،
شرایط ،آثار و احکام فقهی و شرعی آنها را استخراج و تبیین نماید .به موازات
تحول و پیشرفت در شؤون مختلف زندگی ،سازوکار حلّ و فصل اختالفات نیز،
امروزه دچار تحوالت و تغییرات زیادی شده است و تمایل به یافتن جایگزینهای
برای دادگستری دولتی و رسمی گسترش یافته است .رسیدگی به دعاوی در
دادگاه های دادگستری مستلزم طیّ تشریفات و صرف وقت و هزینۀ قابل توجه
است .بنابراین اصحاب دعوا -بهخصوص در تجارت بینالملل -همواره به دنبال
یافتن روشهایی برای حلّ وفصلّ سریع و ارزان اختالفات بوده و هستند .از این
رو ،در چند دهۀ اخیر ،استفاده از شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات یا
روشهای غیرقضایی —)Alternative Disputes Resolutions (ADR
در کشورهای مختلف رواج یافته است .در ایران نیز ،بحث استفاده از این
روش ها ،در محافل حقوقی مطرح است و در عمل نیز برخی از آنها مورد استفاده
قرار میگیرد .دستگاه قضایی نیز -بیشتر به جهت کاهش تراکم پروندهها در
دادگستری -تمایل به گسترش استفاده از این شیوهها دارد .اما به مانند هر
تأسیس حقوقی دیگری ،استفاده از آنها در تظام حقوقی ایران مستلزم بررسی و
تحلیل فقهی جهت اثبات عدم مغایرت آنها با فقه امامیه است .در فقه امامیه،
حلّ و فصل اختالفات بخشی از امر قضاء است که در اصل ،شأن امام معصوم یا
شخص منصوب از جانب اوست و فقها در خصوص تصدی اشخاص دیگر به آن از
طریق توافق اصحاب دعوی ،اقوال مختلف و متعددی دارند .از این جهت ،بررسی
و تحلیل اصلِ امکان استفاده از این شیوهها در نظام قضایی ایران -به عنوان یک
نظام مبتنی بر فقه امامیه -مهمترین موضوعی است که باید مورد بررسی قرار
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گیرد .باید توجه داشت که شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات به مفهوم
امروزی ،طیف وسیعی از روشها را در بر میگیرد که برخی از آنها هیچ سابقهای
در فقه امامیه ندارند و مشروعیت و احکام آنها باید از طریق اجتهاد و با تطبیق
موضوع بر قواعد و اصول فقهی مورد بررسی قرار میگیرد .به طور کلی میتوان
روشهای مذکور را در دو دسته طبقهبندی کرد ،روشهایی که متضمن دخالت
شخص ثالث نیست و روشهایی که متضمن دخالت شخص ثالث است .بنظر
می رسد ماهیت و احکام این دو دسته ،از منظر فقهی با یکدیگر متفاوت است و
باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .مسألۀ دیگری که در خصوص استفادۀ از
این روشها باید مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار گیرد ،قلمروء استفاده از آنها
در نظام قضایی ایران است .مسأله دیگری که از لحاظ فقهی محلّ بحث و تأمل
است این است که در برخی از قوانین استفاده از این شیوهها ،به عنوان شرط
مراجعه به محاکم یا جایگزین آن در نظر گرفته شده است .با فرض اثبات
مشروعیت ،در صورتی که بتوان این روشها را با تأسیسهای فقهی از قبیل
قاضی تحکیم ،عقد صلح و وکالت تطبیق داد ،میتوان احکام این تأسیسها را در
روشهای مذکور جاری دانست .عالوه بر این ،در صورتی که اثبات شود ،این
روش ها مورد تأیید و سفارش شارع مقدس بوده ،استفاده از آنها در یک جامعه
اسالمی میتواند گسترش بیشتری داشته باشد .روش انجام این پژوهش ،روش
توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری منابع ،روش کتابخانهای است و در این
پژوهش تالش میشود تا با تطبیق شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات با
تأسیس ها ،اصول و قواعد فقهی ،مشروعیت و اعتبار استفاده از آنها و در صورت
اثبات اصل مشروعیت ،قلمروء استفاده از آنها ،ماهیت فقهی آنها و احکامشان
مورد بررسی قرار گیرد.

میانی نظری
 -1-2مفهوم شیوههای جایگزین
عبارت شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات معادل فارسی
 Alternative Dispute Resolutionsاست که گاه به صورت مخفف از
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آنها با عنوان روشهای ای.دی .آر ) (ADRیاد میشود .وصف "جایگزین" در
این عبارت به معنای جایگزین روش قضایی یا حلّ و فصل اختالفات از طریق
مراجعه به محاکم دادگستری است .در یک تعریف گفته شده که «:شیوههای
جایگزین حلّ اختالف طیفی از روشها را در برمیگیرد که به عنوان جایگزین
رسیدگی قضایی جهت حلّ اختالفات طراحی گردیدهاند( ».درویشی هویدا
 .)1388،16در تعریف دیگری آمده است« :مقصود از شیوههای جایگزین حلّ
اختالف ،طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختالف به جای توسل به
دادگاههای دادگستری برمیگزینند تا دعوای خود را به گونهای که خود مناسب
میدانند ،فیصله دهند .این شیوهها با همۀ تنوع و اقسامی که دارند در یک امر
مشترک بوده و آن ماهیت غیرقضایی و غیردولتی آنها است( .توسلی جهرمی
)366 ،1381

 -2-2مروری بر انواع شیوههای جایگزین
در نوشتههای حقوقی ،معموالً روی تعداد و اقسام این شیوهها اتفاق نظر وجود
ندارد .به این دلیل که اوالً شیوههای جایگزین ،قلمروء بسیار وسیعی دارد و
میتواند هر گونه ابتکار و راهکار خصوصی حلّ اختالف را در برگیرد .ثانیاً این
شیوهها معموالً تا حدّ زیادی به یکدیگر شبیه و نزدیک هستند و به همین دلیل
ترسیم یک مرز دقیق بین آنها در برخی موارد دشوار است (درویشی هویدا،
.)32 ،1388
مذاکره:1مذاکره همان گفتگوی دو جانبه طرفین بدون دخالت شخص ثالث
است .روندی که طی آن طرفین آزادانه و به اختیار سعی میکنند برای حل و
فصل اختالفات مشترک خود به توافق دست یابند (مرکز پژوهشهای مجلس،
.)4 :1382
2
میانجیگری :متضمن دخالت شخص ثالث بیطرف در فرایند حلّ اختالف
است .در میانجیگری از فرد بیطرف تقاضای اظهارنظر یا تصمیمگیری در ماهیت
.Negotiation
.Mediation

1
2
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اختالف نمی شود ،بلکه او از طریق مذاکره بین طرفین ،زمینه را برای رسیدن به
تفاهم و مصالحه فراهم میسازد (توسلی جهرمی.)373 :1381 ،
سازش :1سازش به این معنی است که طرفین با ارجاع اختالف به شخص یا
اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود ،از آنها می خواهند که بین آنان سازش
برقرار کند و یا راه حلی برای سازش پیشنهاد نماید بدون اینکه وارد رسیدگی
حقوقی و قضائی بشود و سپس یا پیشنهاد آن شخص را می پذیرند و اجرا می
کنند و یا به راه و روشی دیگر روی می آورند (یوسف زاده .)3 ،1384 ،رسیدگی
اختصاری :2این شیوه ،روشی است که در آن طرفین به طور سریع و اختصاری و
از طریق مبادلۀ اطالعات و اسناد و استفاده از هیأتی مرکب از شخص ثالث
بی طرف که نقش تسهیل کننده را دارد و مدیران ارشد هر یک از طرفین ،تالش
میکنند اختالفات خود را حل و فصل نمایند (درویشیهویدا.)133 :1388 ،
رأی کارشناسی :3در فرآنید رسیدگی قضایی« ،کارشناسی ،تحقیقی است که
دادگاه ،به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن ،به عهدۀ شخص صالحیتداری
به نام کارشناس مینهد و از او میخواهد که اطالعات علمی و فنی یا حرفهای
الزم را که در دسترس دادگاه نیست ،در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و
استنباط خود را از قرائن علمی و فنی بیان کند( ».کاتوزیان)324 :1382 ،
هیأت بررسی اختالف :4این هیأتها که متشکل از کارشناسان و غالباً مهندسان
مجرب و مرتبط با موضوعی که ساخت و ساز در خصوص آن انجام می شود
است ،در آغاز پروژه فعالیت خود را آغاز می کند و بر کلیه امور مربوط به
پیشرفت پروژه نظارت دارند (درویشی هویدا.)74-75 :1388 ،
ارزیابی بی طرفانه 5:ارزیابی بیطرفانه روشی است که طبق آن طرفین دالیل و
ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختالف به یک کارشناس بی طرف

1

.Conciliation
.Mini-Trial
3
.Expert Determination
4
.Dispute Review Board
5
Neutral Evaluation
2
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ارائه می کنند و کارشناس مزبور دالیل و ادعاهای طرفین را ارزیابی می کند و
سپس پیشبینی می کند که دادگاه چگونه در خصوص موضوع مورد اختالف
تصمیم خواهد گرفت.
شیوۀ احراز واقع:1در شیوۀ احراز واقع ،شخص ثالث بیطرف واقعیات و
موضوعات مورد اختالف را بررسی کرده و ممکن است یک گزارش تنظیم کرده
و در خصوص حلّ و فصل اختالف پیشنهاد ارائه نماید.
قضاوت خصوصی یا استخدام یک قاضی :وجه تسمیه روش قضاوت خصوصی
یا اجاره یک قاضی این است که طرفین در مقابل فعالیتی که شخص ثالث
بیطرف (قاضی) برای حلّ و فصل اختالف انجام میدهد به وی حقالزحمه
پرداخت می کنند (درویشی هویدا.)155 :1388 ،
شیوههای ترکیبی حلّ و فصل اختالف :روشهای جایگزین حلّ و فصل
اختالف ،عالوه بر اینکه میتوانند به عنوان یک روش جداگانه و مستقل مورد
استفاده قرار گیرند ،گاه با یکدیگر نیز ترکیب میشوند .این روشها به روشهای
ای.دی.آر ترکیبی یا دورگه معروف شدهاند (درویشی هویدا.)144 :1388 ،

-3-2مزایا ی استفاده از شیوههای جایگزین
انعطافپذیری:اعمال اصل حاکمیت اراده موجب انعطاف پذیری این روش ها
گردیده به طوری که بر اساس این اصل طرفین حق دارند یکی از روش های
جایگزین را انتخاب کرده  ،همچنین می توانند قانون حاکم بر نحوه ی
رسیدگی ،ماهیت دعوا و آیین رسیدگی را انتخاب کنند (جاللی و علوی:1387 ،
.)1
صرفهجویی در زمان و هزینه :به درازا کشیدن دادرسی موجب می شود گاهی
کسی که به دادگاه مراجعه کرده است حق خود را زمانی وصول کند که دیگر
ارزش چندانی برای او ندارد و عدالت عمال ،کارآیی خود را از دست می دهد (
ماده  477آ.د.م) (یوسف زاده .)4 ،1384 ،تجربه کشورهای در حال توسعه نشان

Fact-Finding

1
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می دهد که طراحی درست سازوکارهای غیرقضایی می تواند هدف کاهش
هزینه را برآورده کند (مرکز پژوهشهای مجلس.)9 ،1382 ،
امکان ارجاع اختالف به اشخاص متخصص :ممکن است اختالف به دادگاهی
ارجاع شود که قاضی آن هیچ تخصصی در زمینۀ موضوع اختالف نداشته باشد،
در حالیکه در روشهای جایگزین حلّ و فصل اختالفات ،طرفین میتوانند
اشخاص ثالث متخصصی را تحت عنوان داور ،میانجی ،کارشناس و  ...به
کارگیرند تا در حلّ و فصل اختالف به آنها کمک کند.
مشارکت فعال طرفین اختالف :ویژگی مشترک دیگر شیوه های غیرقضایی
حل اختالف ،امکان مشارکت مستقیم طرفین در روند حل و فصل اختالف و
گفتگوی مستقیم است .از این رو فرصت بیش تری برای مصالحه و سازش،
محرمانه ماندن وقایع به دلیل عدم انتشار گزارشات آن ،انعطاف بیش تر در
گزینش راه حل و محدودیت قدرت مستقیم اجرایی فراهم می کند (مرکز
پژوهشهای مجلس.)6 :1382 ،

 -4-2معایب استفاده از شیوههای جایگزین
لزوم توافق برای ارجاع اختالف :جز در مواردی که به حکم قانون ،اختالف باید
از طریق یکی از شیوههای جایگزین ،حلّ و فصل گردد یا رجوع به یکی از این
شیوهها ،مقدمۀ رسیدگی در محاکم است ،در سایر موارد هیچیک از طرفین
اختالف ،نمیتواند دیگری را ملزم به استفاده از یکی از این شیوهها نماید.
الزامآور نبودن :در سایر شیوههای جایگزین ،نظر شخص ثالث از قبیل
میانجی ،برای طرفین الزامآور نیست و اجرای آن به ارادۀ طرفین اختالف بستگی
دارد (جنیدی .)32 :1395 ،این امر میتواند ثمربخشی این شیوه ها را کاهش
دهد ،چرا که ممکن است پس از اتمام فرایند حلّ اختالف و صرف وقت و هزینه،
طرف محکوم علیه از اجرای نتیجۀ حلّ و فصل اختالف امتناع ورزد.
خأل قانونی و وابستگی به دادگستری :جز در خصوص داوری و سازش که
مقرراتی در خصوص آنها در نظام حقوقی ایران وجود دارد ،در خصوص سایر
شیوهها مقررات خاصی وجود ندارد .عالوه بر این شیوهها ،در زمینه های مختلف
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از قبیل اجرای نتایج ،تأمینها و دستور موقت ،استعالم از مراجع مختلف،
نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و وابستۀ به تشکیالت دادگستری
هستند.

تحلیل فقهی اصلِ مشروعیت استفاده از شیوههای جایگزین
 -1-3امکان عدول از رسیدگی قاضی منصوب
آیا از لحاظ فقهی ،قضاوت بین مردم اختصاص به قاضی منصوب دارد یا
اشخاص دیگری هم میتوانند بین مردم فصل خصومت کنند؟ پاسخ به این
سؤال از آن جهت اهمیت دارد که اگر قضاوت اختصاص به قاضی منصوب داشته
باشد ،امکان رجوع به اشخاص دیگر وجود ندارد و حکم مراجعه به آنها احتماالً
حکم مراجعه به «قضات جور» است که در منابع فقهی ،شخصی که به چنین
قضاتی مراجعه کند ،عاصی شناخته شده است .برخی از پژوهشگران دقیقاً به
این دغدغۀ فقهی توجه داشته و فرمودهاند« :از آنجایی که نهاد قضاوت خصوصی
در مقام صدور حکم بوده و تاسیس آن باید بر مبنای مجوّز شرعی باشد ،بدلیل
نوظهور بودن آن در فقه و حقوق اسالمی برای اثبات جواز و مشروعیت آن از
دالیل مشروعیت قضاوت تحکیمی بهره خواهیم برد (امانداد و همکاران،1394 ،
.)11
از دیدگاه فقهی دو نوع قاضی وجود دارد ،قاضی منصوب و قاضی تحکیم.
قاضی منصوب کسی است که تمام شرایط و صفات قاضی را داراست در نتیجه
از طرف امام معصوم«علیه السالم» برای امر قضا ،منصوب گردد .صاحب جواهردر
این خصوص میفرماید «:ثبوت والیت قاضی ،منوط به اذن از امام) ع (است;
زیرا عمومات باب قضا مقید به اذن امام) ع (است ،بدلیل اینکه قضاوت منصبی
است که متعلق به امام معصوم) ع (است ،در نتیجه فقیه جامع شرایط باید از
طرف امام) ع (منصوب گردد(.نجفی ،1362 ،ج ، 42ص ( )17امانداد و
همکاران )13 ،1394 ،از مجموع تعاریف فقهی بر می آید قاضی تحکیم کسی
است که اوالً منتخب طرفین اختالف است ،ثانیاً صالحیتش منوط به عدم حضور
امام معصوم (ع) یا قاضی منصوب از طرف ایشان نیست  ،ثالثا شغل ذاتی و اولی
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اش قضاوت نیست بلکه با انتخاب طرفین به صورت موقت و در طول دوران
محاکمه صالحیت می یابد و رابعاً میتواند یک نفر یا بیش از یک نفر باشد
(هوشمند فیروزآبادی)138 :1396 ،

 -2-3ادلۀ موافقین امکان عدول از رسیدگی قاضی منصوب
فقهایی که قضاوت را منحصر در قضات منصوب نمیدانند و قضاوت تحکیمی
و خصوصی را هم صحیح میدانند به دالیل مختلفی استناد میکنند.
آیات :از جمله آیاتی که بر مشروعیت قاضی تحکیم به آن استناد شده آیه
شقاق است .خداوند در این آیه می فرماید «:ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً
من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصالحاً یوفق اهلل بینهما ان اهلل کان علیهما
خبیراً »1گفته شده که « :مفاد آیه شقاق ،مؤید جواز و نفوذ داوری در اختالفات
خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختالفات مشابه تسری
داد( ».جنیدی )131 :1382 ،عالوه بر آیه مذکور ،به عموم آیات وجوب امر به
معروف و نهی از منکر و آیاتی که داللت بر وجوب برپاداشتن قسط و عدل دارند
نیز استناد شده است( .ایزدیفرد و همکاران)78 :1388 ،
روایات :روایت داود ابن حصین :داود بن حصین از امام صادق می پرسد در
موردی دو فرد توافق می کنند بر این که به دو نفر عادل مراجعه نمایند تا بین
آنها داوری کنند در خصوص موردی که اختالف پیدا کردند و آن دو نفر را حکم
قرار م یدهند .آن دو نیز هر کدام حکمی غیر از حکم دیگری صادر می کند از
حضرت سؤال می شود حکم کدامیک قابل اجراست؟ امام فرمودند توجه می
شود به آن فردی که افقه  ،اعلم به احادیث ما و با تقواتر است و حکم او نافذ می
باشد و به حکم دیگری توجه نگردد .صحیحۀ حلبی :از امام صادق (ع) سؤال
کردم چه بسا دو نفر از شیعیان ما در مورد چیزی اختالف و نزاعی رخ می دهد
آن دو تراضی می کنند به فردی از شیعیان مراجعه تا بین آنان داوری کند آیا
این عمل آنها مراجعه به جور است امام فرمود این چنین نیست زیرا او(قاضی

. 1آیه  35سورۀ مبارکه نساء
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جور و طاغوت) کسی است که مردم را با شمشیر و تازیانه بر حکم خویش مجبور
میکند.
اجماع :شهید ثانی حکم به جواز قاضی تحکیم را به مشهور نسبت داده و
میفرماید در این زمینه خالفی نقل نشده است شیخ اعظم انصاری)ره( درکتاب
قضاءوشهادات ،درخصوص مسئله جواز تحکیم ادعای عدم خالف نموده است.
مرحوم مقدس اردبیلی) ره (در کتاب مجمع الفائده و البرهان اجماع را یکی از
دالیل جواز تحکیم دانسته و میفرماید «:همچنین دلیل نفوذ حکم کسی که
دوطرف دعوا به حکم او رضایت داده اند به شرط اتصافش به شروط مذکور
اجماع میباشد.
سیرۀ مسلمین :شهید ثانی)ره(در کتاب مسالک در مبحث تحکیم این
چنین نگاشته است «:و قد وقع فی زمن الصحابه و لم ینکر احد منهم ذلک
نکرده است».یعنی تحکیم در زمان صحابه واقع شده و کسی از ایشان با آن
مخالفت نکرده است( .امانداد و همکاران )22 :1394 ،برخی پژوهشگران برای
اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی به نمونههایی از پذیرش حکمیت توسط پامبر
اکرم ،قبل (ماجرای نصب حجراالسود) و بعد از آغاز رسالتشان اشاره کرده و
فرمودهاند « :زمانی که پیامبر اسالم(ص) به عنوان پیام آور کالم الهی مبعوث
گردید ،خود را در مقابل آداب و رسومی یافت که میان اعراب ریشه دوانیده بود.
ایشان با درایت فوق العاده خویش ،به خوبی توانست آن آداب و عقایدی را که
قابلیت اصالح نداشت مردود اعالم کند و مابقی را  -با پذیرش شکل و تغییر
محتوای خرافی آن -اصالح نماید (ایزدی فرد و همکاران.)73 :1388 ،
عقل :براى مشروعیت داورى به حکم عقل با چند بیان استدالل شده است:
افراد بر سرنوشت خود اختیار داشته و براى استیفاى حقوق خویش والیت دارند.
افراد در اختالفات با یکدیگر ،مىتوانند با مراجعه به فتوا و نظر فقهى،
کارشناسى ،توافق کنند که نظر و فتواى خاصى را مالک حل اختالف قرار دهند،
محدود کردن حل اختالفات به شیوه قضاوت و عدم جواز داورى ،موجب عسر و
حرج در میان مسلمانان مىشود.
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 -3-3ادلۀ مخالفین امکان عدول از رسیدگی قاضی منصوب
گروهی از فقها ،قضاوت را منحصر به معصوم یا شخص منصوب از جانب ایشان
میدانند و دخالت شخص دیگری را در این حوزه مجاز نمیشمارند.
آیات :این آیات در خصوص ردّ مشروعیت قاضی تحکیم مورد استناد قرار
گرفته است :آیه  59سوره نساء«:ا ایها الذین آمنوا اطیعو ا اهلل و اطیعوا الرسول و
اولواالمر منکم فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی اهلل و رسوله ان کنتم مومنون»
ای کسانی که ایمان آوردید خداوند و پیامبر و صاحبان امرتان را اطاعت کنید
پس اگر درمورد چیز ی اختالف پیدا کردید آن را به خدا و رسول خدا برگردانید.
آیه  65سوره نساء« :فالو ربک الیومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم
الیجدون فی انفسهم حرجاً مما قضیت و سلموا تسیلما » پس نه به حق پروردگار
تو که ایمان نخواهند داشت تا این که تو را حکم قرار دهند درآن چه اختالف
شود میانشان ،پس د ر خودشان ناخشنودی از آن چه حکم کردی نیابند و گردن
نهند.
روایت سلیمان ابن خالد :روایت سلیمان بن خالد از امام صادق(ع که
فرمود «:حکم به نبی و وصی او منحصر شده است وحاکم باید نبی یا وصی یا
منصوب از جانب یکی از این دو باشد .سیاق حدیث نشان می دهد که شارع حکم
شخص مرضی الطرفین را به صرف انتخاب و بدون نصب نافذ و جایز نمیداند.
اصل عدم والیت( :ال والیه الحد علی احد) والیت و حاکمیت مطلق از آن
خداوند و کسانی است که او به آنها اذن داده باشد .از جمله در آیه  57سوره
انعام آمده « :حکم جز خدا را نخواهد بود بحق دستور دهد و او بهترین حکم
فرمایان است ».در آیه  22سوره غافر نیز می خوانیم «:خدا در عالم به حق حکم
می کند و غیر از او آن چه به خدایی میخوانند هیچ حکم و اثری در جهان نمی
تواند داشته باشد».

