
 
  

 های عمومی دولت اسالمی المللی دادگاه صالحیت بین
 ) در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسالميها انونض ق تطبیقي تعارۀاي بر مطالع مقدمه(

 
 1پژوه مصطفي دانش

 )14/02/1393:  ـ تاریخ پذیرش نهایی31/04/1392:تاریخ دریافت مقاله(
  

     چکیده 
 و »های داخلی المللی دادگاه صالحیت بین«ه ئلمسالملل خصوصي،  در حقوق بین

عنوان پیش   به»المللی  دعاوی بینۀهای داخلی دربار صالحیت دادگاه«عبارت دیگر  هب
 که شود ه آنگاه مطرح ميئلمطرح است و این مس» سیستم حل تعارض قوانین«شرط 

ای با دولت خارجی  گونه  یا موضوع دعوا بهباشد بیگانه ،احداقل یکی از اصحاب دعو
 .ارتباط داشته باشد

کافران غیرذمی  و اتباع دولت اسالمی ۀدر فقه و حقوق اسالمی، مسلمانان و اهل ذم
بیگانگان یا   روابط حقوقی بین اتباع دولت اسالمی وۀهرگاه دربار. آیند شمارمی هبیگانه ب

روابط حقوقی بین اتباع دولت اسالمی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا 
 د، آیاشودعوایی در دادگاه دولت اسالمی اقامه   با دارالکفر ارتباط دارد، دیگرای گونه به

 دادگاه عمومی دولت اسالمی وظیفه و صالحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟
آن پاسخ  جوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله وو حاضر در جستدر مقالۀ 

 ها و ، فرضحقوقی  فقهی ونگاه تحلیلیِ  باسپس ،یمپرداز ج مییرا در حقوق عرفی و
 که در اکثر یمرس نتیجه می و به این یمکن های مختلف مسئله را تبیین می صورت

های عمومی دولت اسالمی  الملل خصوصی، دادگاه دعاوی مربوط به حقوق بین
 براي طراحي نظام و  فوقشرط این پیشبنابر ، رسیدگی دارندۀصالحیت و وظیف

 .سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالمي وجود دارد
 

 ، یاالدیان دعاوی بین، حقوق بیگانگان، نتعارض قوانی ها، تعارض دادگاه :ها کلید واژه
 .ها المللی دادگاه صالحیت بین ،المللی دعاوی بین                   
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 مقدمه و طرح مطلب
، اختالفي بین طرفین رابطة حقوقي پدید آید و به المللي  حقوقي بین روابطدر قلمرو گاههر

 با این پرسش مواجه ، دعواهدادگاه مراجعه کنند، قاضي پیش از آغاز رسیدگي ماهوي ب
که با توجه به ارتباط دعوا به یک یا چند دولت خارجي، آیا اصوالً دادگاه داخلي د شو مي

این . استمعاف  از رسیدگي  رسیدگي دارد یا آنکه فاقد صالحیت وۀصالحیت و وظیف
اي ه عبارت دیگر، صالحیت دادگاه المللي دادگاه داخلي و به  که به صالحیت بینهئلمس

شود،  نامیده مي» ها تعارض دادگاه«الح اصطدر   وپردازد المللي مي داخلي دربارة دعاوي بین
 .آید شمار مي  بهها انون تحقق سیستم حل تعارض قهاي شرط پیشیکي از 

المللي یا  ه در روابط حقوق خصوصي بینگااکنون پرسش اصلي این است که هر
 اختالفي ،یگر یا با بیگانگان یا بیگانگان با یکدیگراالدیاني اتباع دولت اسالمي با یکد بین

هاي دولت اسالمي مراجعه کنند، آیا دادگاه عمومي دولت اسالمي  پدید آید و به دادگاه
شرط   تا پیشاالدیاني را دارد المللي یا بین  رسیدگي به این دعاوي بینۀصالحیت و وظیف

 یا آنکه اصوالً چنین  یافته باشدسیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالم تحقق
نتیجه قاضي دولت  تکلیف و صالحیتي براي دادگاه دولت اسالمي وجود ندارد و در

 چند گفتار بامقاله در این شود؟  مواجه نمي» تعارض قوانین «ۀلگاه با مسئ اسالمي هیچ
 :پرداختیمبه پاسخ این پرسش 

 
در یاني داال المللي و بین ین بها و صالحیت قضایي تعارض دادگاه: نخستگفتار 

 فقه و حقوق اسالمي
هاي  طور خاص، پرسش الملل خصوصي، به طور کلي و دعاوي بین المللي به  در دعاوي بین

 که هدف این دارد طرح امکانهاي دولت اسالمي  زیادي در رابطه با صالحیت دادگاه
 : کههایي از این قبیل هاست، پرسش گفتار دستیابي به پاسخ این پرسش

 دولت اسالمي ـ با ي عموميها المللي دادگاه آیا صالحیت یا عدم صالحیت بین. 1
 قاضي مسلمان ـ مطلق است یا نسبي؟

این صالحیت، از نوع صالحیت الزامي و اجباري است یا صالحیت تخییري یا هر آیا . 2
 ت؟ از دو نوع صالحیت اجباري و تخییري کجاسک یو در صورت اخیر، جایگاه هر دو؟

 دین ، اصل این صالحیت یا اجباري و تخییري بودن آن و نیز عدم صالحیترآیا د. 3
عبارت دیگر صالحیت   است و بهمؤثرو مذهب یک یا هر دو طرف اصحاب دعوا 

 کتابي، دو المللي دادگاه دولت اسالمي در دعواي دو مسلمان، دو غیر مسلمانِ بین
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غیرکتابي و  ـ غیرکتابي، کتابي ـ مسلمانکتابي،  ـ کتابي، مسلمان غیرِغیرمسلمانِ
 ا مذاهب مختلف، چگونه است؟بغیرکتابي دو ا یدو کتابي سرانجام 

فارغ از نقش مذهب، آیا عاملِ سیاسي تابعیت نیز در این صالحیت و نوع آن یا . 4
المللي دادگاه دولت  عبارت دیگر صالحیت بین  به؟کند عدم صالحیت نقش ایفا مي

، ذمي ـ يمـ مسلمان، ذ مسلمان( دولت اسالمي ۀاي دو خودي و تبعاسالمي در دعو
 ـ غیرمستأمن، مستأمن ـ  مستأمن، غیرمستأمن ـ مستأمن(یا دو بیگانه ) يمذ ـ مسلمان

 بیگانه، چگونه است؟ ـ   یا در دعواي خودي)مستأمنغیر
ت اقامتگاه هم در این صالحیفارغ از عوامل دین و تابعیت، آیا عامل مادي . 5
عبارت دیگر آنجا که طرفین هر دو مقیم داراالسالم یا مقیم  و به گذار است؟تأثیر

دارالکفر یا یکي مقیم داراالسالم و دیگري مقیم دارالکفرند، صالحیت دادگاه دولت 
 اسالمي چگونه خواهد بود؟

ن  داراالسالم یا دارالکفر، در ای در)مال یا انعقاد قرارداد(آیا وقوع موضوع دعوا . 6
 صالحیت و چگونگي آن مؤثر است؟

 نگاهي تحلیلي به فقه و ، در ضمن چند بندها، باید براي رسیدن به پاسخ این پرسش
 .حقوق اسالم بیفکنیم

 
 نکات مقدماتي: اولبند 

هاي دولت اسالمي، از نگاه تحلیلي فقهي و حقوقي،  براي تبیین صالحیت قضایي دادگاه
 : مقدماتي مهم توجه کردۀ چند نکتباید پیش از ورود در اصل بحث به

: دستگاه قضایي دولت اسالمي را شاید بتوان مرکب از دو نوع دادگاه دانست. 1
هاي استثنایي و اختصاصي با قاضي   عمومي با قاضي مسلمان و دیگر دادگاههاي دادگاه

