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 چکیده

 بو   انسوان  هور  کو   یحقوو   ؛هستند یبشر حقوق قمستح شیخو اتیح یابتدا از یانسان افراد
 و تیو اهم در کو   یحقوو   از یکو ی انیو م نیو ا در. شوود یمو  منود بهره آن از بودن انسان لحاظ

 رود،یمو  شومار  ب یبشر نیادیبن حقوق هایحدا ل ازجمل  و ندارد وجود یدیترد آن یبرجستگ
 ریسوا  از منودی بهوره  یبورا  یازنیشیپ عنوانب  ک  است یحقو  تیشخص ییشناسا ب  فرد حق

 همچنوان  یحقو  یهانظام از یاریبس در ک  حقاین . است گرفت   رار توج  مورد یبشر حقوق
 یامنطقو   و یجهوان  یالمللنیب اسناد در ک  است یبشر یذات حقوق ازجمل  ده،ش نادیده گرفت 

  انون مقابل در را یانسان فرد هر ییشناسا ک  حق نیا. است شده حیتصر و تیعنا ب  آن یمهم
 در دهود، یمو   ورار  تیو حما موورد  شخص کی عنوانب  یحقو  یهاعرص  یتمام در یعبارتب  و

 . است شده بیان زین یمل اسناد یبرخ

 واژگان کلیدی
حوق فورد بور شناسوایی      اعالمیۀ جهانی حقوق بشور،  ای،اسناد منطق  اسناد جهانی، اسناد ملی،

 شخصیت حقو ی، حقوق بشر. 

                                                           
  :M.Ahmadinejad@alzahra.ac.irEmail  ،88049809، فکس: مسئول ۀسندینو *
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 مقدمه
اندیشومندان   و فالسف  افکار در بشری مفاهیم تدریجی توسعۀ دنبال ب  میالدی هجدهم  رن از
 جهوانی  هوای جنگ و وع آن پی در و نوین، هایفناوری ظهور و علمی هایپیشرفت موازات ب  و
 هنجارهوای  و  واعود  وجوود  نقصوان  شود،  منجور  هوا انسان حقوق گستردۀ و فاحش نقض ب  ک 
 بور  جهوانی  ارادۀ و یافت نمود محسوسی طورب  بشری حقوق تضمین و ایتحم برای المللیبین

 ایون . گرفوت   ورار  نماید، محافظت بشر افرادِ تمامی انسانی جایگاه از ک   واعدی تدوین ضرورتِ
 بو   بورای دسوتیابی   بووده،  طبیعی حقوق بر مبتنی عقاید و افکار از ناشی عمدتاً ک  جمعی ارادۀ
 الملول بوین  حقووق  بر اساس آن روندی ک  پیموده است. را تکاملی سیری خویش کنونی جایگاه
 جایگاه و فرد بر سنتی هایمحدودیت شد و طی آن تحول و تغییر دستخوش متمادی هایسال
 تودری  در بو   و یافت توسع  و رشد بشری حقوق  واعد رفت، افول ب  رو المللبین حقوق در وی

 مرکوزی  هسوتۀ  بشر، حقوق حاضر حال در ک  طوری؛ ب شد مواج  عام وفاق با المللیبین سطح
 رعایوت  بو   ملزم المللیبین و داخلی عرصۀ در هادولت تمامی و دآیمی شمارب  المللبین حقوق
 .هستند آن

 متعودد  سوازوکارهای  و هوا شویوه  معاصور،  الملول بوین  حقووق  در بشر حقوق فزایندۀ توسعۀ
 از حمایت عمدۀ هایشیوه از یکی. است زده ر م را نیانسا افراد از المللیبین حمایت و حفاظت
 از بخشوی  بور  خوود  نوبوۀ  بو   هرکودام  ک  است المللیبین معاهدات و اسناد تصویب بشر، حقوق
 و رشود  طوی  در کو   جدیودی  هایارزش از توانندنمی اسناد این است. آورالزام المللیبین تابعان
 ایون  از یکوی . باشند گسست  شده است، تأیید مللیالبین جامعۀ از سوی المللبین حقوق تعمیم
 عنوانب  فرد حقو ی شخصیت شناسایی شده، پذیرفت  المللبین حقوق در ک  اساسی هایارزش
 آن در کو   گروهوی  و طبقو   بنوابر  هاانسان این از پیش ک  است درحالی این. است بشری حقی
 تموامی  بورای  حقوو ی  شخصویت  نود و بود آن فا د یا و حقو ی شخصیت دارای گرفتند،می  رار
 Right to)« شخصویت حقوو ی  شناسوایی  حوق بور   » .بوود  نشوده  شناخت  رسمیتب  بشر افراد