-4-3تحلیل فقهی اعتبار و نفوذ رأی شخص ثالث
نظر مشهور فقها این است که بعد از قضاوت و فصل خصومت توسط داوری که
طرفین خودشان با تراضی وی را انتخاب کرده اند دیگر نیازی به قبول و رضایت
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مجدد آن ها به حکم نیست ،و رأیی که داور صادر میکند برای آ نها الزم و معتبر
است .بنابراین برای متخاصمین بعد از صدور رأی ،خیار و حق فسخی نیست .در
میان علمای اهل سنت نیز ابوحنیفه و ابن قدامه همین نظر را دارند و یکی از دو
قول شافعی نیز همین همچنین است (هوشمند فیروزآبادی.)139 :1396 ،بنظر
برخی از دانشمندان رضایت پس از حکم الزم نیست و حکم قاضی تحکیم نافذ
است ولو یکی از طرفین معترض باشد ،به استثنای موردیکه قاضی تحکیم
مرتکب اشتباه روشنی شده باشد که البته در این صورت رأی قاضی منصوب هم
قابل نقص است.
شیخ طوسی در کتاب المبسوط خود در این باره می فرماید :اگر کسی بگوید
به مجرد حکم قاضی تحکیم الزامی بوجود نمیآید و برای هریک از طرفین تا
زمانی که بعد از صدور حکم بدان رضایت ندادهاند حق فسخ و خیار وجود دارد و
هنگامی که اعالم رضایت کردند برایشان الزام آور میشود ،این نظریه نزد من قو
یتر است؛ چون بر آن اجماع وجود دارد( .هوشمند فیروزآبادی)144 :1396 ،

 -5-3مشروعیت شیوههای فاقد رأی الزام آور شخص ثالث
در مقابل روشهایی که نتیجۀ آن ،رأی الزامآور شخص ثالث است ،در بسیاری
از شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات ،اختالف با توافق طرفین خاتمه
داده میشود .از منابع احکام صلح در فقه نیز بخوبی استنباط میشود که عقد
صلح بهمین منظور در قرآن و سنت 1آمده است (کاتوزیان.)297 :1376 ،
خداوند متعال هم به اصالح و ایجاد سازش به مسلمانان امر کرده است و هم
طرفین اختالف و منازعه را به سازش و مصالحه توصیه و سفارش نموده است.
(نجفی ابرندآبادی و همکاران )199 :1387 ،بنابراین میتوان گفت کلیه
شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالف که نهایتاً منجر به حلّ اختالف از طریق
توافق طرفین میشود ،نهتنها از لحاظ شرع انور مورد قبول و مشروع است بلکه
مورد سفارش و تأکید نیز قرار گرفته است .در این میان ،دخالت شخص ثالث
 . 1آیات  35 ،14و  128از سورۀ مبارکۀ نساء ،آیه  8از سورۀ مبارکه انقال ،آیه  49سورۀ مبارکه حجرات و خبر محمد بن
مسلم از حضرت باقر و منصور بن حازم از حضرت صادق (ع)
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که تصمیم و رأی او برای طرفین الزامآور نیست ،تأثیری در ماهیت نتیجۀ حلّ و
فصل اختالف ندارد.
برخی از محققین در این خصوص فرمودهاند« :مشروعیت و جواز سازش را
میتوان به سایر شیوههای جایگزین حل و فصل اختالف نیز تسری داد .نتایج
حاصل از این شیوهها که در غالب موارد در قالب قرارداد جای میگیرد به لحاظ
قراردادی بودن از نظر فقهی مورد تأیید است .پس طرفین اختالف باید قراردادی
را که در خصوص حل و فصل اختالف منعقد میکنند محترم شمارند و گرنه
مسئولیت قراردادی عهد شکن همچون سایر قراردادها مطرح خواهد شد».
(هادی و حاجیپور)91 :1395 ،

 -6-3امکانسنجی فقهی الزام طرفین به استفاده از شیوههای
جایگزین
الزام به استفاده از شیوههای جایگزین به جای رسیدگی قضایی :شیوههای
جایگزین حلّ و فصل اختالفات به شیوههای اجباری و اختیاری قابل تقسیم
است .هرچند اصوالً ارجاع اختالف به شیوههای جایگزین با رضایت و توافق
طرفین صورت میگیرد اما گاه در بعضی از موارد ارجاع اجباری نیز دیده
می شود ،یعنی طرفین به حکم قانون ملزمند که اختالف خود را ابتدا از طریق
این شیوهها حلّ و فصل نمایند( .درویشی هویدا )34 :1388 ،برای مثال مادۀ
 22قانون پیشفروش ساختمان مصوب .1389
الزام طرفین به استفاده از شیوههای جایگزین به عنوان مقدمۀ رسیدگی
قضایی :گاه ،قانونگذار توسل به یکی از شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات
را مقدمۀ رسیدگی قضایی قرار میدهد .بنحوی که اگر طرفین پیش از توسل به
شیوه مذکور ،در مرجع ذیصالح ،طرح دعوا کنند ،آن مرجع به دعوای مذکور
رسیدگی نخواهد کرد .برای نمونه مادۀ  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران مصوب  .1384همچنین مطابق مادۀ  27قانون حمایت خانواده:
«در کلیه موارد درخواست طالق ،به جز طالق توافقی ،دادگاه باید به منظور
ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند .دادگاه در این موارد باید با
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توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد ،نظریه داوران را با ذکر
دلیل رد کند».

 -7-3اصل بودن امکان استفاده از شیوههای جایگزین
در فقه ،در خصوص قلمروء صالخیت قاضی تحکیم چند دیدگاه مطرح شده
است :نظریه اول :تحکیم در تمام احکام اعم از حق اهلل و حق النّاس حتی
عقوبات جایز است .محقق حلی (ره) بعد از بیان نظر خود درخصوص جواز قاضی
تحکیم میفرماید :ویعم الجواز کل األحکام» لذا ایشان جواز تحکیم را در تمامی
احکام قابل تسری میداند (امانداد و همکاران .)26 ،1394 ،نظریه دوم :حکم
قاضی تحکیم در تمامی احکام صحیح است به جز چهار مورد که عبارتند از
نکاح ،قذف ،لعان و قصاص (امانداد و همکاران .)27 ،1394 ،نظریه سوم :تحکیم
در حقوق الناس صحیح است و در حقوق اهلل جایز نیست .شهید ثانی)ره)
میفرمایند « :بله تحکیم به حق الناس اختصاص دارد چراکه آن متوقف بر نصب
–تراضی -طرفین دعواست پس نمیتواند در حقوق اهلل حکم نماید؛زیرا برای آن-
حق اهلل -خصم معینی وجود ندارد )شهید ثانی ،بیتا ،ج  .(333 ، 13چهارمین
نظریه :حکم وی قاضی تحکیم در مسائل مالی و احوال شخصیه نافذ میباشد
این نظریه اخص از قول سوم است زیرا قصاص حق الناس است ولی امر مالی یا
جزو احوال شخصیه نیست (امانداد.)26-27 ،1394 ،
اصل بر این است که اختالفات حقوقی اشخاص ،اصوالً از طریق شیوههای
جایگزین حلّ و فصل اختالفات ،قابل رسیدگی و حلّ است .با این حال ،موارد
استثنایی نیز وجود دارد که اختالف از طریق این شیوهها قابل حلّ و فصل
نیست .باید توجه داشت که محدودیت مراجعۀ به این شیوهها ،بیشتر ناظر به
شیوههایی که متضمن نظر الزامآور شخص ثالث است .اما در خصوص شیوههایی
که در آنها اختالف از طریق توافق حلّ و فصل میشود ،محدودیت کمتر است.
این موارد شامل امور کیفری ،دعاوی راجع به اصل نکاح ،فسخ آن ،طالق و
نسب ،دعاوی عمومی و دولتی ،امور حسبی ،دعاوی کارگر و کارفرما ،دعوای
ورشکستگی و سایر استثنائات که برخی از حقوقدانان در مبحث داوری پذیری،
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اختالفات راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و نیز دعاوی ناشی از اختالفات
مالکیت فکری را هم به عنوان موارد استثنای اصل داوریپذیری ذکر کردهاند،
بنابراین ،موارد مذکور هم قابل حلّ و فصل از طریق داوری نخواهند بود (مافی،
.)73 :1395

ماهیت فقهی و شرایط استفاده از شیوههای جایگزین
 -1-4ماهیت فقهی شیوههای مبتنی بر رأی الزام آور شخص ثالث
قاضی تحکیم :بهنظر میرسد آن دسته از شیوههای جایگزین ،که متضمن
رأی الزامآور شخص ثالث است را میتوان با نهاد قاضی تحکیم در فقه مقایسه
کرد (کریمی و پرتو .)48 :1392 ،شهید ثانی می فرماید«:قاضی حکم آن است
که طرفین دعوا برای حکمیت او را بپذیرند حتی اگر قاضی منصوب نیز موجود
باشد ( .تسخیری و مشیرفر )182 ،1376 ،در خصوص شخص ثالث در شیوههای
جایگزین حلّ و فصل اختالفات نیز همین اتفاق روی میدهد ،یعنی علیرغم
اینکه اشخاص میتوانند از طریق مراجعه به محاکم دادگستری اختالف خود را
حلّ و فصل نمایند ،اما ترجیح میدهند که شخص ثالث بیطرفی این کار را
انجام دهد (امانداد و همکاران.)32 ،1394 ،
وکالت :مشترک بودن داورى با وکالت در عقد ،زمینه تصور اتحاد و یگانگى را
بین آنها ایجاد نموده است ،در حالى که اشتراک دو مرکّب در برخى اجزاء ،سبب
اتحاد ماهیت نیست و تنها اشتراک در بعض اجزاء را شامل مىشود .طرفهاى
داورى ،دو طرف نزاع هستند و موضوع آن ،انتخاب شخص ثالث و بیگانه از سوى
دو طرف نزاع براى حل مشکالت آنهاست .داوری در اظهار رأی مستقل است اما
وکالت اختیارات محدودى است که از موکل به وکیل واگذار شده است .از میان
فقهای امامیه مرحوم ابن براج در کتاب الکامل فی الفقه خود نظریه توکیل را
پذیرفته است .اما وی در آثار بعدی خود از این نظریه عدول کرده و همان نظر
مشهور یعنی تحکیم را پذیرفته است ،زیرا اگر توکیل باشد تابع مقررات وکالت و
شرایط آن خواهد بود ،در صورتی که چنین نیست.
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 -2-4ماهیت فقهی شیوههای فاقد رأی الزام آور شخص ثالث
آن دسته از شیوه های جایگزین حلّ و فصل اختالف که در آنها ،اختالف
نهایتاً از طریق توافق حلّ و فصل میشود ،قابل تطبیق با عقد صلح
هستند .در برخى از آیات قرآن حکمت تشریح صلح رفع تنازع عنوان شده
است« :فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ( »سوره نساء،
آیه .)128
روایات نیز بر مطلوبیت ،مشروعیت و صحت صلح داللت دارند .چنان که
مرحوم کلینى به اسناد خودش از امام صادق علیه السالم روایت مى کند که آن
حضرت فرمود « :الصُّلْحُ جائزٌ بَیْنَ الْمُسْلمینَ الّا صُلْحاً احَلَّ حَراماً أَوْ حَرَّمَ حَاللًا».
(نجفی،1362 ،ج.)212 ،26
امام خمینى در زمینه تعریف صلح مى نویسد« :صلح عبارت از تراضى و تسالم بر
امرى از قبیل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر این موارد مى
باشد و این که مسبوق به نزاع باشد شرط نیست و انجام آن بر هر امرى به جز
موارد استثناء شده جایز است.

-3-4شرایط استفاده از شیوههای جایگزین
توافق طرفین :استفاده از شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات ،منوط
به توافق طرفین است .قرارداد باید با قصد و رضای سالم طرفین منعقد شده
باشد و عاری از اجبار و اکراه باشد .همچنین ،به مانند سایر قرارداد ،موضوع
قرارداد باید معلوم و معین باشد .مسألهای که ممکن است از لحاظ فقهی ،محل
نزاع و مناقشه باشد ،این است که گاه پیش از بروز هرگونه اختالفی ،در خصوص
ارجاع اختالف به شیوههای جایگزین توافق میشود .اما این ایراد قابل رفع است،
در قراردادها ،الزم نیست که موضوع در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد و
ممکن است بعداً بوجود آید.
شرایط طرفین :طرفین یک اختالف ،برای آنکه بتوانند آن را از طریق یکی از
شیوههای جایگزین ،حلّ و فصل نمایند ،باید دارای اهلیت کامل باشند .مادۀ
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 454قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری ،مقرر میکند« کلیه اشخاصی که
اهلیت اقامۀ دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر ،منازعه و اختالف خود را ...به
داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند ».مطابق بند  2مادۀ  35قانون آیین دادرسی
مدنی ،وکالت در صلح و سازش نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد ،بنابراین وکالتی
که برای اقامۀ دعوا به وکالی دادگستری داده میشود ،در حالت اطالق ،شامل
امکان حلّ و فصل اختالف از طریق شیوههای جایگزین نیست.
شرایط شخص ثالث در روشهای مبتنی بر توافق :ابتدا باید توجه داشت
که بحث شرایط شخص ثالث در فروضی مطرح میشود که رأی شخص ثالث
برای طرفین الزامآور باشد از قبیل داور ،بنابراین در روشهایی که شخص ثالث
صرفاً حصول توافق میان طرفین را تسهیل میکند و به حلّ اختالف کمک
میکند ،بنظر نمیرسد وجود یا فقدان صفت خاصی در خصوص او شرط باشد.
یکی از اسایتد حقوق در این خصوص فرموده است «:شخص ثالث هم اگر در این
میان دخالت دارد ،نقش وی تنها نزدیک کردن طرفین به هم و تسهیل حل و
فصل اختالف است .که غیر از داوری مشروعیت و نفوذ سایر شیوههای جایگزین
حل و فصل اختالف نیز از نظر شرعی با مشکلی مواجه نیست و اشخاص
میتوانند اختالفات خود را از طریق این شیوهها حل و فصل نمایند) ساکت،
 :1382ص) 38
شرایط شخص ثالث در روشهای مبتنی بر رأی الزامآور :مادۀ 466
قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر میدارد که اشخاص فاقد اهلیت را حتی با توافق
و تراضی طرفین هم نمیتوان به عنوان داور تعیین کرد .اما شرط بودن با نبودن
برخی دیگر از شرایط که در فقه برای قاضی منصوب مقرر شده است نیاز به
بررسی دارد .مرحوم شیخ انصاری پس از بیان دیدگاهی که شرایط قاضی
منصوب را در قاضی تحکیم هم شرط میداند ،بیان میدارد که دلیلی برای شرط
بودن این صفات ،در قاضی تحکیم وجود ندارد( .انصاری .)47 :1415 ،الف)شرط
اجتهاد :در خصوص شرط بودن اجتهاد برای قاضی (اعم از قاضی منصوب و
قاضی تحکیم) اختالف نظر وجود دارد .در فقه شیعه ،لزوم اجتهاد قاضی منصوب

/ 11

فصلناهم اندیشه نوین فقه و حقوق اسالمی؛دوره اول/شماره سوم /بهار 99

امری اتفاقی نیست و برخی بهواسطۀ اذن امام یا فقیهی که حکومت بهدست
اوست ،غیرمجتهدان را نیز واجد اهلیت قضاء دانستهاند و از سوی دیگر معتقدان
به ضرورت اجتهاد نیز در مورد شرط اجتهاد مطلق یا اجتهاد تجزی اختالف نظر
دارند( .جنیدی )134 :1382 ،ب) شرط ذکوریت :مشهور فقهای امامیه،
ذکوریت (مرد بودن) را به عنوان یکی از شرایط قاضی برشمردهاند(نجفی، 1362،
 )12دالیل مختلفی در خصوص منع قضاوت زنان مطرح شده است 1.در این
خصوص به برخی از آیات قرآن کریم استناد شده است که شامل آیه قیمومیت،
آیه درجه ،آیه خصام ،آیه تبرج و آیه شهادت میباشد .همچنین به برخی از
روایات استناد شده است که از آن جمله میتوان به روایت حماد بن عمر و انس
بن محمد ،خبر جابر بن یزید جعفی از امام باقر (ع) ،خبر شیخ مفید ،روایت
پیامبر اکرم (ص) در خصوص پوراندخت ،روایت محمد بن عمیر و روایت
عبدا ...بن سنان اشاره کرد (یعقوب موسوی .)1386 ،ج) شرط عدالت :منظور از
عدالت ملکه یا عادت پیوستهای است که موجب پرهیز کامل از گناهان کبیره و
عدم اصرار بر گناهان صغیره و منافیات مروت می گردد .برای اثبات شرط عدالت
در قاضی ،فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده اند .از دیدگاه سنت:
روایت سلیمان بن خالد از امام صادق «علیه السالم » که می فرماید " :اتقوا
الحکومۀ ،فان الحکومۀ انما هی لالمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او
وصی نبی" .مستفاد از روایت فوق این است که منصب و کرسی قضاوت ،محل
جلوس پیامبر و اوصیای او ائمه معصومین «علیهم السالم » و حکومت و والیت
از مناصب مختصه آنان است .از دیدگاه اجماع :شیخ طوسی می گوید "دلیلنا
اجماع الفرقه بل اجماع االمۀ " ...در این عبارت شیخ طوسی ،نسبت به شرط
عدالت در قاضی،ادعای اجماع کرده است( .آقاجانی )56-57 :1377 ،د) شرط
 .1مرحوم صاحب جواهر در این خصوص میفرماید :وأما الذکورۀ فلما سمعت من اإلجماع والنبوی «:ال یفلح قوم ولیتهم
امرأۀ » وفی آخر« ال تتولى المرأۀ القضاء » وفی وصیۀ النبی صلىاهللعلیهوآله لعلی علیهالسالم المرویۀ فی الفقیه بإسناده
عن حماد «یا علی لیس على المرأۀ جمعۀ ـ إلى أن قال ـ  :وال تولی القضاء » مؤیدا بنقصها عن هـذا المنصـب  ،وأنهـا ال
یلیق لها مجالسۀ الرجال ورفع الصوت بینهم ،وبأن المنساق من نصوص النصب فی الغیبۀ غیرها  ،بل فی بعضها التصـریح
بالرجل ،ال أقل من الشک واألصل عدم االذن( .نجفی)14 ،1362 ،
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ایمان :ایمان از لحاظ فقهی بدینمعناست که قاضی باید دوازده امامی باشد؛ در
نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست .فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی
به دالیلی استناد کردهاند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد)1 :
کتاب :قول خداوند متعال« :لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال»
خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایمان ،راهی قرار نداده است (نجفی،
 )2 . 1)12 ،1362سنت :کالم امام «علیه السالم » ..." :و اما الحوادث الواقعۀ
فارجعوا فیها الی رواۀ حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجۀ اهلل"; و اما درباره
مسائلی که بیش خواهد آمد به کالم راویان احادیث ما مراجعه کنید و از آنها
سؤال کنید ،زیرا آنها حجت من هستند و من حجت خداوند!  )3اجماع :در
کتب فقها عباراتی مانند موضع وفاق ،الریب فیه ،بال خالف اجده فی شی ء منها،
به چشم می خورد که مستفاد از آنها ،اتفاق و اجماع فقها ،نسبت به اعتبار ایمان
در قاضی است (آقاجانی)55-56 :1377 ،