وري، ؛179 :تا بی جعفري لنگرودي، ؛332 :1389پژوه،  دانش (غیرمسلمانِ ذمي  خدّ
هاي عمومي دولت اسالمي است،   دادگاه، در این میان، محور اصلي بحث).360 :1336
صورت  بهگوهاي متعددي وجود دارد که باید و  گفت،هاي اختصاصي  دادگاهۀکه دربار چرا

هاي آن،   دعوا یا نزدیکيۀ اقامۀ در منطقشایدمستقل به آن پرداخت، افزون بر آنکه 
 .ددادگاه اختصاصي وجود نداشته باش

صالحیت دادگاه در فقه و حقوق اسالمي، از یک نگاه به دو نوع صالحیت اجباري . 2
 و گاهي موظف به رسیدگي استگاه یعني قاضي ، دشو تقسیم مي) تخییري(و اختیاري 

 . در رسیدگي و عدم رسیدگي اختیار دارددیگر
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المللي  هاي احتمالي دعاوي بین نخست باید حالت، رسیدن به پاسخي علميبراي . 3
یک از  قضایي در هر نسبت به صالحیت  را، به تصویر کشید و سپسدیانياال و نیز بین
 یکي ۀالمللي بودن دعوا، نتیج در حقوق معاصر و رایج، بین. ها به بحث نشست آن حالت

المللي بودن موضوع، یعني ارتباط موضوع دعوا به خارج،  بیننخست : از این دو امر است
 ) دادگاه باشدمقر  مال، یا انعقاد قرارداد یا تنظیم سند در خارج از کشورِوقوعمحل مثالً (

 یکي از اصحاب دعوا، حتي اگر موضوع کم دست یا  تابعیت یا خارجي بودن هر دودومو 
بر سر مالي که مثل دعواي دو خارجي و بیگانه (دعوا هم به خارج ارتباطي نداشته باشد، 

در . المللي باشد دعوایي از هر دو جهت بینشاید  اوقات، بسیاري از ).در ایران واقع است
مثالً دعواي دو نفر .  دو عامل وجود داردنهمیالقاعده  عليفقه و حقوق اسالم نیز 

 که موضوع دعوا به خارج نبهمسلمان بر سر مالي که در دارالکفر واقع است، از آن ج
 دعواي دو مستأمن و بیگانه بر سر المللي است و متقابالً  بینیکند، دعوا ارتباط پیدا مي

سیاسي و از نظر  که اصحاب دعوا، نظراند، از آن  قراردادي که در ایران منعقد کرده
حال در  با این .آید شمار مي المللي به  تعلق دارند، دعوایي بینیتابعیت به دولت دیگر

 سیاسي مسئله بیشتر از منظر وضعیت دیني و سپسبه ادبیات فقهي و حقوقي اسالم، 
. شویم  از همین منظر وارد بحث مينیزهمین دلیل ما   است و بهشدهاصحاب دعوا توجه 

صورت موضوع دعوایشان یا  از این نگاه، گاه اصحاب دعوا هر دو مسلمانند، در این
گاه دعوا بین یک مسلمان و یک . ارتباط با خارج است یا با خارج ارتباط دارد بي

است یا بیگانه و گاه ) ذمي(رت آن غیرمسلمان یا خودي صو غیرمسلمان است، در این
ند یا هر دو  هست صورت یا هر دو خودي و ذمي  در این،دعوا بین دو غیرمسلمان است

مذهبند یا  اند یا یکي ذمي و دیگري بیگانه و در هر حال یا هر دو هم بیگانه
ک از موارد فوق ی ادگاه عمومي دولت اسالمي در کداماینک باید دید د. مذهب غیرهم

 بلکه احیاناً ردتنها صالحیت ندا  نهي مواردچهصالحیت اجباري یا اختیاري دارد و در 
 .مجاز به رسیدگي هم نیست

که بر محور وضعیت دیني و سیاسي اصحاب دعوا (اساس نمودار ذیل   برادامهدر 
 .گیریم  بحث را پي مي)ترسیم شده است
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 )االدیانی بین(مذهب  غیر هم

  اصحاب
  دعوا

 هر دو مسلمان) الف

 سلمانمسلمان و غیرم) ب

هر دو ) ج
 غیرمسلمان

 ملی

 المللی بین

خودي و ذمی 
 )االدیانی بین(

 )المللی بین( بیگانه و مستأمن

 بیگانه و غیرمستأمن
 )المللی بین(

 )ملی(هر دو خودي و ذمی . 1

یکی خودي و ذمی و دیگري بیگانه . 2
 )المللی بین( و مستأمن

هر دو بیگانه و مستأمن . 3
 )المللی بین(

یکی ذمی یا مستأمن و دیگري غیرمستأمن . 4
 )المللی بین(

هر دو غیرذمی و . 5
 )المللی بین( غیرمستأمن

 مذهب هم

مذهب  غیرهم
 مذهب هم

 )االدیانی بین( مذهب غیرهم

 مذهب هم

  مذهب غیر هم
 )االدیانی بین(

 تابعیت هم

 هاي متفاوت با تابعیت

 مذهب هم

 مذهب هم

      مذهب  غیرهم  
 )االدیانی بین(  
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ي صالحیت در موارد مختلف، ی استقراۀ ورود به مطالعدر پایان این مقدمه و قبل از
، صالحیت یا عدم طور که در حقوق معاصر و رایج همان. نکته مفید استیک تذکر 

 بیشتر براساس مصالح سیاسي ها  نسبي است و دادگاهیالمللي دادگاه امر صالحیت بین
همین مسئله  در فقه و حقوق اسالمي نیز ،کنند اعالم صالحیت یا عدم صالحیت مي

باید انتظار داشت که یعني ن. هاي عمومي دولت اسالمي صادق است نسبت به دادگاه
بلکه بسته به . طور مطلق به صالحیت یا عدم صالحیت دادگاه اسالمي فتوا داده شود به

 .چنین نباشدیا باشد  دادگاه صالحیت داشته شایدمورد 
 
     دعاوي دو مسلمانصالحیت دادگاه در  :مبند دو

عبارت  به.  دعاوي دو مسلمان صالحیت و بلکه وظیفه داردتمامیدادگاه دولت اسالمي در 
کند که دعواي دو   فرقي نمينظر این ازدیگر صالحیت آن، صالحیت اجباري است و 

طبیعت . المللي  حقوق عمومي باشد یا خصوصي و چه ملي باشد و چه بینۀمسلمان در حوز
ند و  هست  دولت اسالميۀ ملي دارد، زیرا هر دو تبعۀان، صبغ دعاوي خصوصي دو مسلمۀاولی
 و موضوع روابط حقوقي آنان هم شوند  محسوب می طور طبیعي هم هر دو مقیم داراالسالم به

 .هاي دیگر ارتباطي ندارد و به دولتاست در کشور اسالمي شکل گرفته 
 ۀ دو مسلمان در حوز بینۀتوان یافت که رابط اما در عین حال موارد متعددي هم مي

 یکي از آنها یا هر شایدعنوان مثال  گیرد، به میالمللي به خود  حقوق خصوصي، رنگ بین
 عنصر خارجي در این دعوا ، اقامتگاهيۀد که از منظر رابطندوي آنها مقیم دارالکفر باش

 که در ند، بر سرِ مالي دعوا دارند هست چه هر دو مقیم داراالسالموجود دارد یا اینکه اگر
 دعوا به دولت دیگري هم ارتباط پیدا نبهخارج از داراالسالم واقع است، پس از این ج

االدیاني یا   بینۀ آنها صبغۀ به رابط،هاي متحرك  تعارضۀ مسئلمکان داردکند یا ا  مي
 ـ چه مقیم داراالسالم و چه اند  زوجین هر دو قبالً کافر بودهشایدالمللي بدهد، مثالً  بین

عنوان   و فرضاً تعدادي خوك را بهاند دارالکفر ـ و در زمان کفرشان ازدواج کردهمقیم 
اکنون و پس از مسلمان شدن طرفین، زوجه، مهر خویش را   اند و هم مهریه معین کرده