recognition of juridical personality, Right to recognition of the Legal Personality)   ک
 Right to Legal Personality , Right))« حق بر شخصیت حقو ی»در متون حقو ی با عناوین 

to Juridical Personality  حق افراد بر شناسایی در مقابل  انون»یا» ((Right to recognition 

before the law در کو   حق . اینهای حقوق بنیادین بشری استنیز آمده است، ازجمل  حدا ل 
 یافتو ،  سوع  تو تودری  بو   است، شده عرض  جهانیان ب  بشر حقوق جهانی اعالمیۀ آغاز از سوی

 حووزۀ  در کو   طوریب  پیماید؛می بشر المللبین حقوق هایپیشرفت با راستاهم را تکامل مسیر
 سوطح  در المللوی بوین  اسوناد  از جانوب  حق این پذیرش و تدوین شاهد امروزه المللی،بین اسناد
 حوق  ایگواه مسئل ، ج تبیین برای در ادام  اساس، این بر. هستیم ملی اسناد و ایمنطق  جهانی،
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ای و منطقو   جهوانی،  المللوی بوین  معتبر اسناد در تفکیک ب  حقو ی شخصیت شناسایی بر فرد
 .شودمی مطالع  برخی اسناد ملی

 

المللری  جایگاه حق فرد برر شناسرایی شخصریت حقروقی در اسرناد برین      
 جهانی

انون در برخی اسناد عمدۀ حقوق بشری در سطح جهانی ب  حق فرد بور شناسوایی در مقابول  و    
المللوی  میثواق بوین   16اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و موادۀ   6تصریح شده است؛ ازجمل  در مادۀ 

ای یافتو  اسوت. در ایون خصوو  در مبحو       حقوق مدنی و سیاسی، این حق مو عیت برجست 
حاضر ب  دلیل تبیین حق فرد بر شناسایی شخصیت حقو ی، این مواد و نحوۀ تدوین و تصوویب  

 د.شوبررسی میها ب  تفصیل آن
 

 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر. 1
 6الملل، تصوویب موادۀ   اولین تجلی حق فرد بر شناسایی شخصیت حقو ی در عرصۀ حقوق بین

ای سواده از سووی مجمو     عنووان  طعنامو   بود. این اعالمی  کو  بو    1اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
یب شود، الگوویی بورای    بو  اتفواق آرا تصوو    1948دسوامبر   10عمومی سازمان ملول متحود در   

ای المللیِ پیشین و همچنین بسیاری از اسناد حقوق بشوری منطقو   معاهدات حقوق بشری بین
کننودگان  العاده بود ک  عزم راسخ تدویناین سندی فوق (Baderin, 2010, p.8).آید شمار میب 

هوا در  سوان الملول بشوری بورای هموۀ ان    ای از حقووق بوین  آن باع  شد برای اولین بار مجموع 
سخن برای تبیین مادۀ  ۀب  این ترتیب، در ادام 2های فردی طی سندی جهانی ارائ  گردد.زمین 

شناسود، نخسوت   رسمیت میاعالمیۀ جهانی حقوق بشر ک  حق فرد را بر شخصیت حقو ی ب  6
در کمیسیون حقوق بشر کو  حواوی مطالوب بسویار      6نویس مادۀ مباح  مقدماتی تدوینِ پیش

و  ،هوا اعالمی  نسبت ب  همۀ دولوت  6خصو  این ماده است، سپس مبنای الزام مادۀ  مهمی در
 شود.ارائ  می 6درنهایت کلیاتی در شرح مادۀ 

 

 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 6مباحث مقدماتی تدوین مادۀ  .1. 1
ای از اعضای کمیسیون حقوق نویس اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ک  از سوی کمیت در تهیۀ پیش

                                                           
1. Article 6 of The Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right to recognition 

everywhere as a person before the law.” 
2. The Universal Declaration of Human Rights, was drafted by the UN Commission on Human Rights in 