 -4-4لزوم و جواز قرارداد رجوع به شیوههای جایگزین
باید توجه داشت که چنین توافقی ممکن است به صورت یک قرارداد مستقل
منعقد شده باشد یا در قالب شرط ضمن عقد در یک قرارداد دیگر (جنیدی،
 )131 :1381شهید ثانی در مسالک فرمودهاند« :تا زمانی که قاضی تحکیم،
حکم خود را صادر نکرده است ،هر یک از طرفین میتواند او را رد کند حتی اگر
طرف مقابل ،شهود خود را در مقابل قاضی تحکیم اقامه کرده باشد( .شهید ثانی،
بیتا ،ج  2 )333 ،13بدین ترتیب ممکن است بتوان با اندراج شرط عدم عزل یا
با استنباط یک شرط ضمنی (توافق ضمنی طرفین) بر اسقاط حق عزل این
مشکل را بهنحوی رفع نمود( .جنیدی)132 :1381 ،

 . 1وال لکافر  ،ألنه لیس أهال لألمانۀ ) ولم یجعل اهلل له سبیال على المؤمن إذ اإلسالم یعلو وال یعلى علیه
 . 2و محلّ اعتبار رضا الخصمین بحکمه قبل تمام الحکم ،فمتى رجع قبله ردّ ،حتـى لـو أقـام المـدّعی شـاهدین ،فقـال
المدّعى علیه :عزلتک ،لم یکن له أن یحکم.
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 -5-4تحلیل فقهی استقالل شرط رجوع به شیوههای جایگزین
اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر
میشود و برعکس ،بطالن شرط هیچ اثری روی عقد ندارد( .کاتوزیان،1383 ،
 )142بر اساس دیدگاه پذیرفتهشده در فقه و حقوق مدنی ،حیات شرط وابسته
به عقد است و چنانچه عقد زایل شود ،شرط ضمن آن نیز منحل خواهد شد .با
این حال در مباحث مربوط به داوری بینالمللی گفته میشود که شرط داوری
در قراردادها ،استثنایی است بر اصل متابعت شرط از عقد و در خصوص داوری،
نظریه استقالل شرط داوری مطرح است.
منظور از استقالل شرط داوری آن است که شرط داوری از عقد اصلی پیروی
نخواهد کرد و با انحالل عقد ،شرط داوری منحل نخواهد شد و به این ترتیب به
ارادۀ طرفین در راستای اینکه مرجع یاد شده به اختالف آنان رسیدگی نماید،
احترام گذاشته خواهد شد( .راستبد و رستمی )622 :1397 ،اگر ادعا شود که
قرارداد اصلی به دلیل واقعه ای که متعاقب بر انعقاد معتبر آن است به پایان
رسیده ،قید داوری دارای اعتبار بوده و داور واجد صالحیت تلقی میگردد .در
موردی که ادعا شود خود قید داوری بهموجب تقلب یا اشتباهی مرتبط تحصیل
شده یا هنگامی که ادعا شود که طرفین اختالف با درج قید داوری در قرارداد
اصلی موافقت نکردهاند موضوع متفاوت است.
با پذیرش نظریه استقالل شرط داوری ،این سؤال مطرح می شود که آیا این
نظریه در خصوص سایر شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات هم جاری
است یا خیر؟ یکی از حقوقدانان در این خصوص فرموده است« :هرچند یکی از
مبانی توجیه استقالل شرط داوری ارادۀ ضمنی طرفین است .واقعیت امر آن
است که قاعدۀ استقالل شرط داوری مشروعیت خود را از قانون میگیرد .در
نتیجه در مورد سایر شیوههای ای.دی.آر به این دلیل که قوانین فعلی
حمایتهای قانونی الزم را و از جمله قاعده استقالل شرط ای.دی.آر را مقرر
نکردهاند نمیتوان قائل به استقالل شرط ارجاع به این شیوهها بود (درویشی
هویدا.)228 :1388 ،
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نتیجهگیری
جهت تحلیل فقهی و بررسی مشروعیت شیوههای جایگزین حلّ و فصل
اختالف ،آنها را باید به دو گروه اصلی تفسیم کرد :دسته اول ،روشهایی که
متضمن نظر الزامآور شخص ثالث نیست و اختالف نهایتاً از طریق توافق طرفین
حلّ و فصل میشود ،حلّ وفصل اختالف بر اساس این روشها ماهیت قراردادی
دارد و بهخصوص در قالب عقد صلح قابل تبیین است .چنین روشهایی نه تنها
با هیچ ایراد و شبهۀ فقهی مواجه نیست ،بلکه مورد تأیید و تأکید فقه امامیه هم
قرار گرفته است .برای توجیه روشهایی که متضمن نظر الزامآور شخص ثالث
است ،میتوان از نهاد فقهی حکمیت یا قاضی تحکیم استفاده کرد ،بررسیها
نشان می دهد ،علیرغم اختالفاتی که در فقه در خصوص مشروعیت نهاد قاضی
تحکیم وجود دارد و نیز اختالفاتی که در خصوص اختصاص آن به زمان غیبت یا
حضور یا عدم اختصاص مطرح است ،نظر قابل پذیرش این است که استفاده از
قاضی تحکیم ،در زمان غیبت امام عصر و نیز با وجود امکان مراجعه به قضات
منصوب ،مجاز و مشروع است .فقهای عظام برای اثبات مشروعیت نهاد قاضی
تحکیم دالیل مختلفی را مطرح کردهاند ،که از آن جمله میتوان به برخی از
آیات قرآن مجید (برای نمونه آیه شقاق) ،برخی روایات (از جمله روایات عمر بن
حنظله ،روایت داود بن حصین ،روایت ابیخدیجه) عموم ادلۀ مربوط به وفای به
عهد ،سیرۀ مسلمین و نیز اجماع اشاره کرد.
با توجه به مشابهت های اساسی که بین قاضی تحکیم با داوری و نیز سایر
روشهای متضمن نظر الزامآور شخص ثالث وجود دارد ،میتوان با تکیه بر اثبات
مشروعیت نهاد تحکیم ،قائل به این شد که این روشها نیز از لحاظ شرعی و
فقهی مجاز و مشروع هستند .به اعتقاد مشهور فقها ،رأی قاضی تحکیم نیز مانند
قاضی منصوب نافذ است و پس از اینکه وی مبادرت به صدور رأی نمود،
محکوم علیه باید رأی او را اجرا نماید و اجرای رأی نیز به توافق مجدد طرفین
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ندارد .همین نظر را میتوان در خصوص داور و نیز سایر اشخاصی که رأی آنها
برای طرفین الزامآور است پذیرفت.
مشروعیت استفاده از شیوههای جایگزین را به عنوان اصل میتوان پذیرفت و
بنابراین استثناهایی نیز وجود دارد که رسیدگی به آنها در صالحیت انحصاری
محاکم دادگستری است .اوالً شیوههای جایگزین در حقا– ...مثال حدود -قابل
استفاده نیست و ثانیاً در حقوق الناس نیز برخی موارد مثل دعاوی ورشکستگی،
کارگرو کارفرما ،اصل نکاح و طالق و نسب ،مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص
آنها اختصاص به حاکم دارد از قبیل نصب قیم و ...از شمول این اصل خارج
هستند.
به اعتقاد بسیاری از فقها ،شروطی که در خصوص قاضی منصوب شرط
هستند از قبیل شرط اجتهاد و ایمان و ذکوریت و  ...در قاضی تحکیم شرط
نیست .با استفاده از ظرفیت چنین دیدگاههایی در فقه میتوان پذیرفت که
شرایط مربوط به قاضی منصوب ،در خصوص داور و همین طور هر شخص ثالثی
که نظر او قاطع دعوا بین طرفین باشد ،شرط نیست و برای چنین اشخاصی
میتوان گفت که وجود اهلیت ،استقالل و بیطرفی نسبت به اصحاب دعوا و عدم
وجود منع قانونی کفایت میکند .در خصوص شیوههایی که در آنها ،نظر شخص
ثالث برای طرفین الزامآور نیست و اختالف نهایتاً با توافق طرفین حلّ و فصل
میشود ،می توان گفت که در خصوص شخص ثالث ،هیچ شرطی وجود ندارد و
حتی یک صغیر هم میتواند به حلّ و فصل اختالف کمک کند ،چرا که ارادۀ او
در توافق نهایی که بین طرفین منعقد میشود ،تأثیری ندارد.
عدول از رسیدگی محاکم دادگستری و رجوع به شیوههای جایگزین ،نیازمند
توافق طرفین است .این توافق ممکن است ،در قالب شرط ضمن عقد و یا به
صورت یک قرارداد مستقل منعقد شود .در هر حال کلیه شرایط صحت معامالت،
بایستی در خصوص این قرارداد رعایت شود .اگرچه استفاده از شیوههای
جایگزین ،معموالً حاصل توافق طرفین است ،اما گاه قانون ،اشخاص را ملزم به
استفاده از یکی از این روشها مینماید یا اینکه رجوع به یکی از این روشها و
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عدم حلّ و فصل اختالف از طریق آن را مقدمۀ امکان مراجعه به محاکم
دادگستری قرار میدهد ،بنظر می رسد چنین اقدامی به عنوان یک حکم ثانویه،
از لحاظ فقهی قابل پذیرش باشد .مضافاً بر اینکه در چنین مواردی ،نظارت
مراجع قضایی بر روشهای جایگزین وجود دارد .تأیید شورای نگهبان بر برخی از
قوانین که متضمن چنین ترتیبی است از قبیل قانون پیشفروش ساختمان و
قانون بازار اوراق بهادار هم میتواند دلیل دیگری باشد بر اینکه چنین اقدامی
بهلحاظ فقهی قابل توجیه است.
اگرچه به لحاظ فقهی ،شرط تابع عقد است و در صورت بطالن یا انحالل عقد،
شرط ضمن آن نیز منحل میشود ،اما در صورتی که از تصریح طرفین یا به طور
ضمنی و از اوضاع و احوال توافق بتوان استنباط کرد که قصد طرفین این بوده
است که حتی در فرض انحالل قرارداد یا بطالن آن نیز ،اختالفات احتمالی از
طریق شیوههای جایگزین حلّ و فصل اختالفات ،مرتفع شود میتوان گفت که
شرط مذکور به قوت خود باقی است .در چنین فرضی ،شرط توافقی جداگانه
بوده و قصد طرفین این بوده که وابسته به عقد اصلی نباشد و پذیرش چنین
قصدی صحیح بنظر نمیرسد .بنابراین ،آنچه در خصوص استقالل شرط داوری
گفته شده ،قابل تعمیم به سایر شیوههای جایگزین نیز هست.
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بخش ترجمه

با توجه به ضرورت و اهمیت متون تخصصی در گسترش دانش؛ به منظور
آشنایی بیشتر محققین و پژوهشگران ارجمند  ،در این بخش مقاله های
منتخبی که زیر نظر شورای سردبیری مجله ترجمه و ویراستاری علمی
شده اند؛ ارائه می گردد.
الزم به ذکر است کلیه حقوق ناشی از ترجمه مقاله ها متعلق به مجله
اندیشه نوین فقه و حقوق اسالمی می باشد و هرگونه چاپ و تکثیر آن
بدون اجازه کتبی ممنوع می باشد.
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کشمکش برای دستیابی به حق برخورداری از تحصیالت در معاهده
اروپایی حقوق بشر
نینی واهلسترمی
ویراستار علمی :فاطمه عرب احمدی

1

چکیده:
در این مقاله به دو سوال مهم می پردزایم که عبارتند از  .1حق برخورداری از
تحصیالت با چه دالیلی در معاهده اروپایی حقوق بشر توجیه میشود؟ و  .2با چه
اصطالحاتی میتوان تنش بین حق یک کودک بعنوان یک حق اجتماعی و حق
یک والد بعنوان یک حق مدنی را درک نمود .بنده اینگونه استدالل می آورم که
دو دلیل مهم و اصلی بعنوان دالیل مربوط به حق جهانی برخورداری از
تحصیالت قابل بازگویی هستند که یکی از آنها حق اجتماعی کودکان برای
برخورداری از تحصیالت رایگان و دیگری ایمنی برای فراگیری تعالیم مذهبی یا
حزبی است .در پژوهشهای اولیه مقاله حاضر درباره حق برخورداری از تحصیالت
مباحثه مهم درباره کسانی بود که از حق کودک برای برخورداری از تعالیم
مذهبی یا حزبی محافظت می کنند ،که همان والدین و دولت هستند .بنده
پیشنهاد می کنیم این مباحثه واقعا درباره حق برخورداری از تحصیالت نبود
ولی دربا ره رابطه بین دولت و مذهب بود یعنی جایی که مرز بین بخش دولتی و
بخش خصوصی است .سواالت اصلی که قرار است در این متن به آنها پاسخ داده
شوند به قرار زیر می باشند:

 - 9مدرس دانشگاه پیام نور دماوند؛

(دکتری میانی فقه و حقوق اسالمی)
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 .1حق برخورداری از تحصیالت بر اساس چه دالیلی در معاهده اروپایی
حقوق بشر توجیه شد؟
 .2چطور این توجیه را میتوان از نظر حقوق یک کودک بعنوان یک حق
اجتماعی ،و حق والدین بعنوان یک حق مدنی درک کرد؟
در بخش اول این مقاله به بررسی کشمکش دخیل در پذیرش مقاله درباره حق
برخورداری از تحصیالت در معاهده اروپایی درباره حقوق بشر می پردازم .بحث و
بررسی این سوال در چهارچوب شورای اروپایی بین سالهای  1949و  1952رخ
داد .بخش دوم این مقاله به بحث و بررسی مسائل و موضوعات ناشی از مسئله
سازی حل برخورداری از تحصیالت بعنوان یک حق شهروندی اختصاص دارد.

کلمات کلیدی :کشمکش ،دستیابی به حق ،برخورداری از تحصیالت ،معاهده
اروپایی ،حقوق بشر
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مقدمه:
مشارکت در مقاله درباره حق برخورداری از تحصیالت در معاهده اروپایی حقوق
بشر :در کنگره الهه در سال  ،1948یکسال قبل از برپایی شورای آروپا ،اعضای
کنگره در آرای سیاسی خود ،ماده قانونی را درباره منشور حقوق بشر تصویب
کردند .صرفنظر این ماده قانونی ،روند تحقق معاهده اروپایی حقوق بشر کار
آسانی برای این شورای اروپا تازه تشکیل شده نبود (رابرستون  .)1975سه حوزه
ای که بیشترین بحث و مجادالت را در رابطه با شمول آنها به همراه داشتند حق
دارایی های خود ،حق رای عمومی و حق برخورداری از تحصیالت بودند (ایوانز
 .)2221اگرچه حق برخورداری از تحصیالت در این مقاله کانون توجه است،
سواالت مذهبی و نیز آزادی مذهبی نیز در بحث و بررسی درباره حق
برخورداری از تحصیالت حائز اهمیت هستند.
آزادی مذهبی
مذهب نقش مهمی در مباحثات در سرتاسر روند دستیابی به توافق درباره جمله
بندی و تدوین معاهده حقوق بشر ایفا میکند .وقتی آقای نورتن (ایرلند) گفت
دولت برای انسانهاست و آن انسانها صرفا برای دولت نیستند ،در واقع نوعی
دیدگاه عمومی را بیان می کند ( Travaux Pr´eparatoires”2 [TP],
 )Vol. I 1975: 128که به موجب آن به حوادثی که در خالل جنگ جهانی
دوم رخ دادند و نیز تحوالت پیش رو در اروپای شرقی در آن زمان خاص اشاره
می کند .بدیهی است که تالش عمدی و سنجیده ای باید انجام داد تا به این
ترتیب بتوان روش مذهب را تحت فشار قرار داد (،)TP, Vol. I 1975: 132
وی ادامه داد ،آزادی مذهبی مولفه مهمی در نقش متوازن دولت است .ولی اگر
حفظ آزادی مذهبی موجب مناقشات و چالشهای فراوان نشود ،تبصره مربوط به
محدود کردن آزادی مذهبی اینکار را انجام میدهد .اصوال ،پیش نویس معاهده
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مذکور بعنوان یک تبصره کلی شبیه به بیانیه جهانی است .برخی از کشورها که
از بین آنها میتوان به انگلستان نیز اشاره نمود ،محدودیتهای بسیار ویژه ای را به
آن اختصاص دادند .بعد از بحث درباره نسخه های مختلف این پیش نویس،
کمیته وزرا نسخه فعلی را اتخاذ نمود که درآنجا حق آشکارسازی یک مدهب
فقط محدود به تعداد کمی از شرایط بود .به عقیده اوانز  ،2221در مقایسه با
حقوق مشابهی همچون آزادی بیان ،بدیهی است که شرایط بسیار زیادی وجود
دارند که در آن شرایط در مقایسه با آزادی ابراز یک مذهب یا عقیده آزادی بیان
را میتوان محدود کرد .در عوض ،دولت انگلستان پیشنهاد کرد که معاهده مذکور
باید جوری باشد که در آن بتوان استثناها را در نظر گرفت .اوانز اینگونه استدالل
می آورد که حق برخورداری از تحصیالت در واقع جنگ بر سر دالیلی است که
مربوط به آزادی مذهب هستند .دست کم در قاره اروپا ،موضوع حقوق والدین
برای انتخاب تحصیالت خصوصی برای فرزندانشان ارتباط نزدیکی به آزادی
مذهب داشت .اینگونه استدالل می آورند که یکی از خطرناکترین روشهایی که
درآن یک دولت دیکتاتوری میتواند قدرت خود را اجرا کند از طریق نظام
آموزشی و نیز مسثتنی کردن والدین از تصمیم گیری درباره تحصیالت اخالقی،
مذهبی یا فلسفی کودکانشان است (اوانز 2221؛  .)46بنابراین ،بحث درباره حق
برخورداری از تحصیالت بین سالهای  1949و  1952از همان مراحل اولیه نفوذ
کرد بنحوی که میتوان از آن بعنوان تعادل بین دولت و مذهب در پرتوی جنگ
جهانی دوم و نیز تجربه اروپایی دولتهای دیکتاتوری اشاره نمود .حق برخورداری
از تحصالت به کانون توجه در بحث بین دولت و مذهب تبدیل شده است که
ب موجب آن حق والدین برای تصمیم گیری درباره تحصیالت مذهبی کودکانشان
مدنظر قرار می گیرد.
شروع روند توافق در معاهده اروپایی
کمیته ورزاء و نیز انجمن مشورتی نیز نقش آفرینان اصلی در این روند بودند .به
طور کلی انجمن مشورتی متشکل از اعضای پارلمان از دولت و نیز احزاب مخالف
هر یک از اعضای دولت هستند که خواهان سیستم جامعی از ضمانتها میباشند
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که از جمله میتوان به فهرست بلندباالیی از حقوقی که باید رعایت شوند اشاره
نمود (ویل  .)528 ،1963بعقیده ویل ،بحث و گفتگوهای بسیاری صورت گرفته
است که کدام حقوق باید در این فهرست گنجانده شوند و اینکه تا چه حدودی
این حقوق باید تعریف شوند .اعضای حزب سوسیالیست نیز اینگونه استدالل می
آورند که حقوق اجتماعی و اقتصادی و نیز حقوق سیاسی و مدنی باید در این
فهرست گنجانده شوند و این در حالیست که سایر اعضای انجمن به این نکته
پی برده اند که ضمانت اجرایی حقوق اجتماعی و اقتصادی دشوار است .با رجوع
به ویل ،کمیته ورزاء نسبت به انجمن مشورتی در این دیدگاه که کدام حقوق
باید در معاهده پیشنهادی گنجانده شوند محافظه کارتر بود .انجمن مشورتی نیز
اولین جلسه خود را در اگوست  1949برپا کرد .بخاطر سواالت حقوقی و اجرایی
کمیته ،آقای تیتگن درباره اختیارات کمیته حقوقی به انجمن مشورتی گزارش
داد .کمیته در این توافقنامه نقطه شروع را پیدا کرد که طبق آن تنها آن دسته
از حقوق ضروری و آزادی های مهمی را میتوان تضمین نمود که امروزه بعد از
کاربردهای طوالنی مدت توسط نظامهای دموکرات تعریف شده و پذیرفته
میشوند ( .)TP, Vol. I 1975: 218کمیته مذکور مناقشات جدی در خصوص
شمول حققو اولیه والدین برای انتخاب نوع تحصیل کودکانشان را در فهرست
مربوط به حقوق پیشنهادی تجربه کرد .برخی از اعضای این کمیته اینگونه
استدالل آوردند که این حقوق باید از فهرست مذکور حذف شود چون این دسته
از حقوق برای عملکرد نهادهای دموکرات که در این مورد در خطر هستند
ضروری نمیباشند.
اکثریت قریب به اتفاق کمیته مذکور ،اینگونه در نظر گرفتند که گروه بندی
اجباری کودکان و افراد جوان سازمان یافته توسط این نظامها (دیکتاتوریها) باید
کامال منع شوند ( .)I 1975: 222 TP, Vol.بر طبق پروتکل مذکور ،حقوق
خانواده عبارتند از:
 آزادی از کلیه مداخالت استبدادی در زندگی خانوادگی-