 ۀکند و دعوا صبغ بدیهي است این دعوا به دو نظام حقوقي ارتباط پیدا مي. طلب کند
یابد  المللي تحقق مي بین ـ االدیاني کند یا ترکیب بین دا ميالمللي پی االدیاني یا بین بین

 ۀهاي دولت اسالمي صالحیت و وظیف  این موارد از منظر صالحیت عام، دادگاهۀدر هم
ینکه مستند قاضي در رسیدگي به دعوا، قانون اسالم یا غیراسالم  اعم از ا،رسیدگي دارند

ت خاص، صالحیت رسیدگي نداشته مگر اینکه دادگاه معیني از منظر صالحی. باشد
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ا یاساس دیدگاه ابوحنیفه، اگر طرفین  البته بر. باشد، که این خارج از محل بحث ماست
 والیي، چنین وظیفه و ۀدلیل گسست در رابط یکي از آنها مقیم دارالکفر باشند، به

 .)290 و 289، 2004دراز،  (صالحیتي براي دادگاه اسالمي وجود نخواهد داشت
. دلیل خاصي نیاز نیست و به این وظیفه و صالحیت، عمومات وجوب قضاست مستند
اي از قرآن  ، از جمله آیه)25 :1401الرشتي،  (دشو اد ميف اربعه مستۀ که از ادلعموماتي

مات وحضمعناي فصل   به»حکم« در زمین را  خالفت حضرت داوودۀکریم که فلسف
در زمین خلیفه قرار دادیم، پس بین مردم اي داوود، ما تو را «: فرماید داند و مي مي

کن و از هوي پیروي مکن که تو را از راه خداوند گمراه ) قضاوت( حکم ،براساس حق
 وَلَا تَتَّبِعِ بِالْحَقِّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ دَاوُودُ یَا «»کند مي

 این وجوب رسیدگي و صالحیت قضایي در ).25 :ص(» بِیلِ اللَّهِالْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَ
د کن  اظهار ميجواهر صاحبقدر واضح است که فقیه بزرگواري همچون  کلیت خود، آن

ایي بودن آن ف، هرچند در عیني و ک)40/11 ،1362نجفي،  (که نیازمند دلیل نیست
، شود  محسوب می عیني واجب،رسد از منظر صالحیت عام نظر مي جاي بحث است که به

ي را ه نظامي قضایي را پي افکند و قضاتیعني بر امام و دولت اسالمي واجب است ک
، اما از منظر )40/10 ،همان (کند که به حل و فصل حضومات مردم بپردازندمنصوب 

 ؛27/19 ،1417 سبزواري، ؛11 :همان (آید شمار مي صالحیت خاص، واجب کفایي به
 .)1/20 ،1383گلپایگانی، 

 
 غیرمسلمان  بادعاوي مسلمانصالحیت دادگاه در  :سومبند 

هاي مختلفي داشته باشد که برخي از آنها ملي  حالتشاید غیرمسلمان  ـ دعاوي مسلمان
هاي  ها، صالحیت اجباري دادگاه  و در بعضي از آن حالتهستندالمللي  و برخي دیگر بین

 ۀدربارتوان  می، ی دیگریها ما در حالترسد، ا نظر مي عمومي دولت اسالمي، بدیهي به
 .دکرها درنگ و تأمل  صالحیت اجباري دادگاه

غیرمسلمان خوانده باشد، خواه آن مسلمان مقیم و خواهان  ، مسلمان :اولحالت 
 ۀداراالسالم یا مقیم دارالکفر باشد و خواه آن غیرمسلمان، خودي و ذمي باشد یا بیگان

تردید  رعي آن، بيهاي ف  فرضۀدر این حالت با هم. أمن غیرمستۀمستأمن یا حتي بیگان
که یکي از   رسیدگي دارد، چراۀدادگاه عمومي دولت اسالمي صالحیت اجباري و وظیف

هاي تشکیل دستگاه قضایي دولت اسالمي، دفاع از حقوق اتباع اصلي، یعني  فلسفه
 . خواه طرف دیگر دعوا، مسلمان یا غیرمسلمان باشد،مسلمانان است
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 مسلمان ـ اعم از مقیم داراالسالم یا دارالکفر ـ خوانده و غیرمسلمان :حالت دوم
 :فروض مختلفي داشته باشدشاید   نیزاین حالت. خواهان باشد

صالحیت . طرفین دعوا مقیم داراالسالم باشند و خواهان ذمي یا مستأمن باشد. 1
رسد، زیرا از یک  نظر مي اجباري دادگاه عمومي دولت اسالمي، در این فرض، بدیهي به

ند  هست  والیت دولت اسالمي وطرف، طرفین دعوا هر دو مقیم داراالسالم و تحت استیال
موجب  و اعمال والیت ـ از جمله والیت قضایي ـ بر آنان ممکن است و از سوي دیگر، به

 ان ذمه یا امان، دولت اسالمي متعهد شده است که از حقوق اهل ذمه و اهل امان درپیم
 . دفاع، رسیدگي به دعواي آنهاستبرابر مسلمانان، دفاع کند و حداقلِ

صالحیت اجباري دادگاه دولت اسالمي در .  مقیم دارالکفر باشد، خوانده ومسلمان. 2
 مسلمان در قلمرو ة که خواندنظر، یکي از آن دارد تأمل جای نبهاین فرض از دو ج

ویژه اگر موضوع دعوا  والیت قضایي ـ به و اعمال نیست دولت اسالمي یوالیت و استیال
 و دیگر )292ـ289 :2004دراز،  (خواهد بودپذیر ن هم خارج از داراالسالم باشد ـ امکان

 ادعا شود که تعهد دولت اسالمي به دفاع از حقوق ذمیان و مستأمنان در برابر  شایدآنکه
بالفعل جمعیت دولت ال و فعاست که عضو منصرف مسلمانان، به آن دسته از مسلماناني 

اسالمي ـ یعني مقیم داراالسالم ـ باشند، اما نسبت به آن دسته از مسلماناني که مقیم 
 به ،داراالسالم نیستند، چنین تعهدي وجود ندارد، مگر آنکه در متن پیمان ذمه یا امان

 .این تعهد نیز تصریح شود
باشد، بلکه ن مستأمن یا غیرمسلمان، ذمي فرض سوم آن است که خواهانِ. 3

 که یا اصوالً هیچ پیماني با دولت اسالمي ندارد و مشمول هیچ پیمان باشدغیرمسلماني 
 یا آنکه در پیمان مذکور، دولت اسالمي به دفاع از او در برابر مسلمانان باشدعمومي هم ن

و نه اختیاري ـ  رسد در این فرض، صالحیت اجباري ـ نظر مي به. متعهد نشده باشد
 مسلمان، مقیم داراالسالم یا مقیم ةولت اسالمي منتفي است، خواه خوانددادگاه د

 مشمول یک پیمان عمومي ، اگر خواهان،که اشاره شدگونه  البته همان. دارالکفر باشد
شده تعهد مموجب آن پیمان، به دفاع از حقوق غیرمسلمان  باشد که دولت اسالمي به

 . رسیدگي خواهد داشتۀ وظیفباشد، طبعاً دادگاه دولت اسالمي صالحیت و
.  استشدهدو فرض نخست بحث دربارۀ در کالم فقها، به فرض سوم تصریح نشده و 

 اسالمي، های انونفقهاي شیعه به صالحیت اجباري و لزوم رسیدگي، آن هم براساس ق
 ؛3/39 ،1413 و 1/154، 1414 عالمه حلي، ؛21/319 ،1362نجفي،  (اند فتوا داده
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 ؛12/399 ،1414 محقق کرکي، ؛2/305 ،1406براج،   ابن؛3/100 ،1387فخرالمحققین، 
 و تفاوتي بین خوانده یا )7/224 ،1416 فاضل هندي، ؛5/141 ،1378شیخ طوسي، 

که داراالسالم است یا (اند، چنانکه به اقامتگاه او   نگذاشتهن طرف مسلماندخواهان بو
چه آن مظلوم، . اند  دفاع از مظلوم دانستهاند و دلیل آن را لزوم اي نکرده  اشاره)دارالکفر