1947 and 1948, Adopted and proclaimed by United Nations General Assembly in 1948 (UDHR). 
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های حقو ی مفیدی درگرفت ک  بررسی این مباحثوات در جلسوات کمیتوۀ    شر انجام شد، بح ب
اعالمیو  بوا    6کننودگان از وضو  و تصوویب موادۀ     نویس ب  لحاظ روشن شدن  صد تدوینپیش

در این جلسات خانم  بندی، کارساز بوده است.عبارات حاضر و درک مفهوم و مضمون این جمل 
نویس را برعهده داشت. وی معتقد بوود  ریاست کمیتۀ تهیۀ پیش (Eleanor Roosevelt)روزولت 

دهد. همچنوین بو  علوت    های حقو ی مختلف را نشان می، مشکالت نظام6ک  بح  بر سر مادۀ 
گیری جنگ جهانی دوم داشت و هرگز نبایود تکورار   تأثیری ک  برخی اعمال ضد بشری در شکل

نمایندگان حاضر در این کمیسیون دارای اهمیت بوود.  شد، موضوع این ماده برای بسیاری از می
نماینوده فرانسو ،   ، (René Cassin)نویس پیشنهاد پروفسور کاسوین  های کمیتۀ پیشدر نشست

فورد نبایود از   : »ای تدوین شود ک  در فرانس  ب  ایون شوکل تعبیور شوده اسوت     این بود ک  ماده
ترجم  کرد  2عبیر را ب  زبان انگلیسیاین ت خانم روزولت 1«.گردد شخصیت حقو ی خود محروم

شودت بوا ایون    دان امریکا و انگلیس بو  و ب  کمیت  پیشنهاد داد ک  در پی آن، نمایندگان حقوق
شخصویت  »ها این بوود کو  ینوین اصوطالحی بوا عنووان       اصطالح مخالفت کردند. استدالل آن

درنهایوت خوانم   . (Roosevelt, 1995, p.563) در حقوق انگلیس یا امریکا معنوی نودارد   «حقو ی
استناد نموود کو  در آن پرونوده     3«علی  استنفورد درد اسکات»روزولت پس از بررسی ب   ضیۀ 

در همان   (Juridical Personality)«شخصیت حقو ی»اولین بار در حقوق امریکا اصطالح برای 
 The)ایاالت متحده دیوان عالی استفاده شده بود. در این پرونده ک   6مفهوم مورد نظر در مادۀ 

U.S. Supreme Court)  بررسی کرد،  اضیِ پرونده، راجور توانی    م آن را1857در سال(Roger 

Taney)عنوان نژاد پست پوست ب تبار نسبت ب  افراد سفیدهای افریقاییک  امریکایی ، اعالم کرد
لوذا در  .  (Johnson, 2011, p.65-68) پوسوتان نیسوتند  سزاوار احترام سوفید و  اندشناسایی شده

یک برده »عبارت شخصیت حقو ی را مورد استفاده  رار داد و بیان کرد: ادامۀ حکم،  اضی تانی 
پس از اشاره ب  ایون رویوۀ موجوود، نماینودگان کشوورهای امریکوای        4«.شخصیت حقو ی ندارد

و درنهایوت   التین نظری  فرانس  را کامالً پذیرا شدند. مشکل بعدی با مردم آنگلوساکسوون بوود،  
حوال، او  ایون معنی است؛ بوا نمایندۀ انگلستان اظهار داشت ک  این اصطالح در حقوق انگلیس بی

، لوذا   (Roosevelt,  1995, p.563) پوذیرد تواند عبارتی بهتور از ایون بیابود، پوس آن را موی     نمی
اشوت.  را دربور د  (Legal Personality)« شخصویت حقوو ی  »ابتدا عبارت  در 6نویس مادۀ پیش

نویس، توجی  صریحی برای این ماده ارائ  کرد. وی بیان کاسین در سخنان خود در کمیتۀ پیش
هایی از اشکال بردگی ک  بر اساس آن شخصیت حقوو ی برخوی   داشت: اگر در تاریخ اخیر نمون 

                                                           
1. Personne ne doit être privé de sa personalité juridique. 
2. No one shall be deprived of their juridical personality. 
3. Dred Scott v. Sanford, Judgment in the U.S. Supreme Court, decision in 1857. 
4. a slave has no juridical personality.  
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نظر برسد. ای ممکن بود غیرضروری ب شد، تدوین ینین اعالمی افراد انکار شده است، دیده نمی
ای ک  برای رفاه و کرامت افراد ضوروری اسوت، تضومین گوردد     رو، باید حقوق ابتدایی ویژهایناز