حق ازدواج و داشتن خانواده
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-

حقوق اولیه والدین برای انتخاب نوع تحصیل فرزندانشان

انجمن مشورتی موضوعی را به بحث گذاشت که کدام حقوق باید در فهرست
مهمترین حقوق گنجانده شوند .برخی از نمایندگان از طرح پیشنهادی لرد
الیتون (انگلستان) برای حذف پاراگراف ( 12حق ازدواج) ،پاراگراف (11حق
والدین برای انتخاب نوع تحصیل فرزندانشان) و پاراگراف ( 12حق مالکیت
دارایی خود) از فهرست مذکور حمایت کردند .این طرح پیشنهادی منجر به
بحث و گفتگوهای طوالنی در انجمن شد .آقای د ال واله پاسین (بلژیک) موافق
حذف ماده دو یعنی حق مالکیت دارایی از این فهرست بود .ولی وقتی نوبت به
ماده یازده رسید ،یعنی حق برخورداری از تحصیالت ،ایشان بر اهمیت والدین در
برخورداری از حق اولیه انتخاب نوع تحصیل کودکانشان تاکید نمود .بدیهی است
که والدین حامیان بدیهی کودک هستند و در این زمینه بسیار مهم یعنی حق
برخورداری از تحصیالت میتوان گفت هرگونه قدرتی که کودک را از این حامیان
واقعی او بگیرد چیزی خواهد بود که از نظر ما مکروه و ناپسند است ( TP.
 .)Vol. II 1975: 64آقای فیلیپ نیز از فرانسه با طرح پیشنهادی لرد الیتون
موافق بود و اینگونه استدالل آورد که انجمن نباید حقوق مالکیت و برخورداری
از تحصیالت را در خود بگنجاید ،و در صالحیت دادگاه آقای فیلیپ تاکید نمود
که پدران خانواده در برابر فرزندان مسئولیت دارند ولی حقی ندارند ( TP, Vol.
 .)II 1975: 76به عقیده آقای فیلیپ ،فقط یک حق است که میتوان گفت
مهمترین حق میباشد و آن " حق هر کودک است که به فرهنگ دسترسی
داشته باشد ،در جوی آزاد و بر طبق روشهایی رشد و پرورش یابد که هیچ تعلیم
یا عقیده تعصب آمیزی را به کودک تحمیل نکند که و روح وی نیز از پرس و جو
آزاد باشد ،بطوریکه کم کم هرچه بزرگتر شد کودک خود به بلوغ واقعی و فردی
آزاد تبدیل شود (.)TP, Vol. II 1975: 74
تا انتهای بحث ،آقای مک کی (از آمریکا) با اشاره به پاراگراف  11درباره حق
برخورداری از تحصیالت و پاراگراف  12یعنی حق مالکیت دارایی به کمیته
حقوقی پیشنهاد کرد که آنها باید دوباره فهرست مذکور را بازبینی و اصالح
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نمایند .همزمان با توافق بر سر اینکه این مفاد در بیانیه سازمان ملل پذیرفته
شده است وی همچنین به این نکته اشاره نمود که در پارلمانهای ما این موضوع
به بحث گذاشته نشده یا اینکه تصویب نشده است ( TP, Vol. II 1975:
.)128
اگرچه آقای مک کی ترجیح داد پاراگرف  12نیز حذف شود ،وی پیشنهاد کرد
که انجمن باید پاراگراف ده را بپذیرد چون انجمن میتواند به دنیا نشان دهد که
ما مردمانی منطق و معقول هستیم که یکدیگر را میپذیریم ( TP, Vol. II
 .)1975: 128رئیس جمهور به این نکته اشاره نمود که انجمن از این قدرت
برخوردار است که مفاد  11 ،12و  12را دوباره به کمیته ارجاع دهد .در رای
گیری ،پاراگراف  11و پاراگراف  12به کمیته ارجاع داده شدند .تا انتهای جلسه
اول در  8سپتامبر  ،1949انجمن مشورتی متنی را تهیه نمود که به موارد مهم و
کلی معاهده پیشنهادی اشاره داشت (بدون پاراگرافهایی درباره تحصیالت یا
دارایی).
کمیته وزراء نیز پیشنهادات فرستاده شده از انجمن را بررسی نمود ولی هریک از
اعضای دولت را برای انتخاب یک فرد واجد شرایط برای اینکه عضو کمیته
کارشناسان م سئول تدوین پیش نویس معاهده باشد دعوت کرد که اینکار مبنای
تصمیم گیریهای آتی کمیته وزراء خواهد بود (.)TP, Vol. IV 1977: 4
کمیته ورزاء در سال 1551
دو مکتب فکری اصلی در خالل جلسات کمیته خبرگان بیان شدند .برخی از
اعضای دولت بویژه انگلستان بیان نمودند که حقوق و محدودیتهایی را باید تا
حد امکان بصورت مفصل تعریف نمود ( .)TP, Vol. IV 1977: 8این سطور
بدان معناست که پیش نویس انجمن را دیگر نمیتوان بعنوان مبنایی برای
توسعه بیشتر در نظر گرفت .سایر کشورهای عضو و بویزه ایتالیا ،فرانسه و بلژیک
نیز این موضوع را در نظر گرفتند که اجرای چنین حقوق مفصلی دشوار است و
احساس کردند که روش اتخاذ شده توس انجمن منبای مناسبی برای یک
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معاهده ایجاد کرده است .نمایندگان انگلستان شرط اعالم شده توسط دولتشان
را اعالم نمودند .با این وجود ،کمتیته خبرگان کار خود را بر مبنای پیش نویس
ارسالی از انجمن شروع کرد .کمی بعد دولت انگلستان متنی شامل  15ماده را به
دولتهای کشورهای عضو فرستاد که عمدتا خواستار جایگزینی تعاریف حقوق
بشر گنجانده شده در این پیش نویس بودند (.)TP, Vol. IV 1977: 16
کمیته خبرگان توجه نکرد که دو پیش نویس که به ترتیب از انجمن و نیز دولت
انگلستان بودند را میتواند یکی کند .خبرگان تصمیم گرفتند که هردو متن را در
کمتیه وزراء ارائه نمایند .16) (TP, Vol. IV 1977:همچنین ،اکثر اعضای
کمیته خبرگان نیز بر این باور بودند که معاهده باید شامل حق مالکیت دارایی و
حق انتخاب نوع تحصیالت فرزندان برای والدین باشد .کمتیه خبرگان بخوبی
آگاه بود که انجمن تصمیم گیری خود را برای این دو سوال انجام داده بود ولی
با این وجود میخواست توجه کمیته وزراء را به اهمیت این دو حق در این سوال
جلب کند :آنها احساس کردند که نظامهای دیکتاتور تمایل به مداخله در حق
مالکیت دارایی بعنوان ابزاری برای اعمال فشار قانونی بر دولتهای آن دارند نیز
درصدد هستند که کودکان را بطور سیستماتیک جذب تبلیغات خود کنند که
این کار را از طریق بی بهره کردن آنها از تاثیر صحیح والدینشان خواهد بود
( .)TP, Vol. IV 1977: 18–19حق برخورداری از تحصیالت که مستقیما از
کمیته خبرگان ارسال شده بود دوباره موضوع این دستورکار قرار گرفت.
به توافق رسیدن بر سر معاهده – کنارگذاشتن برخی از حقوق
در جلسه دوم انجمن مشورتی ( 28-7اگوست  ،)1952انجمن بر سر پیش
نویس ماده ای در خصوص حق برخورداری از تحصیالت بحث و گفتگو نمود که
به قرار زیر است :ماده  :12هر فرد حق برخورداری از تخصیالت دارد .کاری که
دولت در خصوص تحصیالت و آموزش فرض می کند مربوط به حق والدین برای
تضمین برخورداری فرزندانشان از تحصیالت مذهبی و اخالقی و نیز آموزش آنها
مطابق با عقاید فلسفی و مذهبی خودشان است (TP, Vol. VI 1985:
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2ت) .48آقای رابرتز از انگلستان احساس کرد تفسیر ماده پیشنهادی یعنی
" سروکار داشتن با حقوق والدین در خصوص تحصیالت فرزندانشان" در یک
معاهده بین المللی ممکن است دشوار باشد .آقای رابرتز اینگونه استدالل می
آورد که دولت هم اکنون مسئولیت عمده و مهمی برای حق برخورداری از
تخصیالت فرض میکند و آرزوهای والدین نیز که البته مهم و اساسی هستند در
هر دولت باید با مراقبت و نازک بینی از کار در بیایند (TP, Vol. VI
) .).1985:88آقای دوالرا از ایرلند نیز از سوی دیگر ماده پیشنهادی را به صورت
زیر تفسیر نمود :صرفا این نظر یک سکوالریست است (TP, Vol. VI 1985:
) .152وی میخواست اقدام نماید تا به این ترتیب بخشهای بزرگتری از جمعیت
را مالقات کند که میخواهند حق برخورداری از تحصیالت بسیار مذهبی تر از آن
چیزی باشد که آنها در نهادهای کامال سکوالر (دنیا گرا) فراگرفته اند (TP,
) .Vol. VI 1985: 152آقای مولت از فرانسه نیز نتوانست متن قانع کننده ای
پیدا کند .وی احساس کرد که حق والدین در رابطه با حق فرزندان بسیار بارزتر
است یعنی والدین از حقوق خاصی در خصوص حق کودکان برای تحصیالت
برخوردار هستند ،ولی هیچ کجا به حق کودکان برای تحصیل در جوی آزاد
اشاره ای نشده است که توجه خاصی به شخصیت آنها اختصاص داده شود .این
سوال که کدام یک از آنها برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و کدام
روش را باید برای رای دادن درباره اصالحات کل متن انتخاب نمود دقیقا این
است که پذیرش این متن چه چیزی در برخواهد داشت؟ (TP, Vol. VI
).1985: 156
آقای مکسول فیف از انگلستان موقعیت کمیته حقوقی را با تاکید بر موضوع این
ماده مورد تاکید قرار داد وی گفت :آنچه همه ما میدانیم جنبه دردناک
دیکتاتوری است .....ما باید آن نقطه را مالقات کنیم و این مطلوب نیست که از
آن نقطه مناقشه درباره روشهای آموزشی در کشورهای مختلف ادامه دهیم”...
) .)(TP, Vol. VI 1985: 162تا انتهای جلسه دوم ،انجمن مشورتی تصمیم
گرفت که حق مالکیت دارایی و حق برخورداری از تحصیالت را در لیست حقوق
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پییشنهادی بگنجاند ) .(TP, Vol. VI 1985: 232امضای معاهده اروپایی
حقوق بشر در سال  1952در رم انجام شد .روز قبل از امضای این معاهده ،آقای
مکسول فیف در جلسه ای شرکت نمود که نمایندگان کمیته وزراء در رم در آن
شرکت داشتند .پیام وی این بود که انجمن مشورتی بسیار ناامید میشود اگر
کمیته وزراء اصالحات پیشنهادی توسط انجمن را رد کنند که از جمله میتوان
به شمول مفادی در رابطه با حق دارایی و تحصیالت در این معاهده باشد و از
نظر وی ،وی ترجیح میدهد که ببیند وزراء این معاهده را بدون اصالحات انجمن
ترجیح میدهند بجای اینکه اصال هیچ معاهده ای در کار نباشد (شورای آروپا
 .)1952:9بعدا در همان روز ،یعنی سوم نوامبر ،کمیته وزراء ششمین جلسه
خود را در رم برگزار نمود .رئیس جلسه گفت آقای مکسول فیف در خصوص
لزوم پذیرش اصالحات پیشنهادی توسط انجمن مشورتی در جلسه کمیته
مشترک نظرات قوی همان صبح ارائه نموده است (TP, Vol. VII 1985:
) .26آقای داویس از انگلستان نیز به کمیته گفت که از نظر دولت بریتانیا
پذیرش اصالحات انجمن بسیار دشوار است .وی اینگونه در نظر گرفته که
دستیابی به توافقی در کمیته وزراء بر مبنای طرح پیشنهادی جدید از انجمن
مشورتی بجای متنی که قبال توسط وزراء پذیرفته شده بود دشوار است .آقای
داویس اینگونه نتیجه گیری نمود که مهمترین چیز امضای معاهده در خالل
جلسه فعلی در رم بود.
آقای وان زلند از بلژیک ترجیح داد حقوق مالکیت و حق برخورداری از
تحصیالت را در معاهده بگنجاند ولی با آقای داویس توافق کردند که بهتر است
سند مذکور را بدون اصالحات امضا کنند بجای اینکه آن را اصال امضا نکنند.
آقای وان زالند متوجه شد که این متن را میتوان یک روز بعد با افزودن یک
پروتکل بهبود بخشید .در پایان گفتگو نیز رئیس جلسه پیشنهاد کرد که متن
معاهده بدون اصالحات انجمن را باید توسط کمیته قبول نمود و آن را روز بعد
امضا کرد .این موضوع مورد توافق قرار گرفت .معاهده اروچایی درباره حقوق بشر
در  4نوامبر  1952امضا شد و با این فرض بود که کلیه اهداف و مقاصد آن
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توسط وزراء در اگوست تائید شده است .سه مورد از حقوق مذکور نیز در این
معاهده گنجانده نشدند  ،با اینحال ،حق مالکیت ،حق والدین برای انتخاب
تحصیالت فرزندانشان و نیز تبصره به اصطالح آزادی های سیاسی در آن
گنجانده نشدند (رابرتسون .)xxviii :1975
بین معاهده و پروتکل
مجلس خبرگان سه جلسه در تاریخهای فوریه ،آپریل و ژوئن سال  1951برگذار
نمود تا حقوق مربوط به مالکیت ،تحصیالت و نیز انتخابات آزاد را تدوین نماید.
درباره متنهای مختلف بحث و بررسی انجام شد و دیدگاه های مختلف نیز بیان
شدند .یک سوال این بود که آیا طبق طرح پیشنهادی انجمن مذکور و نیز هیئت
نمایندگان بلژیک ،حق برخورداری از تحصیالت را باید بعنوان حقی مثبت در
نظر گرفت یا طبق طرح پیشنهادی انگلستان این حقی منفی است؟ هیئت
نمایندگی کشور انگلستان از سوی هیئت نمایندگی نروژ و دانمارک حمایت
میشدند و از این بابت ابراز نگرانی کردند که دستورالعمل مثبتی که برای
برخورداری از تحصیالت بیان شده است ممکن است بعنوان اجبار برای آن دسته
از دولتها تفسیر شود که اقدامات الزم را انجام میدهند تا تضمین نمایند که
هرکس را که بخواهند مستحق حق برخورداری از تحصیالت است ( TP, Vol.
 .)VII 1985: 222–222در جلسه هئیت خبرگان که در آپریل همان سال
برگزار شد ،اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون آماده پذیرش و توافق با متنی
بودند که مقدمتا اینگونه شروع میشد :هیچ فردی نباید حق برخورداری از
تحصیالت را انکار کند ( .)TP, Vol. VII 1985: 246در اگوست ،1951
پیش نویس ذیل توسط هیئت وزراء تائید شد :هیچ فردی نباید حق برخورداری
از تحصیالت را انکار نماید .در اعمال هرگونه عملکردی که به نظر میرسد در
رابطه با تحصیالت و آموزش است ،دولت باید با توجه به حق والدین ،تحصیالت
مذهبی فرزندانشان را مطابق با عقاید آنها تضمین نماید (TP, Vol. VII
) .)1985: 338این موضوع دوباره در دسامبر سال  1951درهیئت مشورتی به