مان ذمه و امان، پیکه دولت اسالمي به موجب  مسلمان باشد یا ذمي یا مستأمن، چرا
، المبسوط شیخ طوسي، ؛40/300 ،1362نجفي،  (از حق آنان شده استدار دفاع  عهده

 .)31/131 ،الینابیع الفقهیهمروارید، 
کنند که چه طرفین و چه فقط یک  تصریح مياند و  شافعیان نیز بر همین عقیده

طرف به قاضي مسلمان مراجعه کند و چه خواهان مسلمان باشد یا غیرمسلمان و چه 
، به دلیل لزوم دفع ظلم از مظلوم، موضوع دعوا، نکاح باشد یا غیرنکاح، رسیدگي به دعوا

. )569 :1396 زیدان،. نکـ  ( دادگاه عمومي دولت اسالمي واجب استنبر قاضي مسلما
 ؛273 :2004دراز،  (اند رسد که سایر فقیهان اهل سنت نیز بر همین عقیده نظر مي به

 . از آنان نقل نشده استکه هیچ سخن خالفي  چرا،)125 :تا بیمدکور، 
 که دادگاه دولت اسالمي و قاضيِ هدر تاریخ قضاي اسالمي، روایات فراواني نقل شد

و احیاناً به است  یک غیرمسلمان رسیدگي کرده مسلمان به دعاوي بین یک مسلمان و
 :1408  طنطاوي،؛83ـ81 :1368راوندي،  (اند نفع طرف غیرمسلمان نیز حکم کرده

عنوان   یک طرف بهتنها کرده باشند یا آنکه  اعم از اینکه طرفین با هم ترافع،)10
 . غیرمسلمانخواهان به قاضي مراجعه کرده باشد، اعم از آنکه خواهان مسلمان باشد یا

 
 دعاوي دو غیرمسلمان صالحیت دادگاه در :م چهاربند

هاي مختلفي دارد که صالحیت قضایي دادگاه دولت  دعاوي دو غیرمسلمان حالت
 .دشومستقل ارزیابي باید  آنهایک از   هرۀاسالمي دربار

 
  دو ذميدعواي. 1

ون مفروض آن است دعوا کامالً ملي است، چدر دعواي دو ذمي، به لحاظ اصحاب دعوا، 
هرچند از منظر دیني . ند هست  دولت اسالمي و مقیم داراالسالمۀکه هر دو طرف، تبع

اما به لحاظ موضوع دعوا، ممکن است دعوا، . االدیاني باشد دیني یا بین  دعوا درونشاید
ـ مالي باشد که در خارج از   ال مث برایالمللي پیدا کند، اگر موضوع دعوا ـ صبغة بین

.  که در خارج از داراالسالم منعقد شده استباشدیا قراردادي  االسالم واقع استدار
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 این دعاوي، فقهاي ۀهاي عمومي دولت اسالمي دربار  صالحیت قضایي دادگاهۀدربار
طور مطلق به صالحیت تخییري یا  برخي به. اند هاي متفاوتي ابراز کرده اسالم، دیدگاه

المذهب بودن  مشترك(دیني  برخي دیگر براساس دروناند و  صالحیت اجباري فتوا داده
ل به ئبودن دعوا، قا) المذهب بودن اصحاب دعوا مختلف(االدیاني  یا بین) اصحاب دعوا
در صورت دوم به صالحیت و  در صورت نخست به صالحیت تخییري .اند تفصیل شده

 .اند همعتقد بوداجباري 
لت اسالمي را ـ اعم از تخییري یا  برخي صالحیت قضایي دادگاه دو،از سوي دیگر

 یک طرف را ۀاند و برخي دیگر، مراجع کردهمشروط  طرفین دعوا ۀاجباري ـ به مراجع
 به تفصیل  براساس موضوع دعوا،زمینه  هم در ایناند و برخي  افي دانسته کهم

 طرفین ۀ صالحیت قضایي در دعاوي مربوط به نکاح را مشروط به مراجعاند و گراییده
اما همة آنان در . اند  یک طرف را هم کافي دانستهۀ مراجع، و در غیر آناند ا دانستهدعو

سبوق به ترافع طرفین یا یکي از آنها مکه (ممنوعیت ورود ابتدایي دادگاه دولت اسالمي 
 تحت اختیارات ،ویژه اهل ذمه  ن، بهناکه اصوالً غیرمسلما  اتفاق نظر دارند، چرا)نباشد

وري، ( دنهسترهبران مذهبي خود قانوني و قضایي   ).360 :1336خدّ
گونه تفصیلي، به لحاظ   امامیه، مالکیه و حنابله، بدون هیچۀدیدگاه مشهور شیع

عمومي دولت  اختالف مذهبي طرفین، به صالحیت تخییري دادگاه یاموضوع یا اشتراك 
 :1415اوي،  القرض؛570 :1396زیدان، ؛ 21/381 ،1362نجفي،  (اند اسالمي فتوا داده

اند که   مائده استناد کردهۀ سورة مبارک42 ۀ، به آیفتوااین  و براي اثبات )40 و 39
اگر آنان، نزد تو آمدند، پس بین آنان حکم و «: فرماید خداوند متعال خطاب به پیامبر مي

گونه پیامبر را در استماع و   ینه او ب» گردان  آنان روي]ۀداوري دربار [قضاوت کن یا از
 .گرداند ر ميی مخ،سیدگي یا عدم استماع و رسیدگي دعاوي آنانر

ـ که از عدم نسخ حکم ) ع( بصیر از امام باقر افزون بر آن فقهاي شیعه به روایت ابي
گاه اهل تورات یا اهل  هر«: کنند که فرمود کند ـ نیز استناد مي  مذکور حکایت ميۀآی

حر عاملي،  (»رسیدگي کند یا نکندانجیل به قاضي مراجعه کنند، او مخیر است که 
 بدیهي است مصداق روشن اهل تورات و اهل انجیل، اهل ذمه هستند .)27/296 ،1416

م این موگرچه ع. آیند شمار مي  دولت اسالمي بهۀکنند و تبع که در داراالسالم زندگي مي
ژه اگر وی ، بهآنانشود، در شمول حکم نسبت به  عنوان، مستأمن کتابي را نیز شامل مي

  .غیرکتابي باشند، بحث و اختالف نظر وجود دارد که خواهد آمد
داند،  پذیرد، اگرچه آن را الزامي و اجباري نمي  اصل صالحیت را ميهر حال این دیدگاه به
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دانند، اما   یک طرف را کافي ميۀجز آنکه حنابله براي تحقق این صالحیت تخییري، مراجع
 .)572 :1396زیدان،  (دانند طرفین را، الزم مي ۀ امامیه و مالکیه مراجعۀشیع

گونه تفصیلي، به  طور مطلق و بدون هیچ  مقابل، زیدیه و ظاهریه، بهۀدرست در نقط
اند که حکم تخییر مذکور  اند و بر این عقیده صالحیت اجباري و لزوم رسیدگي فتوا داده

هللا  براساس ما انزل«: ایدفرم  همین سوره که مي49 ۀ آیۀوسیل  سورة مائده، به42 ۀدر آی
 نسخ شده و پیامبر »هللا و أن احکم بینهم بما انزل «»بین آنان حکم و قضاوت کن

 ؛571 :همانزیدان،  (طور مطلق به دعاوي آنان رسیدگي کند مأموریت یافته است که به
 .)250 :1342زحیلي، 

اند   این عقیده بر، همچون محمد رشید رضااز صاحبان این دیدگاهالبته برخي دیگر 
، مخصوص معاهدین است و اهل )573 :1396زیدان،  ( منسوخ نیست42 ۀکه اگرچه آی

 دعاوي معاهدین ۀویژشود، پس صالحیت تخییري مذکور در این آیه،  ذمه را شامل نمي
 که دادگاه اسالمي را به استماع و خواهد بود 49 ۀاست، اما دعاوي اهل ذمه مشمول آی

 .دکن رسیدگي مکلف مي
به شافعیه دو قول نسبت داده شده است، یکي صالحیت تخییري ـ که نزد آنان 

اما در نگاه . مزني استتر است ـ و دیگر صالحیت اجباري که این قول گزیدة  صحیح
عبارت دیگر براساس  تر، شافعیه براساس اشتراك یا اختالف در مذهب و به دقیق
در صورت اشتراك اصحاب . اند تفصیل گراییدهاالدیاني بودن دعوا، به  دیني یا بین درون

ـ صالحیت اختیاري و صالحیت   طرفین، دو قولدعوا در دین، مثالً مسیحي بودنِ
اما . ـ به آنان نسبت داده شده است، اگرچه قول ظاهرتر، صالحیت اجباري است اجباري

ودي  یک طرف و یهل مسیحي بودنِامثبرای در صورت اختالف اصحاب دعوا در دین ـ 
اند، چه طرفین  طور قطع و جزم به صالحیت اجباري فتوا داده بودن طرف دیگر، به

ابوحنیفه نیز به . )569 :همان ( مراجعه کند کنند یا حتي فقط یک طرف مراجعه
باري دادگاه اسالمي فتوا داده، جز آنکه براساس موضوع دعوا و شرط لزوم صالحیت اج

از نگاه او، اگر موضوع دعوا، غیرنکاح باشد، . ت به نوعي تفصیل گراییده اس،رسیدگي
 یک طرف هم ۀهمچون حنابله و شافعیه و ظاهریه و زیدیه بر این عقیده است که مراجع

که اگر  براي صالحیت اجباري و تکلیف دادگاه به لزوم رسیدگي کافي است، در حالي
 هر دو طرف را ۀموضوع دعوا، به نکاح مربوط باشد، همچون امامیه و مالکیه، مراجع

کند و باید طرفین  نمي پس مراجعه یک طرف، براي دادگاه تکلیفي ایجاد. داند شرط مي
 .دعوا به دادگاه مراجعه کنند
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 و عمومي )الناس حق(تفصیل دیگري نیز براساس ماهیت دعوي و خصوصي 
و برخي در دعاوي عمومي و برخي برعکس در دعاوي است بودن آن، نقل شده ) هللا حق(
 و براي دادگاه صالحیت اجباري قائلند و براي اند صوصي رسیدگي را واجب دانستهخ

 ).240 و 4/239 ،1378شیخ طوسي،  (پذیرند فرض مقابل آن، صالحیت اختیاري را مي
 اهل ذمه، ۀ در صورت عدم مراجع کهبندي کرد  جمعچنینتوان  آنچه گذشت را مي

 هر ۀ منتفي است، اما در صورت مراجعبحث از صالحیت دادگاه دولت اسالمي، موضوعاً
 صالحیت دادگاه دولت اسالمي، دو دیدگاه اصلي محدود و ۀدو یا یکي از آنها، دربار

 .گیرد هاي متوسطي قرار مي  آنها نیز دیدگاهۀموسع وجود دارد، که در میان
طرفین، دادگاه دولت اسالمي مراجعۀ در محدودترین دیدگاه، تنها در صورت 

)  امامیه و مالکیهۀشیع. (آن را خواهد داشتنوع تخییري یدگي، آن هم از صالحیت رس
 یک طرف دادگاه دولت اسالمي، صالحیت ۀترین دیدگاه، حتي با مراجع و در موسع

 میانه،   دیدگاه.)ظاهریه و زیدیه. (دا خواهد کرداجباري و الزامي براي رسیدگي پی
 .گیرد  این دو دیدگاه قرار ميۀدر میان  است کهشافعیه، حنابله و حنفیههاي  دیدگاه

 : توجه و تأمل استشایان شریفه چند نکته ۀ آیردربارة تخییر مذکور د
مقصود از تخییر، صالحیت تخییري دادگاه اسالمي است نه تخییر اهل ذمه در . 1

.  که آن دلیل دیگري داردمراجعه به دادگاه دولت اسالمي یا عالمان و قضاوت خودشان
 . شریفه، پیامبر و دولت اسالمي استۀمخاطب در آیکه  چرا

گذاردن مراجعان نیست،    مهمل و بالتکلیف،مذکور در آیه» اعراض«مقصود از . 2
که در غیر  ، ارجاع آنان به عالمان و قضات مذهبي خودشان است، چرابلکه مقصود

م شیرازي،  مکار؛351 و 350، 1413گلپایگاني،  (آید مرج پدید مي  و  صورت هرج این
هاي ویژه و اختصاصي  توان رسمیت و مشروعیت دادگاه جا مي  و از همین)325 :1413

 .دکربراي اهل ذمه را استنباط 
 که عالمان مذهبي و قضات دارد طرح امکانبنابراین منطقاً این تخییر در جایي . 3
اه دولت  و دادگوجود ندارد دسترسي وجود داشته باشند وگرنه جایي براي تخییر قابل

 .)327 :همانمکارم شیرازي،  (اسالمي موظف به رسیدگي است
بر این اساس، تفصیل شافعیه براي صالحیت تخییري و اجباري دادگاه عمومي . 4

 و اشندیعني آنجا که طرفین پیرو یک مذهب ب. رسد نظر مي دولت اسالمي منطقي به
المي صالحیت تخییري مذهب نیز در دسترس باشد، دادگاه عمومي دولت اس عالم هم

المذهب باشند، ارجاع آنان به عالمان یکي از دو مذهب  ، اما اگر طرفین مختلفرددا
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دادگاه عمومي دولت اسالمي، صالحیت اجباري و ناچار  رسد، پس به نظر نمي منطقي به
 . رسیدگي خواهد داشتۀوظیف
 معیاري براي  که آیاشود میبا فرض پذیرش صالحیت تخییري، این پرسش طرح . 5

 طور مطلق آزاد است؟  رسیدگي یا اعراض وجود دارد؟ یا بهۀقاضي در انتخاب گزین
 به این مسئله نپرداخته و معیاري را مطرح صریحفقهي   متون حدیثي وهرچند

 اسالمي ۀ نظام جامعفظن والیت است که با حئوکي از شیاند، با توجه به آنکه قضا  نکرده
رسد، مگر در جایي  نظر نمي  بودن این تخییر، چندان منطقي بهضابطه سروکار دارد، بي

 .یک از دو گزینه وجود نداشته باشد وجه ترجیحي براي انتخاب هیچ  که هیچ
مندي تخییر قاضي ـ شاید بتوان با توجه به شأن  بر این اساس ـ منطقي بودن ضابطه

با . 1( د،نسالم باشاگر طرفین راضي به حکم ا:  مائده چنین گفتۀ سور42 ۀنزول آی
فرض اختصاص به رضایت کفار به حکم اسالم، قید مذکور، قید توضیحي است و آوردن 

 بتوان فرض کرد که کفار به قاضي مسلمان شایددر عین حال . 2 ؛آن اشکالي ندارد
مراجعه کنند و از او بخواهند که بر طبق مذهب خودشان حکم کند و این فرض هیچ 

صورت و با فرض عدم جواز حکم به غیراسالم براي  ه البته در ایناشکال منطقي ندارد ک
 و آنان را به قضات مذهبي خودشان کند میقاضي مسلمان، او از رسیدگي خودداري 

 و در صورت پذیرش جواز رسیدگي بر مبناي قوانین مذهبي آنها، بر همان دهد ارجاع مي
اسالمي رسیدگي کند، قانون براساس باید  قاضي مسلمان ).اساس رسیدگي خواهد کرد

مذهبشان ارجاع دهد تا براساس  صورت، آنان را به عالمان و قاضیان هم در غیر این
 .مذهبي خودشان به دعوایشان رسیدگي کندهای  قانون
 

  مستأمن و بیگانهباذمي دعواي . 2
 یوایلحاظ اصحاب دعوا، دع  المللي بودن یا نبودن موضوع آن، به این دعوا، فارغ از بین

، بیگانه )مستأمن(خودي است و طرف دیگر ) ذمي(که یک طرف  المللي است، چرا بین
 داراالسالمند است، اگرچه هر دو مقیم 