بخ
ش رتجمه 11 /

بحث گذاشته شد .آقای تیتگن از فرانسه که وظیفه وی گزارشگری هیئت مربوط
به سواالت قانونی بود ،از انجمن خواست به سوال هیئت وزراء پاسخ دهند که آیا
هیئت از استدالل مخالف درباره مفاد مربوط به حق مالکیت یا حق انتخابات آزاد
برخوردار است یا خیر ) .(TP, Vol. VIII 1985: 84با اینحال ،حق
برخورداری از تحصیالت مربوط هنوز حل نشده باقی ماند ،و بحث در این هئیت
یکبار دیگر به موضوع برخورداری از تحصیالت رجوع شد .آقای تیگن برخی از
اظهارات در این دستورالعمل را رد کرد و احساس کرد که موارد گفته شده
خیلی مبهم بودند .وی بر این نکته تاکید نمود که هیئت نمیخواهد این حقوق
به والدینی که سنتهای مذهبی دارند برتری داشته باشد .هدف آن ،از طریق
مداخالت دولتی و تحت ضمانت اجرای کنترل صالحیت قضایی ،این بود که
حقوق بنیادین و اولیه کلیه والدین برای اینکه فرزندانشان مطابق با دستورات
وجدانی آنها پرورش یابند و آموزش داده شوند حفظ شود و دولت در این زمینه
حق قضاوت ندارد ) .(TP, Vol. VIII 1985: 92سپس ،آقای تیگن پیشنهاد
کرد که هیئت به این دستورالعمل وفادار است ،برای مثال این دستورالعمل
مطابق با سنتهای مذهبی و فلسفی آنهاست ).(TP, Vol. VIII 1985: 94
آقای باگوم نیز از دانمارک اینگونه استدالل آورد که متن پینشهادی درباره حق
برخورداری از تحیالت که از سنت سیاسی فرانسه گرفته شده است به آسانی
قابل درک برای دولتهایی نیست که هیچ تجربه ای درباره مناقشات بین دولت و
کلیسا ندارند ) .(TP,Vol. VIII 1985: 164وی اینگونه نتیجه گیری نمود
که آماده است که به متنی رای دهد که مردم اروپا آن را درک میکنند (TP,
) ،Vol. VIII 1985: 164نیاز به متن دقیق با ضمانتهای اجرایی خاصی دارد.
در خاتمه بحث مذکور در هیئت مشورتی این رای بر مبنای دستورالعمل ذیل
است که هیچ فردی نباید حق برخورداری از تحصیالت را انکار کند .در اعمال
هرگونه اقدامی که در رابطه با تحصیالت و آموزش فرض میشود ،دولت باید به
حق والدین برای تضمین آموزش و تحصیالت مطابق با سنتهای فلسفی و
مذهبی آنها احترام بگذارد ).(TP, Vol. VIII 1985: 168
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نتایج رای گیری به این صورت بود که  75رای مثبت و  23رای ممتنع بود.
وقتی جلسه هیئت وزراء در سال  1952در پاریس برگزار شد تا به یکی کردن
حق مالکیت دارایی ،حق تحصیالت و اصل انتخابات آزاد در معاهده مذکور
بپردازد ،آنها به هدف دولتهای یونان و انگلستان برای شروط خاص در ماده 2
یعنی حق برخورداری از تحصیالت و هدف دولتهای سوئد و ترکیه برای ایجاد
شروط خاص موقع تصویب این پروتکل با توجه به همان ماده اشاره نمودند .دو
بیانیه نیز توسط هلند و ایرلند اماده شد .در بیانیه دولت ایرلند آنها تاکید نمودند
که دولت نباید فقط به حقوق والدین در موضوع برخورداری از تحصیالت بپردازد
و الزم است که آن حقوق را با توجه به اقدامات مالی تضمین نماید (TP, Vol.
).VIII 1985: 224
دولت ایرلند ،به سهم خود بیان نمود که ماده دو درباره حق برخورداری از
تحصیالت کامال نمیتواند والدین را مطمئن نماید که حق برخورداری از
تحصیالت برای فرزندان آنها در خانه یا مدرسه ای که آنها انتخاب میکنند در
اختیارشان قرار گیرد ) .(TP, Vol. VIII 1985: 224این پروتکل  22مارس
 1952در پاریس امضا شد .با توجه به ماده دو در این پروتکل ،یعنی حق
برخورداری از تحصیالت ،متن نهایی شبیه متن پیشنهادی هئیت مشورتی در
دسامبر  1951بود که بر طبق آن هیچ فردی نباید حق برخورداری از تحصیالت
را انکار نماید .در اعمال هرگونه اقدامی که فرضا در رابطه با تحصیالت و آموزش
اس ت ،دولت باید به حق والدین را در نظر بگیرد و تضمین نماید که چنین
آموزش و تحصیالتی مطابق با سنتهای فلسفی و مذهبی آنها خواهد بود (TP,
) .Vol. VIII 1985: 214در زورآزمایی بین هیئت مشورتی و هیئت وزراء،
وزراء نهایتا به سازش رسیدند .آنها موفق شدند دستورالعمل منفی حقوق مذکور،
یعنی هیچ کس نباید حق برخورداری از تحصیالت را انکار نماید ،را ارتقاء دهند
و این درحالیست که همان موقع بر سر دستورالعمل گسترده تر و اصیل تری
درباره حقوق والدین به توافق رسیدند.
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آموزش و پرورش -دشوارترین سوال
موقع خوانش پروتکلهای قبلی معاهده اروپایی حقوق بشر و اولین پروتکل
( ،)1952-1949به نظر رسید حق برخورداری از تحصیالت دشوارترین سوالی
بود که باید بر سر به آن توافق می رسیدند .ماده مربوط به حق برخورداری از
تحصیالت نهاتیا مورد پذیرش قرار گرفت ولی فقط به این خاطر که این احتمال
وجود داشت که دولتها شرایطی را مقرر نمایند .ولی آنچه واقعا موضوع چه بود؟
بنده فکر میکنم هسته اصلی بحث و گفتگو با رجوع به پروتکلهای Travaux
 Pr´eparatoiresفوق ،نقش دولت در یک دموکراسی بود .زمانی که این بحثها
صورت گرفت ،اروپا به تازگی رژیمهای دیکتاتوری را جنگ جهانی را تجربه کرده
بود .ویژگی مشترک کلیه دولتهای دیکتاتور ،یعنی عدم استقالل اصول سیاسی
مختلف ،تمرکز قدرت بر دولت بود .شورای اروپا یک پروزه دموکرات بود.
کشورهای اروپایی باید برای عضویت در شورای اروپا اقدام می کردند ،این
عضویت بر مبنای معاهده اروپایی حقوق بشر بود .بنابراین قطعا ترس از یک
دولت ستم پیشه ای بود که کنترل کننده زندگیهای خصوصی دیگران بود.
بااینحال ،هیچ گونه توافقی وجود نداشت که کجا چنین محدودیتهایی برای
حریم خصوصی دیگران باید اعمال میشدند و یا اینکه دولت تا چه میزان باید
بعنوان یک تضمین کننده مثبت در نظر گرفته میشد .بطوریکه اولین مناقشه
شروع شد .معاهده اروپایی برخالف بیانیه جهانی حقوق بشر منبای یک نظام
قضایی مشترک را پایه گزاری نمود .در این حالت معاهده اروپایی مذکور در
روش خود برای افراد برای اینکه کمیسیون اروپایی حقوق بشر را مورد خطاب
قرار دهند یک معاهده جدید بود و به این صورت بیان شد  :ابداعی که در حال
حاضر حاکی از پیشرفته ترین نکات در سیستم فعلی حفاظت بین المللی حقوق
بشر است ).(Bobbio 2222: 46
چون دولتهای عضو ،ریسک دادرسی متن معاهده مذکور را پذیرفتند ،هر واژه در
این دستورالعمل مهم تلقی شد .همانطور که بوبیو ( )2222:17نیز اشاره نمود،
اختالف زیادی بین حق قانونی و حق اعالن شده وجود دارد .برای یک کشور
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کافی نیست که از این دستورالعمل جانبداری کند؛ بلکه هر کشور باید طبق
انتظار با آن زندگی کرده باشد .بنابراین ،هیئت وزیران ،که نماینده دولت بود ،در
پیش نویسهای خود در مقایسه با هیئت مشورتی بسیار محدود کننده تر بود ،که
شامل سیاستمدارانی از احزاب حاکم و از سوی احزاب مخالف بود .این دومین
مناقشه بین اعضای پارلمان و دولتها بود .مناقشه سوم نیز درباره مذهب بود.
آزادی مذهب در ماده  9در معاهده مذکور بیان شد .بعقیده ایوانز  ،2221وکالی
مذک ور بیان نمودند که آزادی مذهب از اهمیت خاصی برخوردار است و
دستورالعمل مذکور را نیز در بیانیه سراسری بعنوان مدل مناسبی که نیاز به
بحث و گفتگوی زیاد ندارد پذیرفتند .آنها درباره تبصره محدودیت آزادی مذهب
نیز بحث و گفتگو کردند .در اینجا نیز همچون بحث درباره ماده برخورداری از
حق تحصیالت ،این استداللها بر مبنای دالیل آزادی مذهب بودند .دول مختلف
آزادی مذهب را در رابطه با حق برخورداری از تحصیالت هرکدام به شیوه ای
تفسیر نمودند .با اینحال ،نمایندگان مختلف ،عمدتا از کشورهای قاره اروپا ،برای
حق والدین در انتخاب تحصیالت مذهبی فرزندانشان تالش زیادی کردند .از
نقطه نظر یک سکوالر ،تحصیالت راضی کننده نبود .سایر نمایندگان  ،مثال
نمایندگان انگلستان و کشورهای وابسته به شمال اروپا نیز ترجیح دادند مقررات
حق برخورداری از تحصیالت در خصوص حقوق والدین از معاهده مذکور را
مستثنی کنند یا د ست کم متنی با دستورالعمل پیچیده تر و محدود کننده تر
ارائه نمایند .چهارمین و صد البته نامعلوم ترین مناقشه نیز درباره این بود که در
جلسات قبل از امضای معاهده مذکور حق چه کسی واقعا مورد بحث و گفتگو
بود .در واقع بحث درباره معنا و مفهوم "حق یک پدر" یا "حق یک کودک" بود.
بحث و جدل درباره حق یک پدر برای انتخاب نوع تحصیالت فرزند خود مطابق
با باورهای وی و نیز حق کودک برای برخورداری از تحصیالت مطابق با ایده
آلهای روشن فکری بود (ارجاع :کدام یک اصل یا عقیده دینی را اعمال نمیکند
ولی در عین حال کدام یک به قدرت تفکر و پژوهش فردی توسل می جوید؛
.)TP, Vol. II 1975: 74
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حق برخورداری از تحصیالت بعنوان یک حق شهروندی :این حق با
توجه به چه چیزی و در رابطه با چه کسی است؟
در شروع مقاله حاضر بنده این سوال را مطرح نمودم که "به چه دالیلی حق
سراسری برخورداری از تحصیالت در معاهده اروپایی حقوق بشر توجیه شده
است؟" و " چگونه این توجیه را میتوان از نظر حقوق یک کودک بعنوان حق
اجتماعی و حق یک والد بعنوان حق مدنی درک نمود؟" در اینجا تالش میکنم
به این دو سوال مطابق با نظرات مارشال  ،1992-1952و بوبیو  2222پاسخ
دهم.
دالیلی برای حق سراسری و جهانی برخورداری از تحصیالت
یک دلیل برای پروتکل  ،1ماده  ،2یعنی حق برخورداری از تحصیالت ،حق
اجتماعی کودکان برای برخورداری از تحصیالت رایگان بود .در این مورد واقعا
هیچ نارضایتی و یا عدم توافقی صورت نگرفت .کلیه پانزده کشور مذکور از
سیستمهای آموزشی مربوط به خود را داشتند ،که اصول متشکل از تحصیالت
ابتدایی برای تمام کودکان بود .با اینحال ،مخالفتهای جدی نیز درباره شمول
حقوق اجتماعی در سندی همچون معاهده اروپایی حقوق بشر نیز صورت
نگرفت .و اگر حقوق اجتماعی در آن گنجانده می شدند ،آن دسته از نمایندگان
با هرگونه دودلی و تردید میخواستند محدودیتهای خاصی را تدوین نمایند.
ترس از الزامات و تعهدات اقتصادی و نیز تصمیمات حاکم خارج از کنترل دولت
ملی یکی از دالیل بحث درباره دستورالعمل مثبت یا منفی درباره این حق بود.
دلیل دیگر برای ماده  2درباره حق برخورداری از تحصیالت در خصوص تامین و
تضمین تحصیالتی بود که شامل تعالیم مذهبی یا حزبی نبودند.
همانطور که با مرور بحث قبلی درباره حق برخورداری از تحصیالت میتوان
مشاهده نمود ،این موضوع خود عامل مشکالت بسیاری بوده است .از دیدگاه
روح زمان در اروپا ،در نیمه قرن بیستم ،این سوال مهم مطرح شد .همانطور که
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قبال نیز اشاره شد ،برای بسیاری از کشورهای دخیل ،آزادی مذهبی یک تضمین
کننده یا نمادی از تحصیالت فارغ از جنبه مذهبی یا حزبی در نظر گرفته میشد.
ولی باز اینگونه مطرح شد که آزادی مذهبی در این متن به چه معناست؟ از نظر
بسیاری از اعضای پارلمان ،آزادی مذهب واقعا به معنی تحصیالت فرقه ای بود.
مهمترین سوال در خصوص حفاظت در برابر تلقین فکری دخیل در بحث درباره
"حق یک فرد در برابرفرد دیگر" یا " حق یک فرد نسبت به دیگری" در
تحصیالت فرقه ای مطرح شد .این موضوع به نحو دیگری نیز بیان شد ،که
درواقع بحث بین حق مدنی والدین برای تصمیم گیری در خصوص تحصیالت
فرقه ای فرزندانشان از یک سو و نیز حق اجتماعی کودک برای برخورداری از
تحصیل در جوی غیر فرقه ای از سوی دیگر بود که بموجب آن حق انتخاب
سنتهای کودک تا وقتی که او به فرد بزرگسال تحصیل کرده ای تبدیل شود به
وی واگذار شد .اصوالٌ ،و مطابق یک پرونده قانونی مهم در دادگاه اروپایی حقوق
بشر ،دولت تعهدات زیر را در رابطه با معاهده اروپایی حقوق بشر دارد که
عبارتند از مسئولیت تحصیالت برای کلیه کودکان و افراد جوان مقیم ،مسئولیت
برای برخورداری از تحصیالتی که فرقه ای نباشد و نیز مسئولیتی که مدارس
خصوصی تائید شده توسط دولت را مجاز معرفی میکند.
حق چه کسی و کدام حق؟
در این جلسه که در آن دستوالعمل حق برخورداری از تحصیالت به بحث
گذاشته شد ،هیچ بحث و گفتگویی صورت نگرفت که چرا واژه "کودک" در این
ماده گنجانده نشده است .در نسخه انگلیسی این دستورالعمل "هیچ فردی نباید
انکار کند" بیان شده و این درحالیست ترجمه سوئدی این دستورالعمل واژه
(ingenهیچ کس) است .در تلفیق معاهده مذکور با قانون اساسی سوئد این
دستورالعمل به این صورت بود "کلیه کودکان که در تحصیل اجباری شرکت
میکنند" .سن و سالی که در آن کودکان باید از حق تحصیل برخوردار شوند
تغییر کرده است و در خالل این سالها که معاهده امضا شده افزایش یافته است.
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ولی این بخاطر حضور والدین است و میدانیم که واژه "هیچ فردی" در اینجا به
"کودک" اشاره دارد .بنابراین در این دستورالعمل مشخص نیست در حق
برخورداری از تحصیالت مخاطب کیست.
اگر فرض کنیم که حق برخورداری از تحصیالت حق کودک برای دریافت
تحصیالت رایگان است که فرقه ای نیز نباشد ،آن را میتوان نوعی حق
اجتماعی مطابق با تعریف مارشال دانست  .1992/1952از سوی دیگر ،اگر ماده
مربوط به حق برخو رداری از تحصیالت را عمدتا بعنوان حق والدین برای تضمین
تحصیالت مذهبی فرزندانشان یا تحصیالت در زمینه خاص دیگری در نظر
بگیریم ،این موضوع حقوق مدنی والدین را برای ما به ارمغان می آورد (مارشال
 .)1992/1952هیئت مشورتی"حق اولیه والدین برای انتخاب نوع تحصیالت
فرزندانشان" را یک "حق خانوادگی" مثل یک حق مدنی می داند ( TP, Vol.
.)I 1975: 222
آیا بی اعتمادی و سوء ظن دولت در اروپا در آن زمان حق اجتماعی اصلی را
برای کودک به ارمغان آورد که نزدیک به حق مدنی برای والدین بود؟ در هر
مورد ،در معاهده اروپایی بین حق اجتماعی کودک برای برخورداری از تحصیالت
رایگان و غیر فرقه ای و نیز حق مدنی والدین برای انتخاب نوع تحصیالت
فرزندانشان مطابق با سنتهای مذهبی و فلسفی آنها تنش وجود داشت .که این را
متیوان بعنوان نمونه ای از نتیجه گیری بوبیو  2222تفسیر نمود که حقوق
مدنی و اجتماعی تناقض آشکار ی باهم دارند که همین امر بر ضرورت برقراری
تعادل بین آنها تاکید میکند .علیرغم بحث و جدل بر سر حقوق والدین در رابطه
با سنتهای مذهبی و فلسفی ،در پژوهش مقدماتی که بر سر معاهده اروپایی
حقوق بشر انجام شد ،مفهوم تحصیالت ،هدف آن و نیز محتوای آن ،در آن مورد
سوال قر ار نگرفت بلکه در خالل بحثهای مطرح شده در هیئت مشورتی بین
سالهای  1949و  1952مورد سوال بود .ماده قانونی مربوط به حق کودک برای
برخورداری از تحصیالت حقی است که بموجب آن کودک باید تحصیل کند.
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ولی این تصمیم درباره روشی که درآن کودک تحصیل میکند تا حدودی به
والدین واگذار میشود .با توجه به هدف و محتوای آموزش ،این لزوما یک مشکل
نیست .ولی اگر حق کودک برای انتخاب آزاد و نیز خودمختاری از قبل انکار
شود ،یعنی قبل از اینکه کودک قادر باشد حقوق مدنی و وظایف اجتماعی خود
را اعمال کند ،خود یک مسئله است .تا حدی که به حق بنیادین والدین برای
تصمیم گیری در خصوص میزان تحصیالت فرزندانشان مربوط است ،و اینکه
چنین انتخابهایی شامل پیشنهاداتی در خصوص سنتهای مذهبی و فلسفی است،
پس حق برخورداری از تحصیالت هنوز ریسک برخی از انواع تحصیالت فرقه ای
را با خود به همراه دارد؛ اگرچه این بار این ریسک از سوی دولت نیست .وقتی
دولت تضمین میکند که همه کودکان باید تحصیل کنند ،با رجوع به دیدگاه
مارشال داریم" :این تالش برای تهییج رشد شهروندان در ساختن این حق
است" (مارشال .)1992:162/1952
بنابراین ،تنش بین حقوق والدین و کودکان زمانی مطرح میشود که کودکان به
شیوه ای آموزش می بینند که مانع می شود آنها انتخابهای خودشان را داشته
باشند یا آزادی مدنی آنها را بعنوان افراد بزرگسال اعمال میکند .بحث و جدل بر
سر چهارچوب شورای اروپا حقیقتا درباره حق برخورداری از تحصیالت نبود بلکه
درباره رابطه بین دولت و مذهب بود یا جایی که مرز بین بخش خصوصی و
دولتی باید کشیده شود .ولی حق سراسری بشر برای برخورداری از تحصیالت
موجب ایجاد تنشهایی بین دنیا و بویژه بخش پیش رو میشود .در این خصوص،
بحث و گفتگوها را میتوان بعنوان زنجیره هایی در روابط بین حوزه های ملی و
بین المللی در نظر گرفت .وقتی این موضوع به طور مفصل به بحث گذاشته
شود ،خلق یک ماده قانونی در خصوص تحصیالت مسئله بسیار پیچیده ای را در
سطوح مختلف و بین امضاکنندگان مختلف مطرح خواهد نمود .مارشال
 ،1992/1952دست کم تا حدی که بوبیو  2222مشاهده کرده بود ،نتوانست
تنش اولیه برای حق شهروندی یا تنش بین شکلهای مختلف حقوق بشر را
مشاهده نماید .بعقیده وی ،حقوق مدنی برای استفاده افراد هوشمند و عاقل
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ایجاد شده اند ،کسانی که خواندن و نوشتن بلدند .وی همچنین بر این موضوع
تاکید نمود که حق برخورداری از تحصیالت حق شهروندان بزرگسال است که
تحصیل کنند .از نظر مارشال ،احتماال منطقی بوده است که ماده قانونی مربوط
به حق برخورداری از تحصیالت بعنوان یک حق اجتماعی درک و پذیرفته شود،
و انتخاب سنت را به شهروندان تحصیل کرده بزرگسال واگذار نمود.
نکات
 .1جنبش اروپایی به جوالی سال  1947برمیگردد .کمیته بین المللی
جنبشها برای اتحاد اروپا کنگره ای را در الهه از  11-7می سال
 1948برپا کرد که در آن  822نماینده ا زسراسر اروپا حضور داشتند،
و رئیس جلسه نیز وینستون چرچیل بود .کنگره الهه سه الیحه را
تصویب نمود که عبارتند از الیحه فرهنگی ،الیحه اقتصادی-
اجتماعی و نیز الیحه سیاسی .جنبش اروپایی مذکور بطور رسمی در
می  1984بنیان گزاری شد و اولین تالش آن برپایی شورای اروپا در
می  1949بود .برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت
http://www.europeanmovement.org/history.cfm [16
] May 2227مراجعه نمایید.
 .2ویرایش نهایی ” “Travaux Pr´eparatoiresدر  8جلد و شامل
اسناد مختلفی بود در خالل پیش نویس معاهده مذکور و اولین
پروتکل استفاده شدند .این اسناد عمدتا درباره بحث و گفتگو در
هئیت ،کمتیه حقوقی و سواالت اجرایی و نیز کمیته وزراء گزارش
میدهند .مفاد موجود در این ویرایش نهایی در خالل سالهای -1961
 1964در یک ویرایش خیلی محرمانه منتشر شدند که فقط برای
استفاده دولت ها ،کمیسیون و نیز دادگاه بود .ای ،اچ رابرتسون از
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کمیته وزراء شورای اروپا درخواست کرد که انتشار این مجموعه را
بعهده بگیرد .مدیریت این کار در سپتامبر  1972به آن محول شد و
اولین نسخه از آن در سال  1975منتشر شد ).(Robertson 1975
 .3وزرای بلژیک ،دانمارک ،فرانسه و جمهوری فدرال آلمان ،ایسلند،
ایرلند ،ایتالیا ،لوکزامبورگ ،هلند ،نروژ ،دول  ،Saarترکیه ،و انگلستان
معاهده اروپایی حفاظت از حقوق بشر و نیز آزادیهای بنیادین را در
کاخ  Barberiniدر رم در  4نوامبر امضا نمودند .سوئد و یونان نیز
معاهده اروپایی مذکور را برای حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای
بنیادین در پاریس در  28نوامبر در همان سال امضا کردند که تعداد
امضا کنندگان را به  15نفر رساند.
 .4معاهده بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی ( )UN 1966شامل
هیچ ماده قانونی درباره حق مالکیت نبود ،گرچه در بیانیه حقوق
سراسری در سال  (Danelius 1993: 45) 1948به این موضوع
اشاره شده بود.
 .5دادخواست جلسن ،باکمدسن و پدرسن بر علیه Denmark, Eur.
Ct.H.R.1976-12-27؛ برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت ذیل
مراجعه نمایید:
]May 2227

http://echr.coe.int/echr/en/hudoc [17
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برقراری تعادل بین حقوق کودک و حقوق والدین در معاهده مربوط به
حقوق کودکان
آن کوئین نسترد
ویراستار علمی :فاطمه عرب احمدی