 :خواهد داشتهاي مختلفي وجود  در این دعوا، فرض
 .خواهان باشد خوانده و مستأمن خوانده یا برعکس ذمي خواهان و مستأمن ذمي. 2 و 1
 رسیدگي ۀدو فرض، دادگاه دولت اسالمي صالحیت و وظیفرسد در این  نظر مي به
مان ذمه، به دفاع از حقوق پی، زیرا از یک طرف به موجب )250 :1342زحیلي،  (دارد

 دفاع از حقوق ۀمان امان، وظیفپیاست و از طرف دیگر به موجب موظف اهل ذمه 
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.  دارد  برعهده)ياعم از مسلمان و ذم(مستأمن را حداقل در برابر اتباع دولت اسالمي 
 ۀخواهي کند، وظیف دادعنوان خواهان علیه طرف دیگر  از آن دو بهیک  پس هرگاه هر

 .دادگاه استماع و رسیدگي به دعواي اوست، خواه ذمي باشد یا مستأمن
 ،تر گذشت در این فرض به استناد آنچه پیش. المذهب باشند طرفین دعوا، مختلف. 3

 . باور دارند در رسیدگي به دعوادادگاه دولت اسالميمندي  همه به صالحیت و وظیفه
در این فرض به استناد . المذهب باشند مشترك) ذمي و مستأمن(طرفین . 4

 شریفه ۀ مذکور در آیهاي متفاوت از آیات سورة مائده و اینکه آیا موضوع تخییرِ استنباط
 آنهاست، ي یا طرفین معاهد یا اعم ازم مخصوص طرفین ذپذیرش آن ـبا فرض ـ 

 .آید به وجود میهاي متفاوتي  دیدگاه
دانند، اگر موضوع  منطقاً از دیدگاه کساني که حکم تخییر را ثابت و غیرمنسوخ مي

گفته در دعواي دو  القاعده صالحیت تخییري پیش آیه، اعم از ذمي یا معاهد باشد، علي
 موضوع آیه به طرفین اما اگر). 250 :1342زحیلي،  (ذمي در اینجا نیز ثابت خواهد بود

داشته باشد، تخییر موردي نخواهد داشت و دادگاه اختصاص  معاهد ذمي یا طرفین
دار شده است،  ه مان ذمه یا امان عهدپیاي که به موجب  دولت اسالمي براساس وظیفه

 رسیدگي خواهد داشت، چه ذمي یا مستأمن، خواهان باشد یا ۀصالحیت اجباري و وظیف
 ).7/224، 1416 فاضل هندي، ؛12/399 ،1414  کي،محقق کر (خوانده

، صالحیت اجباري دادگاه ددان  تخییر را منسوخ مي که حکمياما براساس دیدگاه
 .رسد نظر مي  امري بدیهي به،اسالميدولت 
 

  مستأمنۀ دو بیگاندعواي. 3
عوا، لحاظ اصحاب د  آن، به   المللي بودن یا نبودن موضوع این دعوا نیز، فارغ از بین

  سالمطور موقت مقیم داراال  اگرچه هر دو طرف، هرچند بهاالمللي است، زیر ي بینیدعوا
بدیهي است اگر . آیند شمار مي  و بیگانه بهیستند دولت اسالمي نۀ، تبع)مستأمن(ند هست

 .دشو المللي بودن دعوا، مضاعف مي  دو دولت متفاوت باشند، بینۀآنان تبع
المذهب یا   هر دو کتابي یا غیرکتابي و نیز مشترك طرفین،شایداز سوي دیگر 

معناي جواز استماع  در صالحیت دادگاه عمومي دولت اسالمي، به. المذهب باشند مختلف
عدم ظاهر جاي خالفي نیست و کسي به در  مستأمن، ۀو رسیدگي به دعواي دو بیگان

، ي صالحیت اجباراما در مورد. ممنوعیت استماع و رسیدگي فتوا نداده استصالحیت و 
نظر وجود دارد، چنانکه  بودن دادگاه به استماع و رسیدگي اختالف معناي موظف به

 .دارد بحث جایها،  اي از فرض  در پارهکم  دستصالحیت تخییري نیز،
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برخي از فقیهان، به استناد اینکه در متن عقد امان، دولت اسالمي، دفاع از مستأمن را 
دار شده است  عهده) مسلمان و اهل ذمه(لي اتباع دولت اسالمي فقط در برابر تجاوز احتما

طور مطلق صالحیتِ الزامي و تکلیف دادگاه اسالمي به  و نه مستأمنان و بیگانگان، به
 ).240 و 4/239 ،1378 شیخ طوسي، ؛21/319 ،1362نجفي،  (اند رسیدگي را انکار کرده

ري که ناظر و حاکم بر عقد امان باشد، مان دیگپیبدیهي است اگر در متن عقد امان یا در 
چنین تعهدي را پذیرفته باشد، صالحیت الزامي دادگاه دولت اسالمي، دولت اسالمي 

 دعاوي مربوط به تمامیالبته از اطالق کالم برخي دیگر در مورد . قطعي است
 ،تا بیشهید،  (شود میتخییري استفاده  ـ صالحیت ها غیرمسلمانان ـ حداقل کتابي

 ؛3/333 ،1420 صمیري، ؛4/7 ،المهذبفهد حلي،   ابن؛299 :1410 محقق حلي، ؛1/388
 ).34/24 ،1413شهید ثاني، 

تر و در  براساس اینکه موضوع دعوا، پیش» بذهالم«براج در  همچون ابنبرخي دیگر 
 و به اند ل به تفصیل شدهئ، قا است و در داراالسالم واقع شدههادارلکفر پدید آمده یا بعد

مروارید،  (اند فتوا داده) در فرض دوم(و صالحیت الزامي ) در فرض اول(م صالحیت عد
زحیلي،  (اند طور مطلق به صالحیت الزامي فتوا داده البته برخي هم به). 9/91 ،1410
 ).183 :تا بیلنگرودي، جعفری  ؛2/369 ،تا بی الصواء، ؛250 :1342

 و تفاوتي بین کتابي اند طلق سخن گفتهطور م هاي فوق، از منظر دیني، به همه دیدگاه
اند،  المذهب بودن طرفین دعوا نگذاشته المذهب یا مختلف یا غیرکتابي بودن و نیز مشترك

نظر  که به در حالي. اند چنانکه براي اشتراك یا اختالف آنان در تابعیت نیز، تأثیري ندیده
 بتوان به صالحیت ،باشندمذهب  رسد ـ حداقل احتماالً ـ آنجا که طرفین کتابي هم مي

مذهب باشند به صالحیت اجباري فتوا داد، اما اگر  تخییري و آنجا که کتابي غیر هم
توان  نمیهرچند . کردتابعیت باشند، اعالم عدم صالحیت  مذهب و هم طرفین غیرکتابي هم

ه در کنادیده گرفت که شاید اشتراك یا اختالف مذهبي طرفین، بیش از آناین حقیقت را 
 .ثر باشد، در صالحیت قانونگذاري تأثیرگذار استؤصالحیت قضایي م

 امامیه، حنابله و ۀالبته باید توجه داشت که با فرض پذیرش صالحیت اجباري، شیع
 در دعاوي مربوط کنند، حنفیه مالکیه، آن را مشروط به مراجعه و ترافع طرفین دعوا مي

ربوط به غیرنکاح، مراجعه یک طرف را پذیرند و در دعاوي م شرطي را مي به نکاح چنین
 تمامیطور مطلق و در  ، ولي زیدیه و ظاهریه به)570 :1396زیدان،  (دانند نیز کافي مي

 .)571 و 570 :همان (دانند دعاوي مراجعه یک طرف را کافي مي
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 غیرمستأمن با یا مستأمنذمي  دعواي. 4
لحاظ اصحاب دعوا، یک   وع آن، بهالمللي بودن یا نبودن موض این دعوا نیز، فارغ از بین