1

چکیده
هدف این مقاله بررسی و تحلیل نحوه شکل گیری رابطه بین حقوق کودکان و حقوق
فرزندان در پیش نویس معاهده مربوط به حقوق کودکان است ،و در خصوص آموزش و
تحصیل کودکان به این رابطه توجه ویژه ای شده است .از دید تی اچ مارشال حقوق
شهروندی متشکل از حقوق اجتماعی ،سیاسی و مدنی هستند ،و سواالتی که در این
دیدگاه مطرح میشوند عمدتا درباره این است که حق تخصیل چیست و چه کسانی از
این حق تحصیل بهره مند میشوند .منبع تجربی اصلی مورد استفاده در این تحلیل
گزارشات ساالنه گروه اقدام اتحادیه اروپا است که روندی را توضیح میدهد که در آن
مقاالت مختلف تشکیل شکل گرفتند .این تحلیل نشان میدهد چالش اصلی که در
خالل روند پیش نویس مطرح میشود با توجه به رابطه بین حقوق بین والدین و کودکان
آنها به نظر میرسد این رابطه به برقراری تعادل بین حقوق سیاسی و مدنی کودکان و
حقوق مدنی والدین منجر میشود .در گفتگوها و مناظرات گروه اقدام درباره آموزش،
حق اجتماعی کودک برای آموزش با حقوق مدنی والدین سنجیده شده و مقایسه
میشود .واژه آرایی و کلمه بندی ماده  28در خصوص حقوق آموزش چندین مرتبه در
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خالل پیش نویس تغییر کرده است و در آخرین نسخه تناقضایی که در خصوص حقوق
کودکان و حقوق والدین در موضوع آموزش بوده است همگی حذف شده اند ،چون این
مقاله فقط به بررسی حقوق اجتماعی کودکان برای آموزش می پردازد.
کلمات کلیدی :حقوق کودک ،حقوق والدین ،معاهده مربوط به حقوق

مقدمه
آموزش از جمله مهمترین حقوق کودکان است ،چون نقش مهمی در توسعه و
تقویت نیروهای بالقوه کودکان ایفا نموده و آغازگر سایر حقوق انسانی است
(گروور  .)2222لنس داون  2221به این مهم اشاره نمود که آموزش یکی از
حقوق انسانی افراد است و همچنین برای هر جامعه نیز جزء ضروریات است.
متعاقبا ،کودک و نیز دولت هردو جزء گروه های دخیل در خصوص حق تحصیل
هستند .ولی یک گروه سومی نیز در این بین وجود دارد که به آموزش کودکان
توجه خاصی نشان میدهد و آن والدین هستند .رابطه بین حقوق کودکان ،حقوق
والدین و مسئولیت دولت در خصوص حق تحصیل کودکان در معاهدات بین
المللی مربوط به حقوق انسانها در نیمه آخر این قرن موجب بروز مشکالتی شده
است و محققان بسیاری فشارهای موجود در این اسناد را مورد بررسی قرار داده
اند (آلدرسون 1999؛ وان برن 1998؛ گراور 2226؛ هاستم لینگن  .)2225ولی
با بررسی سواالت درباره نوع حقوق دخیل در حق انسان برای آموزش مناظرات
درباره حق تحصیل باید تقویت شوند .در خالل یک چنین جاه طلبی ،هدف
مقاله حاضر بررسی نحوه شگل گیری حقوق والدین و حقوق کودکان در پیش
نویس معاهده مربوط به حقوق کودکان است .این بررسی از طریق اعمال روند
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پیش نویس معاهده از منظر حقوق شهروندی متشکل از حقوق سیاسی،
اجتماعی و مدنی انجام میشود که توسط مارشال با جزئیات و استادانه شرح داده
شده است ( .)1992/1952رویکرد نظری در دیباچه این مقاله به طور خالصه
بیان شده است (انگلند و همکاران ،برای این مقاله صفحات  133تا 138را
مطالعه نمایید).
با تکامل تدریجی از حقوق مدنی به حقوق سیاسی و سپس به حقوق اجتماعی
بسط و شکوفایی این حقوق توسط مارشال ( )1992/1952و بوبیو ()1996
مطرح شدند .هارت و پاولویک  1991نیز دریافتند که نحوه ایجاد حقوق برای
کودکان با بزرگساالن فرق دارند ،که این موضوع عمدتا در مورد حقوق مدنی و
سیاسی صدق میکند که اخیرا پس از حقوق اجتماعی برای کودکان به آن اذعان
شده است .هارت  ،پاولویک و همچنین آدرسون  ،1999توضیح دادند که چگونه
کودکان بطور سنتی بعنوان داراییهای والدین محسوب میشوند .برای مثال جان
الک این ایده را مطرح نمود که کودکان دارایی پدرانشان محسوب میشود ،و او
بیان نمود همانطور که کودکان کاالها و داراییهای منقول والدینشان هستند آنها
نیز زمان و تالش خود را برای این حق مالکیت صرف کودکانشان میکنند (هدین
 .)2227تا نیمه قرن بیستم ،والدین تقریبا کنترل مطلق بر فرزندانشان داشتند،
و بقول هارت و پاولویک  ، 1991و در نیمه پایانی این قرن ،وضعیت کودکان از
اینکه دارایی والدینشان باشند به شخصی نیمه کامل توسعه یافت .آدرسون
 ، 1999این ایده را مطرح نمود که کودک هنوز به عنوان یک فرد کامل در
نظرگرفته نمیشود .در یک نظام دموکراسی ،افراد بزرگسال میتوانند آزادی و
حقوق انسانی خود را مطالبه کنند ولی کودکان نمیتوانند .اغلب از کودکان
انتظار میرود وفاداری و فرمانبرداری خود را به والدین و معلمانشان ابراز نمایند.
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معاهده اتحادیه اروپا در خصوص حقوق کودکان
در سال  1978پولند به شورای اجتماعی و اقتصادی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد
که معاهده بین المللی حقوق کودکان باید برای تجلیل از سال ملی کودکان
یعنی سال  1979اتخاذ شود .پولند قبال نیز هوادار معاهده سال  1959بود که
در آن زمان اولین معاهده اتحادیه اروپا درباره حقوق کودکان ،یعنی بیانیه حقوق
کودکان ،پذیرفته شد .با اینحال ،جامعه بین المللی برای یک سند قانونی الزام
آور در آن زمان آماده نبود و اکثر کشورها نیز مخالف معاهده سال  1959بودند
(وان برن  .)1998در دهه  ، 1962موقع ظهور یک نهضت رهاسازی گسترده تر،
عالوه بر زنان و سیاه پوستان کودکان نیز بعنوان گروهی ستم دیده مطرح شدند.
در خالل دهه  ، 1972نهضت حقوق کودکان درباره وضعیت کودک سواالتی را
مطرح نمود و هوادار دیدگاه دیگری درباره کودکان بود ،که بر طبق این دیدگاه
کودکان موضوعاتی هستند که متمتع از حقوق مدنی و سیاسی هستند و نیز از
خودمختاری برای اعمال این حقوق نیز برخوردارند (رز و باورن دی بی .)2227
ابتکار عمل این محقق در سال  1979در مقایسه با بیست سال قبل با استقبال
خوبی روبرو شد .یک گروه اقدام بی انتها نیز برای تهیه پیش نویس یک معاهده
تشکیل شد؛ کاری که ثابت شد بسیار پیچیده تر از چیزی است که در ابتدا
تصور شده است .و ده سال طول کشید تا درباره مقاالت مربوط به این معاهده به
اجماع و توافق نهایی بتوان دست یافت؛ اگرچه در خالل این دوره نیز مشخص
شد که معاهده مذکور ورای آن چیزی است که مخالفان اصلی آن معاهده برایش
رویابافی کرده اند (ماسون و پرایس کوهن .)2221
بجای اینکه فقط از رفاه کودکان حمایت شود ،همانطور که در معاهدات قبلی
(بیانیه های اتحادیه اروپا در سالهای  1942و  1959درباره حقوق کودکان) نیز
پیشنهاد شده است ،این معاهده اکنون به دنبال آن است که با توصیف کودک
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بعنوان فردی با حقوق و شأن و جایگاهی شبیه به همه انسانها ،کودکان نیز
بعنوان یک انسان مورد احترام قرار گیرند .معاهده حقوق کودکان ) (CRCدر
سال  1992به مرحله اجرا درآمد .این معاهده دیدگاهی جامع به رنج گسترده
ای از حقوق فردی دارد که کلیه حقوق مدنی ،سیاسی ،و نیز حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی را پوشش میدهد .انواع مختلف حقوق فردی در مقاالت و
پاراگرافها در هم آمیخته میشوند؛ چیزی که توسط گروه اقدام اتحادیه اروپا در
پیش نویس این معاهده مورد نظر قرار گرفت .برخی از این مقاالت نیز بنحوی
تدوین می شوند که بعنوان اصول راهنما برای نحوه تعبیر و تفسیر کلیه مقاالت
دیگر محسوب خواهند شد .ماده ( 2عدم تبعیض) ،ماده ( 3بهترین مصلحت
کودک) ،ماده ( 6حق زندگی و پیشرفت) ،و ماده ( 12حق بیان نظرات و حق
شنیده شدن) اغلب چهار اصل این معاهده هستند.
فریمن  ،2222تاکید نمود تفاوت سرنوشت ساز و بنیادین بین  CRCو
معاهدات اولیه در خصوص حقوق کودکان این است که نسخه های اولیه
خودمختاری کودک و نیز اهمیت توجه به کودک و نیز در نظر گرفتن
دیدگاههای وی را به رسمیت نمیشناختند .وی اینگونه استدالل آورد که این
معاهده بجای این که به رفاه کودک به عنوان اقدامی خیرخواهانه بنگرد بهعنوان
موضوعی از عدالت میپردازد .عالوه بر این ،راچ  1999نیز بیان میکند CRC
پیامی آشکار است که کودکان از حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی برخوردار
هستند و اینکه این حقوق صرفا به رفاه کودک ربطی ندارند و بلکه جنبه های
مختلف شهروندی کودک را مدنظر قرار میدهد.
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پیش نویس معاهده حقوق کودکان  :CRCبرقراری تعادل بین حقوق و
صاحبان حقوق
ماهیت کلی  CRCو نیز این ایده که مفاد خاص شامل اصول راهنما برای
معاهده مذکور هستند ،بدان معناست که تحلیل و بررسی رابطه بین حقوق
والدین و حقوق فرزندان در خالل روند پیش نویس معاهده با تمرکز خاص بر
حق تحصیل را نمیتوان به ماده ای محدود کرد که صرفا با حق تحصیل سروکار
دارد که به عنوان مثال میتوان به ماده  28اشاره نمود .عالوه بر ماده  ،28این
تحلیل پیش نویس ماده ( 3بهترین مصلحت کودک) ،ماده ( 5هدایت و
راهنمایی والدین) ،ماده ( 12حق اظهار نظرات و حق شنیده شدن) و نیز ماده
( 14آزادی اندیشه ،مذهب و عقیده) را نیز مدنظر قرار میدهد .بعد از مطالعه
اولیه این مفاد به صورت کلی ،این مفاد بعنوان موادی تعیین شدند که در آنجا
تعارضات بین حقوق والدین و کودکان به وضوح تعدیل میشوند .مناظرات و
گفتگوها در خالل روند پیش نویس منجر به دیدگاه ها و فرمول بندیهایی شد
که به وضوح کل روند تدوین را تحت تاثیر قرار دادند .وقتی پیش نویس ماده
مربوط به حق تحصیل در سال  1985ارائه شد ،اصول اولیه خاصی محقق شدند،
که به موجب آن چارچوب ماده  28را تشکیل دادند .در اولین مالقات گروه اقدام
اتحادیه اروپا ،در سال  ،1979پیش نویس بازبینی شده )(E/CN.4/1349
پیشنهاد اولیه هلند برای تشکیل سند اصلی اقدام اتخاذ شد .در اینجا ،پیش
نویس مفاد مذکور به ترتیب تاریخ که در روند پیش نویس مطرح شده بوده و نیز
به دقت بررسی شده بودند نیز به ترتیب دنبال شدند .منبع تجربی اصلی مورد
استفاده در تحلیل مذکور نیز گزارشات ساالنه گروه اقدام بود .این گزارشات
روندی را توضیح میداد که مفاد مختلف طی آن روند تدوین شدند ،که از جمله
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میتوان به مناظرات و گفتگوها در خصوص پیش نویس هر ماده یا بازبینی مفاد
پیش نویس شده قبلی نیز اشاره نمود.
ماده سه :بهترین مصلحت کودک
میتوان گفت مفهوم "بهترین مصلحت کودک" بنیادی ترین اصل  CRCاست.
این اصل در همان نسخه نسخت پیش نویس اصلی معرفی و اضافه شد.......
" بهترین مصلحت کودک باید برترین مالحظات و رسیدگی ها به کودک باشد"
) .(E/CN.4/1349: 2در سال  ،1981وقتی گروه اقدام ماده سه را با دقت
بررسی نموده و سنجید ،ایاالت متحده نیز اصالحات زیر را پیشنهاد کرد :بهترین
مصلحت کودک باید مالخظات و رسیدگیهای اولیه باشد ( E/CN.4/L.1575:
 .)3این طرح پیشنهادی آمریکا شامل بیانیه ای درباره توجه به دیدگاه های
کودک بود که موقع در تالش برای کسب بهترین مصلحت برای کودک عاملی
در اقدامات عمومی قلمداد میشود .در بحث مورد نظر این سوال مطرح شد که
آیا یک معاهده بین المللی میتواند تعهداتی را بر ذمه والدین و قیم کودک قرار
دهد تا به این ترتیب رسیدگیهای اولیه بعنوان بهترین مصلحت کودک در نظر
گرفته شوند .باتوجه به اینکه شمول چنین تعهدی حمایت و پشتیبانی بیشتری
برای کودک پیشنهاد میکند ،افراد زیادی از این پیشنهاد استقبال کردند و
حمایت خود را اعالم نمودند چون شمول این برترین مصلحت در تدوین پیش
نویس بازبینی شده اولیه بسیار موثر در نظر گرفته شد .استرالیا نیز طرح
پیشنهادی را ارائه نمود که حقوق و مسئولیتهای والدین و مشارکت کودک را
بعنوان عوامل ضروری در پیگیری بهترین مصلحت کودک معرفی نمود و بعد از
گفتگو و بحث بیشتر توانستند به تواقفی مکتوب دست یابند که درآنجا در نظر
گرفتن مرحله رشد و پیشرفت کودک به سمت مسئولیت کامل حذف شده است.
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تعهد برای ارائه فرصتی برای توجه به کودک نیز در نظر گرفته شود .ماده سه به
صورت زیر است (پاراگرافهای :)3-1
 .1در تمام اقدامات در خصوص کودکان ،که توسط بخش دولتی یا
سازمانهای خصوصی رفاه اجتماعی ،دادگاه ها یا مقامات اجرایی صورت
گرفته است ،بهترین مصلحت کودک باید رسیدگی های اولیه به
کودک باشد.
 .2در تمام اقدامات قضایی یا اجرایی که در آن کودکی را که قادر به
شکل دهی دیدگاه های خود است تحت تاثیر قرار میدهد ،فرصتی
باید در اختیار او قرار داده شود تا دیدگاهها و نظراتش مستقیم یا غیر
مستقیم از طریق یک نماینده ،حزبی که مسئول این اقدامات است ،و
آن دسته از دیدگاه هایی که باید توسط مقامات ذیصالح مد نظر قرار
داشته شوند به شیوه ای که سازگار با روشهایی باشد که در حزب
دولت برای بکارگیری و اعمال مقررات دنبال میشوند مورد توجه قرار
گیرند.
 .3احزاب دولت در این معاهده دخیل هستند تا کودک مطمئن شود
چنی ن حمایت و مراقبتی برای رفاه وی نیاز است ،و حقوق و وظایف
والدینش ،قیمهای قانونی کودک یا سایر افرادی که قانونا مسئول وی
هستند را مدنظر قرار دهد ،و برای رسیدن به این هدف کلیه اقدامات
اجرایی و قانون گزاری مناسب نیز باید