، اما )ذمي یا مستأمن(یک طرف مقیم داراالسالم است المللي است، زیرا اگرچه  دعواي بین
، صرف نظر از اینکه تابعیت مشترك یا )غیرمستأمن ـ مستأمن(اند  یا هر دو طرف بیگانه

دیگر  از سوي ).غیرمستأمن ـ ذمي(متفاوتي داشته باشند یا حداقل یک طرف بیگانه است 
 .المذهب باشند المذهب یا مختلف ممکن است طرفین مشترك

تر گفته شد، اگر خواهان ذمي باشد،  رسد در این دعوا، براساس آنچه پیش نظر مي به
اختالف داشته باشد، در ) بیگانه غیرمستأمن(ویژه اگر در مذهب نیز با طرف دیگر  به

اما اگر خواهان مستأمن باشد، . باشدصالحیت اجباري دادگاه اسالمي جاي تردید ن
ن در برابر استأمن تعهد دولت اسالمي به دفاع از مۀهاي متفاوتي که دربار براساس دیدگاه

برخي .  مختلفي وجود خواهد داشتهایغیرمسلمانان و غیر اهل ذمه وجود دارد، نظر
 و )21/319 ،1362نجفي،  (ند هست  منکر صالحیت اجباريجواهرهمچون صاحب 

توان  چنانکه مي.  طرفین آن را باور دارندۀرخي دیگر مشروط یا غیرمشروط به مراجعب
براساس کتابي بودن یا کتابي نبودن طرفین، به تفصیل گرایید و در صورت کتابي بودن 

بصیر برگزید، اما  آنها، قول صالحیت تخییري را به استناد آیات سورة مائده و روایت ابي
 .طرفین، صالحیت را منتفي دانستدرصورت غیرکتابي بودن 
 قضیه، یعني آنجا که بیگانة غیرمستأمن خواهان و ذمي یا مستأمن اما در صورت عکسِ

لحاظ    دادگاه دولت اسالمي ـ به اجباريرسد در عدم صالحیت نظر مي خوانده باشد، به
 آنان که دولت اسالمي نسبت به دفاع از چرااصحاب دعوا ـ تردیدي وجود نداشته باشد، 

 ، که فقط خواهان ـ و نه طرفین ـ طرح دعوا کند استتعهدي ندارد و البته این در صورتي
مگر آنکه در ضمن یک پیمان عمومي یا اختصاصي، دولت اسالمي چنین تعهدي را 

 . اسالمي ارتباط داشته باشدۀاي به مصالح جامع گونه  پذیرفته باشد یا موضوع دعوا، به
 

 غیرمستأمن ۀبیگان دو دعواي. 5
اي که حتي ارتباط اقامتگاهي با داراالسالم ندارند و  رسد در دعواي دو بیگانه نظر مي به

آیند، فارغ از موضوع دعوا، و اشتراك یا اختالف در  شمار مي  غیرمستأمن بهۀهر دو بیگان
مندي دادگاه عمومي دولت  تابعیت و مذهب، براي بحث از صالحیت اجباري و وظیفه

که دولت   استماع و رسیدگي به دعواي آنان، جایي وجود نداشته باشد، چرااسالمي در
طور که گفته شد، در ضمن یک  اسالمي در برابر آنان، هیچ تعهدي ندارد، مگر آنکه همان
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یرفته باشد یا موضوع دعوا به پذ پیمان عمومي یا اختصاصي، دولت اسالمي تعهدي را
شته باشد یا آنکه براي آیات مائده و روایت  اسالمي ارتباط داۀمصالح دولت و جامع

  شامل شود و درهمبصیر، آنچنان عموم و اطالقي پذیرفته شود که این مورد را  ابي
 و  کتابي باشند، صالحیت تخییري ثابتنتیجه اگر طرفین غیرذمي و غیرمستأمن، هر دو

الملل  ین موضوع حقوق باصوالً( کتابي باشند، صالحیت منتفي باشدغیراگر هر دو 
 .)شود  موضوع آن دعاوي حقوقي است و دعاوي کیفري را شامل نميوخصوصي 

البته باید توجه داشت که صالحیت اجباري یا اختیاري دادگاه دولت اسالمي، در صورتي 
است که قانون حاکم بر دعوا، یا قانون اسالم باشد یا اینکه اگر قانون مذهبي اصحاب دعوا 

 آنها انون اسالمي مخالفتي نداشته باشد وگرنه در صورتي که قۀمعباشد، با نظم عمومي جا
تواند دعوا را رد و از رسیدگي  مستقیم قانون اسالم را نقض کند، قاضي ميصورت  به

 موظف استعنوان مثال در دعاوي مربوط به خرید و فروش شراب، قاضي  به. دکنخودداري 
 .)362 :1336خدّوري،  (کار برد اسالم را به های انون را رد کند یا قایا دعو
 
 گیری  نتیجهوبندي  جمع

 بایدهاي عمومي دولت اسالمي،  رسد براي صالحیت الزامي و اجباري دادگاه نظر مي به
 ۀ یک طرف، تبعکم دستاي به دولت اسالمي ارتباط پیدا کند، یعني  گونه   دعوا به

یا موضوع ) مستأمن(سالم باشد یا حداقل مقیم داراال) مسلمان یا ذمي(داراالسالم باشد 
اي باشد که در   مال یا معاملهال مث برایاي به داراالسالم مرتبط باشد، دعوا به گونه

وجه با دولت اسالمي ارتباط پیدا نکند،  هیچ اما اگر دعوا به. داراالسالم واقع شده باشد
ثل وجود نخواهد داشت، موجهي دادگاه رسیدگی  ۀبراي صالحیت الزامي و وظیف

 مالي که در خارج از رس  غیرمستأمن برۀقراردادهایي که پیش از استیمان، بین دو بیگان
گرچه تصور ). 9/91 ،1410مروارید،  (داراالسالم واقع است، در دارالکفر منعقد شده باشد

 .صالحیت تخییري منطقاً با اشکالي مواجه نخواهد بود
 در فقه و ها انونکه تعارض قد شو آشکار می نادرستي سخن کساني ،از آنچه گذشت

المللي دادگاه عمومي دولت اسالمي انکار  دلیل فقدان صالحیت بین حقوق اسالمي را، به
است و موظف المللي، دادگاه، به رسیدگي  در بسیاري از دعاوي بینکه  کنند، چرا مي

 .دار استصالحیت اجباري و الزامي دارد و در موارد فراواني هم از صالحیت تخییري برخور
 :کردبندي  المللي بودن دعوا، چنین جمع  بین وجهتوان براساس  ميآنچه را که گذشت،
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 :خارجي بودن موضوع دعوا، یعني وقوع مال یا انعقاد قرارداد در خارجه) الف
 یکي از اصحاب دعوا مسلمان باشد، دادگاه صالحیت الزامي و کم دستدر این مورد، اگر 

 طرف دیگر نیز مسلمان یا ذمي یا مستأمن یا حتي کافر  چه،اجباري خواهد داشت
 .غیرمستأمن باشد

 صالحیت ،همچنین اگر یک طرف ذمي و طرف دیگر مسلمان یا مستأمن باشد نیز
اما اگر هر دو طرف ذمي باشند، بیشتر . الزامي یا اجباري براي دادگاه ثابت خواهد بود

اما اگر هر دو . یت اجباري و الزامي به صالحیت تخییري گرایش دارند تا صالحفقیهان
 برخي بدون آنکه رسیدگي را ممنوع  و اختالف نظر وجود دارد،طرف مستأمن باشند

 ،1362و نجفي، همان  (ئل نیستندبدانند، هیچ نوع صالحیتي را براي دادگاه قا
ت صور به )ویژه اگر طرفین هر دو کتابي باشند به(ولي برخي دیگر در اینجا نیز ) 21/319

 و )2/22 ،تا بیعالمه،  (پذیرند الزامي یا تخییري، براي دادگاه صالحیت رسیدگي را مي
 .قدر مسلم این قول جایي است که طرفین هر دو به دادگاه مراجعه کنند