اتخاذ

شوند

).(E/CN.4/L.1575, Annex 2: 2
بنابراین گروه تدوین پیش نویس معاهده ،بهترین مصلحت کودک را بعنوان یکی
از عوامل بنیادین این معاهده تدوین نمود .ولی این موضوع یعنی بهترین
مصلحت کودک ،به یکی از مالحظات برجسته و مهم در سواالتی تبدیل شد که
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کودکان را با مقاومت روبرو میکرد .در عوض ،مبحث "مالحظات اولیه" که از
گستره کمتری برخوردار بود مورد توافق قرار گرفت .ارائه فرصتی به کودک برای
اینکه مورد توجه قرار گیرد به بهترین مصلحت کودک مربوط بود ،چون حقوق
والدین را مدنظر قرار میداد .شایان ذکر است که در خوانش دوم (خوانش نهایی
معاهده مذکور در سال  )1989الزامات برای ارائه فرصتی برای اینکه دیدگاه های
کودک در رابطه با بهترین مصلحت وی مورد توجه قرار گیرند به طور کلی از
ماده سه حذف شده ) (E/CN.4/1989/48و به ماده  12منتقل شدند (حق
اظهار نظر مورد توجه قرار گرفتن نظر افراد) .همچنین به نظر میرسد الزام در
خصوص تالش برا ی شنیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن کودک در مقایسه با
بهترین مصلحت کودک به حق کودک برای اظهار نظرات وی بسیار مرتبط است.
گفتگو در این خصوص به این موضوع اشاره ای نکرد که موقع تفسیر مبانی
بنیادین در خصوص بهترین مصلحت کودک ،آیا عواقب حذف کودک بعنوان یک
عضو موثر با توجه به بهترین مصلحت وی و در نظر گرفتن حق والدین موجب
ایجاد بحث یک جانبه نامطلوب در ماده مذکور میشود که بتواند موقعیت والدین
را بعنوان صاحبان حق در رابطه با فرزندانشان تقویت کند یا خیر.
همانطور که در ماده سه نیز تدوین شد ،این موضوع اصوال درباره بیان یک حق
برای کودک است ولی یک اصل مهم برای کل معاهده مذکور ایجاد میکند .دو
حق مختلف در این بحث و نیز در تدوین این ماده مطرح میشوند .در نسخه
نخست ) ،(E/CN.4/L.1575, Annex 2الزام برای توجه به دیدگاه های
کودک در اقدامات قضایی یا اجرایی به حق سیاسی کودک برای تاثیرگذاری در
اعمال قدرت اذعان می نماید .تصمیم گیریهای مرتبط با بهترین مصحلت کودک
مترادف با اعمال قدرت هستند .وقتی الزامات برای توجه به کودک و شنیده
شدن دیدگاه های وی از ماده سه حذف شدند ،ادعای حق سیاسی کودک نیز از
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اصل بهترین مصلحت کودک حذف شد .با وجود اینکه این حق تعیین نشده
است ولی تنها حق باقیمانده بیان شده در ماده سه متعلق به والدین است.
ماده  :12حق بیان نظرات فرد و حق شنیده شدن و مورد توجه قرار
گرفتن نظرات وی
مثل ماده سه ،ماده  12نیز یکی از چهار اصل کلی در  CRCاست .برخی اوقات
گفته میشود که این ماده یکی از چالشی ترین مواد است زیرا حقوق مدنی و
سیاسی کودک هردو را به رسمیت می شناسد و دیدگاه کودک را بعنوان یک
شهروند بسط میدهد (راچ1999 ،؛ فریمن 2222؛ جان  .)2221در پیش نویس
اولیه بازبینی شده این ماده به صورت زیر بیان میشود :احزاب دولت در معاهده
مذکور باید کودکی را تقویت نمایند که قادر به شکل دهی دیدگاه های شخصی
خود درباره حق اظهارنظر در موضوعات مرتبط با شخصیت فردی خود و بویژه
در ازدواج ،انتخاب شغل ،درمان ،آموزش و تفریح و سرگرمی است
) .(E/CN.4/1349: 3استرالیا جمله بندی قویتری از این ماده را پیشنهاد
نمود ،که درآنجا احزاب دولت باید کودک را مجاب کنند که وی حق اظهار نظر
دارد و اینکه آرزوهای کودک باید مطابق با سن و بلوغ وی ارزش گذاری شوند
).(E/CN.4/L.1575: 13
ایاالت متحده نیز افزودن برخی از موضوعات به فهرست موضوعاتی را پیشنهاد
نمود که درآنجا نظر کودک برای مثال ،باورهای مذهبی ،سیاسی و احتماعی و
نیز وجدان وی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودند .در بحث مورد نظر،
تعدادی از وکال بیان نمودند که موضوعاتی که در آن کودک باید قادر به بیان
یک نظر باید نباید به یک فهرست محدود شوند .در متنی که نهاتیا بعنوان متن
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مورد توافق پذیرفته شد ،این فهرست جایگزین واژه کلی "تمام موضوعات" شد.
).(E/CN.4/L.1575: 14
حذف این فهرست میتواند دامنه این ماده را تقویت و یا تضعیف نماید .فهرستی
که برخی از وکال به آن اشاره کرده اند ،ممکن است محدود باشد ولی در عین
حال ،واژه کلی " تمام موضوعات" حق کودک برای اظهار نظر را در برخی از
موضوعات پنهان میکند و اینکه مورد توجه قرار گرفته شدن نیز از اهمیت ویژه
ای برخوردار است .میتوان گفت آموزش یکی از این موضوعات است .با توجه به
آموزش ،حذف این لیست به معنای تنزل و ناپدیدی است ،که در این مورد
بجای اینکه این موضوع که "دیدگاه و نظرات کودک کجا باید مدنظر قرار
گیرند" بعنوان یک سوال مطرح شود ،االن آموزش را بعنوان یک موضوع مبهم
در رده" تمام موضوعات" دسته بندی میکنند.
با توجه به این سوال که کدام کودک باید حق اظهار نظر و بیان نظرات خود را
داشته باشد ،محدودیت در قابلیت بیان دیدگاه های فردی در این ماده مطرح
شد .که این موضوع را میتوان به شیوه های مختلفی به بحث گذاشت .اول از
همه ،با شمول این شرطی سازی آزادی اظهارنظر و حق شنیده شدن و توجه به
نظرات ،میتوان گفت  CRCاین مرز را برای کودکان پایین تر از بزرگساالن
تنظیم میکند .سایر معاهدات حقوق فردی حق آزادی اظهار نظر را شرطی
نمیکنند .ولی از سوی دیگر ،مخالف آن ممکن است تاکید شود ،برای مثال
محرک ماده  12را نمیتوان کم اهمیت نمود ،زیرا در برخی از نقاط دنیا کودکان
بطور سنتی اصال حق اظهار نظر ندارند .ثانیا ،جمله بندی این ماده منجر به
تصمیم گیریهای دش واری در خصوص توانایی کودک برای بیان دیدگاه های خود
میشود .قبل از اینکه کودکان برای بیان و اظهار نظرات خود به اندازه کافی بالغ
شناخته شوند باید چند ساله باشند؟ تصمیم گیری برای اعطای حق بیان نظرات
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و حق شنیده شدن به دلیل سن و سال و یا وضعیت بلوغ کودک موضوعی است
که آزادانه و بی پرده مطرح میشود .همانطور که قبال نیز توضیح داده شد،
مراحل نهایی پیش نویس تعهدات برای ارائه فرصتهایی برای کودک برای اینکه
مورد توجه قرار گیرد و نظراتش شینده شوند از ماده سه به ماده دوازده انتقال
داده شد که بموجب آن فرصت شنیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن به آزادی
بیان ربط داده میشود .اولین نسخه ماده دوازه در پیش نویس بازبینی شده یعنی
) (E/CN.4/1349به حق مدنی کودک برای آزادی بیان تاکید دارد.
یک فراخوانی مبهم یا رسما بیان نشده برای حقوق سیاسی کودک به منظور
تاثیر گذاری بر موضوعات مرتبط با وی د ر اصالحات پیشنهادی و اتخاذ شده در
ماده قانونی که در خالل روند تهیه پیش نویس تهیه شده بود در نظر گرفته
شده و به میزان قابل توجهی نیز تقویت شدند :که اوال توجه به دیدگاه های
کودک و ثانیا انتقال پیش شرطهای الزم از ماده سه برای توجه به کودک بود.
ولی ،به طور همزمان ،حق مدنی کودک برای آزادی بیان و حق سیاسی وی
برای تاثیرگذاری بر اعمال قدرت در تدوین ماده دوازده محدود شدند .سن و
بلوغ نیز بعنوان دالیلی برای محدود کردن این حقوق بیان شدند .در این ماده
کودک بعنوان صاحب حقی در نظر گرفته میشود که محدودیتهایی دارد.
ماده  :4آزادی اندیشه ،مذهب و عقیده
ماده چهار که در خصوص حق کودک برای آزادی اندیشه ،مذهب و عقیده است
کمی دشوار میباشد .به عقیده وان برن  ،1998سوال درباره حق کودک برای
انتخاب مذهبش بود ،که در بین وکال با مخالفتهای گسترده ای روبرو شد .ولی
علیرغم دشواریهایی که در انعقاد ماده  14وجود دارد ،اصل مهمی در پیش
نویس آن محقق شد که در واقع شرط الزم برای توجه به تکامل تدریجی
قابلیتهای کودک است؛ این همان اصلی است که در مفاد قانونی دیگر نیز ممکن
است به چشم بخورد .موضوع آزادی اندیشه ،مذهب و عقیده در پیش نویس
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اصالحی اولیه در نظر گرفته نشده بود .ایاالت متحده ماده کامال چدیدی برای
این موضوع پیشنهاد کرد که طبق این ماده به کودک کامال حق داده میشود که
مذهب یا عقیده خود را انتخاب کرده و در بیان عقیده یا مذهب خود آزاد است و
اینکه این ماده تضمین میکند کودک در معرض هیچ تهدید و اجباری نیست که
آزادی وی برای اتخاذ اندیشه یا مذهب یا داشتن اندیشه یا مذهب خاصی از بین
برود ) .(E/CN.4/1983/62: 12بسیاری از وکال از ایده شمول یک چنین ماده
ای حمایت کردند و پیشنهاد نمودند که مقررات مورد استفاده در سایر معاهدات
حقوق بشر باید در  CRCنیز مورد استفاده قرار گیرند .عده بسیاری از
نمایندگان مخالف شمول ماده ای درباره مذهب بودند ،با اینحال ،چون در
بسیاری از کشورها صرفا مذهب والدین خود را انتخاب میکند و حق انتخاب
ندارند .وقتی این ماده قانونی اولین بار مورد بحث قرار گرفت هیچ کس با آن
موافقت نکرد.
یکسال بعد دوباره ماده  14به منظور انجام مالحظات انتخاب شد .این بار ،و در
تالش برای پرداختن تردید و دودلی عده از وکال درباره این ماده ،ایاالت متحده
آمریکا طرح پیشنهادی اصالح شده این ماده قانونی را تقدیم نمود که در آن
خواسته ها و تمایالت والدین کودک بسیار مورد توجه قرار گرفته بودند .بعد از
بحث و بررسی بیشتر ،نیاز به در نظر گرفتن حق والدین برای هدایت و راهنمایی
کودک توسط وکال اظهار شد و بر سر مقررات زیر نیز به موافقتهایی دست
یافتند:
 .1احزاب دولت برای معاهده کنونی باید به حق آزادی اندیشه ،عقیده و
مذهب کودکان احترام بگذارند.
 .2این حق بویژه باید شامل آزادی در انتخاب یا داشتن هر نوع عقیده و
آزادی انتخاب و ابراز مذهب یا عقیده باشد.
 .3احزاب دولت باید به حقوق و وظایف والدین و در صورت لزوم قیم
ها ی قانونی کودک احترام بگذارند تا برای احتمال حقوق کودک به

/ 11

فصلناهم اندیشه نوین فقه و حقوق اسالمی؛دوره اول/شماره سوم /بهار 99

شیوه ای که سازگار با قابلیتهای وی باشد بتوانند دستورالعملی ارائه
نمایند.
احزاب دولت باید به یک اندازه به آزادی کودک و والدین وی و در صورت لزوم
قیم های قانونی کودک ارزش قائل شوند تا تضمین نمایند که مذهب و آموزش
اخالقی کودک مطابق و سازگار با عقاید و انتخابهای آنها است
).(E/CN.4/1985/64: 4
پاراگراف سه این ماده به حق والدین برای هدایت کودک در زمینه مذهب و
باورهای اذعان می نماید ،با این وجود این هدایت باید مطابق با قابلتیهای در
حال تکامل کودک باشد .به عقیده ون برن  ،1998این اصل کلی بیان می نماید
دولتها باید این موضوع را به رسمیت بشناسند که حق والدین برای هدایت
کودک با افزایش سن و بلوغ کودک کاهش می یابد ،و اینکه اصل قابلتیهای در
حال تکامل کودک تصدیق میکند که والدین از قدرت نامحدود برای تصمیم
گیری بی قید و شرط در خصوص اندیشه ها ،عقاید و مذهب کودک برخوردار
نیستند.
در خوانش دوم این معاهده ،گروه اقدام دوباره به ماده  14و مخالفتها و
مغایرتهایی رجوع کرد که قبال بر آنها چیره شده بودند .یک عده تاکید داشتند
که  CRCنباید استانداردهایی کمتر از استانداردهایی که قبال تنظیم شده بود
هم در ماده  14که قبال اتخاذ شده بود و هم در سایر معاهده مربوط به حقوق
انسانها را برگزیند ،که بموجب آن بهای کمتری به حقوق انسانی کودکان داده
میشد .دیدگاه دیگر از سوی کسانی بود که نتوانستند حق آزادی انتخاب و تغییر
مذهب یا عقیده را برای کودکان بپذیرند .علیرغم تالشهای بسیار هیچ توافقی
حاصل نشد و رئیس در نهایت پیشنهاد کرد که فقط آن دسته از پاراگرافهایی
که هیچ شروط ضد و نقیضی ندارند در ماده مذکور حفظ شوند .ماهیت و
محتوای ماده چهار که اتخاذ شد به قرار زیر است:
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 .1احزاب دولت باید به حق آزادی عقیده ،اندیشه و مذهب کودک احترام
بگذارند
 .2احزاب دولت باید به حقوق و وظایف والدین و در صورت لزوم قیمهای
قانونی کودک برای هدایت کودک به منظور اعمال حقوق ولی به شیوه
ای مطابق با قابلیتهای در حال تکامل وی احترام بگذارند.
آزادی ابراز عقیده یا مذهب فقط باید شامل محدودیتهایی باشد که توسط قانون
توضیح داده شده و مقرر شده اند و برای حفاظت از سالمت و امنیت عمومی،
اخالقیات بر اساس حقوق و آزادی های دیگران ضروری هستند
).(E/CN.4/1989/48: 48
مخالفتها و موافقتها بر سر پیش نویس ماده  14شامل آشکارترین مورد تعارض
حقوق در کل روند پیش نویس است .حقوق مدنی کودک برای آزادی اندیشه و
عقیده و نیز آزادی مذهب در اینجا در معرض خطر هستند .این دسته از حقوق
مدنی در پیش نویس اولیه در نظر گرفته نشده بودند و فقط بعد از اینکه طرح
پیشنهادی توسط ایاالت متحده آمریکا مطرح شد اتخاذ شدند .در بحث پیش رو،
حقوق والد ین بعنوان دالیل قانونی برای محدود کردن حقوق مدنی کودک تلقی
میشوند.
حقوق مدنی ظهور کردند تا از دخالت دولت جلوگیری نمایند و از طریق CRC
کودک از مداخله دولت در امان ماند ولی از مداخله والدین در امان نبود .والدین
حق دارند کودک را در رابطه با حق آزادی مذهب ،عقیده و اندیشه وی هدایت و
راهنمایی نمایند .ولی با چه دلیل و مدارکی والدین چنین حقی دارند؟ بنده
اینگونه استدالل می آورم که حق والدین همانطور که در این معاهده نیز بیان
شده است ،بر مبنای حق مدنی برای مالکیت والدین است .در مورد حق مدنی
کودک برای آزادی اندیشه ،مذهب و عقیده ،حق مدنی والدین برای مالکیت بر
کودک از ارزش بیشتری برخوردار است .ولی این ماده نیز حقوق والدین را به
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این صورت محدود میکند که راهنمایی و نصیحت والدین باید با قابلیتهای در
حال تکامل کودک سازگار باشد .اصوال ،هر چه کودک بزرگتر میشود و
تواناییهای وی اف زایش می یابد حق مالکیت والدین کاهش یافته و نیز اهمیت
حقوق مدنی کودک نیز با افزایش سن او افزایش خواهد یافت.
ماده  :22حق تحصیل کودک
در سال  ،1985پنج سال برای کار پیش نویس  CRCزمان صرف شد ،و گروه
اقدام رویارویی با مفاد قانونی مرتبط با حق برخورداری از تخصیالت را شروع
کرد .تا به امروز از سوی برخی از وکال این نیاز دیده شده است که حقوق والدین
در معاهده مذکور بر پیش نویس تعداد بسیاری از مفاد قانونی اثر گذار بوده است
و دو مورد از مهم ترین اصول آن یکی بهترین مصلحت کودک و دیگری تکامل
قابلیتهای کودک است که محقق شده اند .گروه اقدام نیز بیش از بیش متوجه
شده است که باید به سایر عهدنامه های مربوط به حقوق بشر توجه نشان دهد تا
تضمین نماید که  CRCمطابق با حقوق انسانی بوده است .پیش نویس اولیه
اصال ح شد این ماده قانونی مرتبط با حق برخورداری از تحصیالت به قرار زیر
است:
 .1کودک باید حق برخورداری از تخصیالت رایگان و اجباری را دست کم
در مقطع ابتدایی داشته باشد .والدین و دولت باید تضمین نمایند که
کودک از شرایط تحقق این حق برخوردار است.
 .2احزاب دولت باید در معاهده حاضر انواع خاصی از سیستمهای
آموزشی همگانی و حرفه ای (شغلی) را ایجاد نمایند و باید به تدریج
آموزش رایگان در این سطح را ارائه نمایند ،تا به این ترتیب کلیه
کودکان قادر باشند تواناییها و عالیق خود را بر مبنای فرصت برابر
توسعه دهند ).(E/CN.4/1349: 5
بحث و مناظرات در خصوص ماده  28عمدتا با مرکزیت تخصیالت رایگان در
مقاطع دبستان و راهنمایی بود و اینکه در این معاهده چقدر دولت وظیفه دارد
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تخصیالت رایگان را در اختیار کلیه دانش آموزان قرار دهد .جمله بندی معاهده
بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مورد مشورت قرار داده شده و
بر سر تدوین آن به توافق دست یافتند .همچنین مقرر شد در اسرع وقت
تخصیالت ابتدایی نیز کامال رایگان و اجباری در اختیار کودکان قرار گیرد
).(E/CN.4/1985/64: 12
با توجه به آموزش در مقطع راهنمایی و آموزشهای شغلی ،معاهده بازبینی شده
قصد داشت دولت ها را به توسعه انواع مختلف تحصیالت در مقطع دبیرستان نیز
تشویق و ترغیب نماید ) .(E/CN.4/1985/64: 13پیش نویس اولیه دربردارنده
هیچ بیانیه ای در خصوص حقوق والدین در خصوص حق برخورداری از
تحصیالت نبود .با رجوع به ماده  13در معاهده بین المللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی (درباره حق والدین برای انتخاب تحصیالت فرزندان خود
متناسب با حرفه آنها) کشور هلند بر این نکته تاکید نمود که ماده  28باید
حقوق والدین و نیز قیمهای قانونی کودک را تامین نماید و نیز یک پاراگراف
جداگانه نیز پیشنهاد نمود که توام با مفاد ماده  14این نیاز را برطرف می نمود.
بعد از مناظره و گفتگوی مختصر و نیز اصالح و تجدیدنظر اندک ،این طرح
پیشنهادی توسط کشور هلند ارائه شد ،و اصالحات مربوط به حقوق والدین نیز
توسط گروه اقدام اتخاذ شدند .ماده  28درباره حقوق تحصیالت و آموزش کودک
نیز به قرار زیر بود:
 .1احزاب دولت در معاهده حاضر باید حق کودک برای برخورداری از
تحصیالت را به رسمیت شناخته و با توجه به دستیابی به تحقق کامل
این حق بر مبنای فرصتهای برابر آنها بویژه باید:


تحصیالت مقدماتی و ابتدایی را در اسرع وقت رایگان و
اجباری نمایند



ایجاد و توسعه انواع سیستمهای آموزشی و تحصیلی در
مقطع دبیرستان شامل سیستمهای همگانی و نیز حرفه ای
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را ترغیب نموده تا آن را در اختیار تمام کودکان قرار دهند و
تدابیر مناسبی همچون معرفی تحصیالت رایگان و نیز
پیشنهاد کمک مالی در صورت لزوم را اتخاذ نمایند


تحصیالت تکمیلی را برای تمام افراد بر مبنای توانایی های
آنها توسط روشهای مناسب امکان پذیر نماید

 .2احزاب دولت باید کلیه اقدامات الزم را انجام دهند تا تضمین نمایند
که مقررات مدرسه به شیوه ای اجرا میشود که بازتابی از شان کودک
باشد.
 .3احزاب دولت در معاهده مذکور باید به حقوق و وظایف والدین و در
صورت نیاز قیمهای قانونی کودک برای هدایت کودک در اعمال حق
برخورداری او از تخصیالت به شیوه ای که متناسب با توانایی تکاملی
کودک باشد احترام بگذارند.
 .4احزاب دولت در معاهده مذکور باید همکاری بین المللی در حوزه
مسائل مرتبط با آموزش را بخصوص با نظر به انجام تعامالت الزم برای
حذف بی سوادی و جهل در سرتاسر دنیا را افزایش دهند و دستیابی
به دانش فنی و عملی و نیز روشهای مدرن آموزش را تسهیل نمایند.
در این خصوص ،باید نیازهای کشورهای در حال توسعه به ویژه مدنظر
قرار گیرند ).(E/CN.4/1986/39, Annex I: 9–12
شمول حقوق والدین در مفاد مرتبط با حق برخورداری از تحصیالت نه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و نه کسی با آن مخالفتی نمود .نظر گروه اقدام این
بود که مفهوم اولیه تواناییهای در حال تکامل کودک شامل برقراری تعادل
مناسب بین حقوق والدین و حقوق فرزندان و نیز روشی مناسب برای حذف
میزان حقوق والدین است .از دیدگاه فنی در انتهای روند پیش نویس تغییرات
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چشمگیری در جمله بندی ماده  28انجام شد که به حق برخورداری از
تحصیالت نیز افزوده شده و مقررات و الزاماتی را برای دولتها اجباری نمود
).(E/CN.4/1989/WG.1/WP.2
این تجدیدنظر مطابق با تناقض های موجود در خوانش دوم پیش نویس بود و
گروه اقدام اصالحات بیشتر را نپذیرفت .یک گروه پیش نویس کوچکتر نیز
تشکیل شد تا توافق را پیشنهاد کند .در طرح یپشنهادی جدید ،پاراگراف مربوط
به حق والدین بر ای راهنمایی و هدایت فزرندان آنها در مسائل آموزشی حذف
شد .دیدگاه گروه کوچگ پیش نویس این بود که ماده  5جدید که درباره حقوق
والدین بود میتواند دغدغه های مربوط به پارگراف حذف شده را پوشش دهد.
ایرلند ،هلند ،ایتالیا ،ایاالت متحده آمریکا و کانادا درباره عدم حضور حق والدین
در این ماده برای حق آموزش نگران بودند و این از قلم افتادگی را زیر سوال
بردند و بیان نمودند که حق والدین در خصوص تخصیل فرزندان آنها باید بطور
آشگارا در ماده  28قید گردد ) .(E/CN.4/1989/48: 83, 87ولی هیچ تغییر
دیگری در این ماده اعمال نشد و مده  28که درباره حق تخصیالت کودکان بود
نهایتا به قرار زیر است:
 .1احزاب دولت باید حق کودک از برخورداری تخصیالت را به رسمیت
بشناسند و دیدگاه آنها باید دسیتابی تدریجی به این حق باشد که بر
مبنای فرصتهای برابر در اختیار کودکان قرار میگیرد و بویژه اینکه آنها
باید:
 )iآموز ش ابتدایی را برای همه کودکان در اسرع وقت اجباری و
رایگان نمایند
 )iiدولتها را به توسعه و ایجاد شکلهای مختلف تخصیالت متوسط از
جمله تخصیالت عمومی و حرفه ای ترغیب کنند و این
تحصیالت را در اخیتار تمام کودکان قرار دهند و تدابیر مناسب
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را نیز برای معرفی آموزش و تخصیالت رایگان و نیز کمک هزینه
تحصیلی در صورت لزوم اتخاذ نمایند
 )iiiتحصیالت تکمیلی را در اختیار تمام کودکان بر مبنای تواناییهای
آنها قرار دهند
 )ivاطالعات آموزشی و حرفه ای و نیز راهنمایهای موجود را در
اختیار تمام کودکان قرار دهند
 )2احزاب دولت باید کلیه تدابیر مناسب را اتخاذ نمایند تا تضیمن نمایند که
مقررات مدرسه به شیوه ای مطابق با شان کودک و منطق با معاهده مذکور
اجرا میشود.
 )3احزاب دولت باید همکاری بین اللمللی در موضوعات مرتبط با حق
برخورداری از تحصیالت را ترغیب نمایند بویژه به شیوه ای که به حذف بی
سوادی و جهل در سرتاسر جهان کمک نموده و موجب تسهیل دسترسی
به دانش فنی و علمی و نیز روشهای مدرن آموزش میشود .در این خصوص،
در خصوص نیازهای کشورهای در حال توسعه باید توضیحات کاملی ارائه
شود ).(E/CN.4/1989/29/Rev.1: 13
 )4حق برخورداری از تخصیالت اولین بار در معاهده مذکور بعنوان حق
اجتماعی برای کودک شکل گرفت .پیش نویس اول شامل مقررات خاص
برای تخصیالت رایگان ابتدایی و نیز اجبار به ایجاد تحصیالت مقطع
متوسط و آموزشهای حرفه ای بود .هدف از آموزشی که دولت باید تضمین
میکرد کمک به دانش آموزان بود تا به توانایی های کامل خود دست یابند
و نیز برای زندگی ادامه شوند ،به عبارت دیگر ،رفاه و کاالهای اجتماعی را
در سرتاسر دول مختلف در اختیار کودکان قرار دهند .نیازهای دولتهایی که
از این حق اجتماعی کودک برای برخورداری از تخصیالت پیروی میکردند
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در اولین پیش نویس بالفاصله توسط گروه اقدام رد شد ،با اینحال ،چون
حق کودک برای برخورداری از تحصیالت در این ماده بطور آشکار تصریح
شده بود ،نسخه نهایی این ماده فقط تحقق این ماده را بیان نمود .این
شرط دولتها را موظف کرد در مقایسه با وضیعت حقوق مدنی و سیاسی،
این حق کودک برای برخورداری از تحصیالت و نیز وضیعتهای ضعیف تر
حقوق اجتماعی را آشکارا ارائه نمایند .موضوع حقوق والدین در خصوص
آموزش فرزندانشان در خالل پیش نویس ماده  28بدون مناظره و گفتگو
در دستور کار قرار گرفت .این تغییر کامل در رفتار در انتهای روند پیش
نویس ناشی از شمول ماده  5در معاهده مذکور جالب توجه است .قبال در
ماده  28به حق والدین برای هدایت و راهنمایی فرزندانشان در حصوص
تحصیالت آنها اذعان شده است ،که بموجب آن حق اجتماعی کودک برای
آموزش به نفع حق سیاسی والدین وی محدود میشود .بعد از حذف حقوق
والدین از ماده  28محدودیت حق کودک برای برخورداری از تخصیالت ،در
سرتاسر بخش اصلی پیش نویس ارائه شد که به میزان قابل مالحظه ای
مورد بی توجهی بود .در نسخه نهایی ماده  28حق کودک برای آموزش
دربردارنده نوعی حق اجتماعی است که توسط حقوق مدنی والدین محدود
نمیشود و تا حدودی حق ضعیفی در خصوص پیاده سازی تدریجی حقی
است که از آن ممانعت شده بود.
 )5ماده  :5راهنمایی و هدایت والدین
چگونه باید رابطه بین حقوق والدین و حقوق فرزندان را که مکررا در سرتاسر
پیش نویس  CRCدرباره آن بحث شده است را مدیریت کرد .تا انتها ،وکالی
زیادی از استرالیا و نیز ایاالت متحده آمریکا ماده جدیدی را پیشنهاد کردند که
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میتواند نیازهای این معاهده را پوشش دهد که بصورت دو ماده بیان میشود تا
آشکارا از خانواده بعنوان اصلی ترین واحد جامعه حمایت نماید .در معاهده بین
المللی مذکور به حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی اشاره شده است که در آنجا چنین حمایتی بیان شده بود .به منظور
تاکید بر اهمیت این ماده و رابطه مذکور با کلیه حقوق دیگر در این معاهده،
ایاالت متحده آمریکا درخواست کرد خیلی زود به این معاهده ملحق شود .در
معاهده ای که مورد سوال برخی از وکال بود بیان شد که آیا شمول یک چنین
ماده ای هیچ مولفه جدیدی را در این معاهده وارد میکند ،و آیا به حقوق والدین
که در مفاد دیگر پوشش داده شده بودند اشاره ای دارد .کانادا نگرانی خود درباره
طراحی یک ماده قانونی جدید به نام ماده  23معاهده بین المللی درخصوص
حقوق مدنی و سیاسی را ابراز نمود چون آن ماده قصد داشت از خانواده از
جایگاه اول یعنی دولت حمایت کند .نمایندگان کانادا اینگونه استدالل آوردند
که اگر یک چنین قانونی در معاهده مربوط به حقوق کودکان وارد شود ،این
قانون تضمین میکند که حقوق کودک نباید صرفا به ارزوهای خانواده محدود
شود و هیچ گونه حمایتی از سوی دولت برای آنها نباشد ،به عبارت دیگر ،در
حمایت از خانواده از سوی دولت ،خانواده نباید کنترل اختیاری بر کودک داشته
باشد .هر گونه حمایت از سوی دولت به خانواده اعطا میشود که باید در تعادل با
حمایت کودک از سوی خانواده وی باشد ).(E/CN.4/1987/25: 25
بعد از بحث و گفتگوی بیشتر و با دو طرح پیشنهادی دیگر ،بعدا ماده قانونی
توسط استرالیا ،اتریس ،هلند و نیز ایاالت متحده مطرح شد .نمایندگان استرالیا
اظهار نمودند که ماده قانونی پیشنهادی شامل دو مفهوم اصلی مهم است که
عبارتند از  -1تواناییهای در حال تکامل کودک و حقوق وی همانطور که در
معاهده پیش نویس مطرح شده اند و  -2حقوق و وظایف والدین
).(E/CN.4/1988/28: 8
در این مناظره اکثریت قریب به اتفاق اعضای گروه اقدام از ماده  5پیشنهادی
حمایت کردند و بر این باور بودند که توافق پیشنهادی در این ماده حاکی از
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تعادل بین حقوق کودک و حقوق نسبی والدین وی است
) .(E/CN.4/1988/28: 8گروه اقدام نیز با متن ماده  5جدید موافقت کرد که
بعد از تغییرات جزیی در خوانش دوم این ماده ارائه شده بود که به موجب آن:
احزاب دولت باید به حقوق ،وظایف و مسئولیتهای والدین و یا در صورت لزوم به
به اعضای خانواده یا جامعه قیمهای قانونی کودک معرفی شده اند و سایر افراد
مسئول در برابر کودک احترام بگذارند ،به شیوه ای که مطابق با حقوق به
رسیمت شناخته شده در معاهده مذکور باشد (E/CN.4/1989/29/Rev.1:
).5
بدین سان ،شمول ماده  5منجر به اولین حق تعیین شده در معاهده درباره
حقوق کودک در قبال والدینش بود .با مقایسه ای که انجام شد ،اولین حق
محقق کودک در ماده  6بیان میشود که بموجب آن حق کودک برای زندگی و
رشد و پیشرفت است .شمول ماده  5منحر به این سوال درباره رابطه بین حقوق
کودک و حقوق والدین بود .قبل از این ،فراخوان برای حقوق والدین با هر ماده
قانونی مجزا سروکار داشت بنابراین منجر به پژوهش درباره قوانین و اصولی شد
که باید نوعی تعادل بین حقوق والدین و فرزندان برقرار میکردند .وقتی حقوق
والدین به ماده قانونی خاصی تخصیص یافت و در معاهده نیز مطرح شد ،کلیه
مفاد این معاهده معتبر شمرده شدند ،و به نظر میرسد در مقایسه با زمانی که
حقوق والدین تحت عنوان موضوعات مجزایی بررسی میشد از اهمیت بیشتری
برخوردار شدند .به طور خالصه ،حقوق والدین در تمام حقوق بیان شده برای
کودکان در  CRCاعمال شدند .با اینحال ،شایان ذکر است که حقوق والدین که
در ماده  5به انها اشاره شد محدود شدند زیرا قبال در ماده  14به آنها توجه شده
بود و مطابق با اصل پیشرفت تدریجی قابلیت های کودک بودند.
حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی کودک در مقابل حقوق مدنی والدین
برخالف سایر معاهدات مربوط به حقوق انسان CRC ،بر این موضوع تاکید
ندارد که مفاد مختلف با چه نوع خاصی از حقوق سروکار دارند .اگر تمایل به
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جداکردن حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی نباشد و نخواهیم به هیج یک از آنها
ارزش خاصی بدهیم ،بجای آن معاهده مذکور دید کلی اتخاذ میکند که در آنجا
حقوق مذکور درهم تنیده در نظر گرفته میشوند و دیگر امکان جداکردن آنها از
یکدیگر وجود ندارد .همانطور که دیده میشود ،این رویکرد از پتانسیل زیادی
برخوردار است چون انواع مختلف حقوق را انفعالی می نماید و بنابراین دیگر
مثل قبل حقوق را نمیتوان به حقوق درجه یک یک درجه دو تقسیم بندی نمود.
ولی از نقطه نظر تحلیلی ،مرجع کلی  CRCدر حقوق ،بدون تعیین واقعی نوع
حقوقی که باید با آنها سروکار داشت ،تناقضات مهم را مبهم می نماید .تحلیل
روند پیش نویس با کمک طرح مارشال درباره حقوق شهروندی کمک کرد آنچه
بخاطر اقدام متعادل کننده بین حقوق والدین و حقوق فرزندان در  CRCدر
خطر است را برجسته و متمایز نماید .در ادامه ،برخی از نکات جالب کمی بیشتر
بسط داده میشوند .در خالل روند پیش نویس در خصوص رابطه بین حقوق
والدین و حقوق فرزندان چالش اصلی یعنی برقراری تعادل بین حقوق مدنی و
سیاسی کودک و حقوق مدنی والدین ظهور میکند .بویژه اینکه ،حقوق مدنی
کودک برای آزادی بیان و آزادی اندیشه ،وجدان و مذهب ،و نیز حقوق سیاسی
کودک برای مشارکت و تاثیرگذاری بر اعمال قدرت نقطه مقابل حقوق مدنی
والدین در حق مالکیت آنها بر فرزند است .در پزوهشی هارت و پاولویک ،1991
و ادرسون  1999به این موضوع اشاره کردند که کودکان هنوز فقط به عنوان
افرادی ناکام ل در نظر گرفته میشوند و اینکه دیدگاه کلی کودک بعنوان دارایی
والدینش هنوز آشکار و صریح است .در پژوهشی نیز اسمیت  2227مدعی شد
که حقوق کودکان معموال در رابطه با حق کودک برای مشارکت (یعنی نوعی
حق سیاسی) بیش از حد زیاد در نظر گرفته شده است .با اینحال ،بنده اینگونه
استدالل می آورم که این موضوع نیز در خصوص حقوق مدنی کودک است.
وقتی گروه پیش نویس در برخی از نکات قبل از حقوق متناقض کودک و والدین
قد علم کردند ،نگرانیها در خصوص فرمولهای حمایت کننده حقوق کودکان
بسیار قوی مطرح شدند.
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نمونه ای از حق مدنی کودک انتخاب مذهبش است یا اینکه اصال هیچ سبک
زندگی مذهبی را انتخاب نکند ،و در مقابل حق مدنی والدین تصمیم گیری برای
رشد و پرورش فرزندانشان است.
با در نظر گرفتن حقوق والدین ،فرمولها و اصولی که برای حمایت از حقوق مدنی
کودک بسیار دور از دسترس هستند مورد تائید گروه اقدام نبودند .در عوض،
اقدام برای متعادل کردن این حقوق ضروری به نظر میرسید .این بررسی نشان
میدهد در برقراری تعادل بین حقوق والدین و فرزندان ،حفظ حقوق والدین باید
مهم و بااهمیت تلقی شود ،برخی اوقات نیز حتی ممکن است مهمتر از حقوق
سیاسی و مدنی کودک تلقی شوند .همچنین شایان ذکر است که حقوق والدین
در سرتاسر  CRCنامعین باقی می ماند .آن والدین در رابطه با فرزندان خود
حقوق غیر قابل انکاری دارند که در این معاهده بارها به رسمیت شناخته شده
است ،با این وجود معنای این حقوق و زمینه های ادعای آنها واضح و آشکار
نیست .بنده اینگونه استدال ل می آورم که با رجوع به حقوق والدین بدون اینکه
تعیین شود آنها با چه نوع حقی سروکار دارند ،درک و بحث درباره متعادل
کردن حقوق بین والدین و فرزندان را دشوار میکند .متعاقبا ،کافی نیست بگوییم
حقوق کودک باید در مقابل حقوق والدین متعادل شود ،در عوض باید زمینه
های این ادعاها را بدقت بررسی نماییم .در مقاله حاضر ،یک چنین بررسی با
اعمال سه نوع حق شهروندی مارشال برای حقوق کودک و حقوق والدین انجام
شد .همانطور که قبال نیز اشاره کردم اگر دالیل ارتقای حقوق والدین معتبر و
موثق باشند ،برای مثال ،حقوق مدنی برای مالکیت ،این مسئله مطرح میشود که
والدین واقعا مالک چه چیزی هستند؟ آیا والدین مالک فرزندان هستند یا باید از
فرزندان مراقبت نموده و آنها را پرورش دهند؟ آیا والدین مالک حقوق کودک
هستند یا آیا حق کودک است که به والدین اعتماد کند یا خیر (برای بررسی
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بیشتر مقاله فینبرگ  1982را مطالعه نمایید) .کاوش بیش از حد این نوع
سواالت از حیطه این مقاله خارج است .ولی مطرح کردن این سواالت بسیار مهم
است .با اینحال ،شایان ذکر است که اگرچه  CRCبخشی از مباحثه قدرتمند در
خصوص رابطه بین فرزندان و والدین آنهاست ،جایی که حقوق والدین در
راستای حقوق کودک یا برخی مواقع قبل از آن است ،این معاهده با میل به
تقویت حقوق کودک در اقدامی متعادل کننده در این کار به شیوه های خاصی
موفق بوده است :اول از همه با حضور واقعی نیازها برای حقوق مدنی و سیاسی
کودکان و ثانیا با این واقعیت که ادعاها برای حقوق والدین در این معاهده
همیشه توام با اظهاراتی است که حیطه حقوق والدین را محدود می نماید
آیا تحصیل مورد خاصی از حقوق اجتماعی محسوب میشود؟
بنده قبال اینگونه استدالل آوردم که چالش اصلی در پیش نویس  CRCبرقراری
تعادل بین حقوق مدنی و سیاسی کودک و حقوق مدنی والدین بود .تحصیالت
باید به عنوان حق اجتماعی در نظر گرفته شود (توزیع کاالهای اجتماعی توسط
دولت) ،ولی حق برخورداری از تحصیالت نوعی حق اجتماعی با مفاهیم خاص
است .از آنجایی که تحصیالت عمدتا بعنوان ابزاری مهم برای دستیابی به حقوق
مدنی و سیاسی در نظر گرفته میشود ،دیدگاه های متناقضی درباره نحوه متعادل
کردن حقوق سیاسی و مدنی کودکان با حقوق مدنی والدین به منظور دستیابی
به حق اجتماعی برخورداری از تحصیالت مطرح میشوند .از آنجایی که
تحصیالت بعنوان یک حق اجتماعی از مفاهیم ویژه ای برخوردار است،
تحصیالت میتواند ارزشها و مجرمیت کودک را به ارمغان آورده یا از بین ببرد،
این بدان معناست که حقوق مدنی والدین به دغدغه ای تبدیل میشود که برای
سایر حقوق اجتماعی این وضعیت وجود ندارد ،برای مثال ،میتوان به حقوق
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اجتماعی مربوط به بهداشت و رفاه اقتصادی اشاره نمود .تفاوت بین حق
برخورداری از تحصیالت و سایر حقوق اجتماعی در روند پیش نویس CRC
مشهود هستند ،یعنی در بسط مفاد برای حقوق اجتماعی بغیر از حق
برخورداری از تحصیالت ،رسما بیان کردن این حقوق برای والدین مطرح نبود.
اگر در تمام مفاد مرتبط با حفظ و نگهداری کودک مثال مراقبتهای بهداشتی یا
تدارکات اقتصادی به والدین اشاره شود ،معموال وظایف و مسئولیتهای والدین و
نه حقوق آنها مورد تاکید قرار میگیرند .بنابراین ،تحصیالت میتواند به تهدیدی
برای حق والدین برای نظارت بر تربیت کودک تبدیل شود به شیوه ای که
امنیت اجتماعی یا تدارکات بهداشتی به این گونه نخواهند بود (به استثنای
درمانهای بهداشتی خاص که والدین دارای زمینه های فرهنگی و مذهبی خاص
آرزو میکنند که فرزندانشان آن ها را دریافت نکنند) .اگر والدین صاحبان رشد و
تربیت کودک هستند و ارزشها و باورهای وی را شکل میدهند ،حق اجتماعی
کودک برای برخورداری از تحصیالت باید با این حق مدنی والدین تعدیل شود.
در مناظرات گروه اقدام درباره حق اجتماعی کودک برای برخورداری از
تحصیالت با حق مدنی والدین برای مالکیت روبرو شد ،بنابراین این امر منجر به
محدود کردن حق کودک برای برخورداری از تحصیالت شد که مطابق با تدوین
حق برخورداری از تخصیالت در سایر معاهدات مربوط به حقوق انسانی است.
وقتی بازشناسی صریح حقوق والدین در رابطه با حق برخورداری از تحصیالت
بخاطر اعتراض برخی از دولتها از این ماده حذف شد ،تغییر ناگهانی در هر
نتیجه روند پیش نویس شگفت انگیز است .این امر منجر به ماده ای در خصوص
حق برخورداری کودکان از تخصیالت در  CRCشد که فقط حق اجتماعی
کودک را بیان میکند .سوال این است که آیا در موضوع حق اجتماعی کودک
برای برخورداری از تحصیالت ،در مقایسه با معاهدات قبلی CRC ،نقطه نظر
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متفاوتی را اتخاذ می نماید یا خیر .بررسی روند پیش نویس آشکار می نماید که
فشارها و برقراری تعادل بین حقوق کودکان و حقوق والدین در موضوع
برخورداری از تحصیالت در بسط این معاهده بسیار آشکار بوده است .با اینحال،
در تدوین ماده  28که نهایتا اتخاذ شد ،دیدگاه های متناقض حذف شدند.
ا حتماال سوال ذیل مطرح میشود که در این زمینه که چه کسی باید بعنوان
صاحب حق در حق برخورداری از تخصیالت در نظر گرفته شود ،آیا معاهده
حقوق کودک را میتوان به عنوان دیدگاه جدیدی در نظر گرفت که در تفسیر
معاهدات حقوق انسانی در وضعیتهای واقعی پاسخ داده میشود .محتوای
معاهدات مختلف درباره حقوق انسان سنت و مفهوم را در شرایط خاصی برآورده
میکند و بررسی میکند که چگونه حق برخورداری از تحصیالت در یک خط
مشی ملی تغییر میکند و این روش میتواند درک بسیط تری درباره صاحب یا
صاحبان حق برخورداری از تخصیالت و اینکه ادعاهای مربوط به این حق چگونه
مطرح میشوند ارائه نماید.
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