 
 خارجي بودن اقامتگاه) ب

اگر یکي از اصحاب دعوا مسلمان و مقیم دارالکفر باشد، صالحیت الزامي براي دادگاه 
   چه طرف دیگر مسلمان باشد ـ اعم از آنکه مقیم داراالسالم یا دارالکفر باشدثابت است،

 غیرمسلمان مقیم دارالکفر باشد و ،چنانکه اگر یکي از اصحاب دعوا. ـ یا ذمي یا مستأمن
طرف دیگر مسلمان، خواه مقیم داراالسالم یا مقیم دارالکفر، باز هم صالحیت الزامي 

، غیرمسلمان مقیم دارالکفر و طرف دوم ذمي باشد، بسته به  اولاما اگر طرف. ثابت است
 ولي اگر طرف دوم ، ثابت یا منتفي است،خوانده یا خواهان بودنِ طرف اول، صالحیت

 صالحیت منتفي است، اما در صورت تردید بیمستأمن باشد، در صورت خوانده بودن او 
 . صالحیت، اختالف نظر وجود داردۀخواهان بودن او، دربار

 
 خارجي بودن اصحاب دعوا) ج

دعوا ملي است و اگر هر دو دیدگاه  داراالسالم باشند، از این ۀاگر هر دو طرف دعوا، تبع
 .المللي خواهد بود  دارالکفر باشد، دعوا بینۀ تبع،یک طرفکم  دستیا 

  ؛مسلمان بودن طرفین دعوا. 1( در جدول ذیل براساس آنچه به تفصیل گذشت
ذمي بودن یک طرف و . 4 ؛ذمي بودن طرفین دعوا. 3 ؛یک طرف دعوامسلمان بودن . 2
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ذمي یا مستأمن بودن یک . 6 ؛مستأمن بودن طرفین دعوا. 5 ؛مستأمن بودن طرف دیگر دعوا
 28، )غیرذمي و غیرمستأمن بودن طرفین دعوا. 7  وطرف و غیرمستأمن بودن طرف دیگر دعوا

لي است که جز در یک مورد که اختالف نظر  صورت آن م5صورت دعوا، ترسیم شده است که 
که دعوا در ( مورد باقیمانده 23از .  موارد دادگاه صالحیت رسیدگي داردۀ در بقی،وجود دارد
 مورد 6 مورد آن، صالحیت دادگاه مورد اتفاق همگان است و در 14 در )المللي است آنها بین

یت فتوا نداده است، اگرچه  مورد، کسي به وجود صالح3اختالف نظر وجود دارد و در 
 مباحث ۀکه خالص(هر حال نگاهي به جدول زیر   به.رسیدگي را نیز ممنوع ندانسته است

شرط  عنوان پیش هاي عمومي دولت اسالمي را به المللي دادگاه  صالحیت بین)گذشته است
 . دهد خوبي نشان مي سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالمي به

 
 المللي و  واع دعاوي ملي و بینان. 1جدول 

 وضعیت صالحیت اجباري دادگاه عمومي دولت اسالمي
وضعیت 

 اصحاب دعوا
 خوانده خواهان شماره

موضوع 
 دعوا

ماهیت 
 دعوا

صالحیت 
 دادگاه

1 
مقیم مسلمان 
 داراالسالم

مسلمان مقیم 
 داراالسالم

 دارد ملي داخلي

2 
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
لمان مقیم مس

 داراالسالم
 دارد المللي بین خارجي

3 
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
تعارض 
 متحرك

 دارد المللي بین

4 
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
مسلمان مقیم 

 دارالکفر

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

دو ) الف
 مسلمان

5 
مسلمان مقیم 

 دارالکفر
مسلمان مقیم 

 داراالسالم

داخلي 
 یا

 خارجي
 دارد المللي بین
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 المللي و  انواع دعاوي ملي و بین. 1جدول ادامه 
 وضعیت صالحیت اجباري دادگاه عمومي دولت اسالمي

وضعیت 
 اصحاب دعوا

 خوانده خواهان شماره
موضوع 

 دعوا
ماهیت 

 دعوا
صالحیت 

 دادگاه

6 
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
 دارد ملي داخلي ذمي

7 
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
مستأمن یا 
 غیرمستأمن

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

8 
مسلمان مقیم 

 دارالکفر
ذمي ـ مستأمن 
 ـ غیر مستأمن

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

 ذمي 9
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
 دارد ملي داخلي

 ذمي 10
مسلمان مقیم 

 داراالسالم
 اردد المللي بین خارجي

 ذمي 11
مسلمان مقیم 

 دارالکفر

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

 مستأمن 12
مسلمان مقیم 

 داراالسالم

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

 مستأمن 13
مسلمان مقیم 

 دارالکفر

داخلي 
یا 

 خارجي
 المللي بین

دارد، 
همراه با 

 تأمل

) ب
 ـ مسلمان

 غیرمسلمان

14 
بیگانۀ 

 غیرمستأمن

مسلمان مقیم 
ا داراالسالم ی

 مقیم دارالکفر

داخلي 
یا 

 خارجي
 المللي بین

ندارد، 
 مگر
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 المللي و  انواع دعاوي ملي و بین. 1جدول ادامه 
 وضعیت صالحیت اجباري دادگاه عمومي دولت اسالمي

وضعیت 
 اصحاب دعوا

 خوانده خواهان شماره
موضوع 

 دعوا
ماهیت 

 دعوا
صالحیت 

 دادگاه

 ملي داخلي مذهب ذمي هم مذهب ذمي هم 15

اختالف 
/ نظر

صالحیت 
 تخییري

 المللي بین خارجي مذهب ذمي هم مذهب ذمي هم 16

اختالف 
/ نظر

صالحیت 
 تخییري

17 
ذمي 

 المذهب مختلف
ذمي 

 المذهب مختلف
 دارد ملي داخلي

 دو ذمي) ج

18 
ذمي 

 المذهب مختلف
ذمي 

 المذهب مختلف
 دارد المللي بین خارجي

19 
ذمي 

 مذهبال مختلف
مستأمن 
 المذهب مختلف

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

20 
مستأمن 
 المذهب مختلف

ذمي 
 المذهب مختلف

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

21 
ذمي 

 المذهب مشترك
مستأمن 
 المذهب مشترك

داخلي 
یا 

 خارجي
 المللي بین

اختالف 
نظر و 
 تأمل

 ـ ذمي) د
 مستأمن

22 
ذمي 

 المذهب مشترك
ذمي 

 المذهب مشترك

خلي دا
یا 

 خارجي
 المللي بین

اختالف 
نظر و 
 تأمل
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 المللي و  انواع دعاوي ملي و بین. 1جدول ادامه 
 وضعیت صالحیت اجباري دادگاه عمومي دولت اسالمي

وضعیت 
 اصحاب دعوا

 خوانده خواهان شماره
موضوع 

 دعوا
ماهیت 

 دعوا
صالحیت 

 دادگاه

23 
مستأمن 
 المذهب مشترك

مستأمن 
 المذهب كمشتر

داخلي 
یا 

 خارجي
 المللي بین

اختالف 
دو ) ه نظر

 مستأمن
24 

مستأمن 
 المذهب مختلف

مستأمن 
 المذهب مختلف

داخلي 
یا 

 خارجي
 المللي بین

اختالف 
 نظر

 ذمي 25
بیگانۀ 

 غیرمستأمن

داخلي 
یا 

 خارجي
 دارد المللي بین

 مستأمن 26
بیگانۀ 

 غیرمستأمن

داخلي 
 یا

 خارجي
 المللي بین

اختالف 
 نظر

ذمي یا ) و
 مستأمن

گانة بیـ
 غیرمستأمن

27 
بیگانۀ 

 غیرمستأمن
 ذمي یا مستأمن

داخلي 
یا 

 خارجي
 المللي بین

ندارد، 
 مگر

دو ) ز
بیگانه غیر 
 مستأمن

28 
بیگانۀ 

 غیرمستأمن
بیگانۀ 

 غیرمستأمن

داخلي 
یا 

 خارجي
 المللي بین

ندارد، 
 مگر
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