.(Rita, 2009, p.66) رح شخصیت حقو ی بیان داشت: شخصیت حقو ی شایسوتگ  و  وی در ش
 دارا اسوت  1«هوا عنووان حامول حقووق، تعهودات و مسوئولیت     بو  »صالحیتی است کو  شوخص   

(Morsink, 2011, p.44)  .  در این خصو  خانم روزولت بر این باور بود ک  شخصیت حقو ی ب
، نماینودۀ  (Vladimir Koretsky) و والدیمیور کورسوکی   2معنی حدا لی برای مردم عادی اسوت 

اتحاد جماهیر شوروی سابق، نیز در این باره عقیده داشت ک  تعبیر شخصیت حقو ی ک  در این 
کاسین نیز در شرح مادۀ یادشده آ ای  قو ی است.نویس مطرح شده، یک مفهوم پیچیدۀ حپیش

ناپذیر بورای وجوود افوراد اسوت، زیورا کسوی       یک امر حتمی و اجتناب»توضیح داد ک  این ماده 
در برابر اشکال نوین »همچنین او افزود ک  این ماده «. نیست ک  دارای شخصیت حقو ی نباشد

ک  بعضی از سران کشورها، ماننود هیتلور،   وض  شده است. در ادام ، وی اشاره کرد  3«داریبرده
« بورده »های گذشت  ب  دنبال احیای تفکور کهنوی بودنود کو  طبوق آن برخوی افوراد        طی سال

توانستند طرف معامالت مالی  رار گیرند یا بورای  شدند، حق ازدواج نداشتند و نمیمحسوب می
 . (Morsink, 2011, p.44) خودشان دارایی کسب کنند

عدی کمیسیون، نمایندگان اعزامی دو کشور انگلستان و یین پیشنهاد حوذف  در مذاکرات ب
هوای نماینودگی فرانسو  و اتحواد جمواهیر      اعالمی  را مطرح کردند، درحالی کو  هیئوت   6مادۀ 

شوروی سابق و اروگوئ  سرسختان  از ابقای این ماده دفاع کردنود، و مشوکل ایون بوود کو  ایون       
 ,Morsink, 2011) تور باشود  زبان واضوح رای کشورهای انگلیسیمعنی یگون  باید بیان شود تا ب

p.44) .  :خاطر داشت  نکتۀ حائز اهمیت این است ک  ب »در این خصو  نمایندۀ کانادا بیان کرد
شوان  توسط عمل خودسرانۀ حکوموت، شخصویت حقوو ی    باشیم، ممکن است برخی از اشخا 

ولوت نیوز موکوداً بیوان داشوت کو  ایون یوک         خانم روز  (Reinbold, 2007, p.177).«انکار شود
او  .انکوار شوود   انسوانی  گروه یک هریک از اعضای شخصیت حقو یعدالتی بنیادین است ک  بی
نژادپرسوتانۀ   دورۀ بردگوان  عدم پذیرش شخصیت حقو ی افراد، دو مثال را بیان کرد؛ یکی برای

شان انکار شخصیت حقو ی جهانی دوم ک  جنگ های نازی درامریکا و دیگری  ربانیان خشونت
. (Rita, 2009, p.67)شده بود، و تأکید نموود کو  ینوین شورایطی دوبواره نبایود اتفواق بیفتود         

بندی این ماده پیشنهاد داد؛ او این طور فکور  درنهایت پروفسور کاسین تعبیری بهتر برای عبارت
یور داده شووند   بنودی ایون مواده، بایود کلموات تغی     کرد کو  بورای وضووح بیشوتر در جملو      می

.(Roosevelt, 1995, p.563)  هوم  « شخص نزد  انون»بیان داشت: شاید عبارت  بارهوی در این

                                                           
1. To be a bearer of rights, obligations and responsibilities. 
2. Meant little to laymen. 
3. «Against modern forms of slavery». 
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بتواند مفهوم این حق بنیادین را پوشش دهد. کاسین اضاف  کرد ک  کمیت  وظیف  دارد ب  هموۀ  
گوامی کو    سان هنبدین دنیا اعالم کند ک  انسانی ک  دارای حقوق و وظایف نباشد، وجود ندارد.

نوویس بو  ر ی   را در کمیتوۀ پویش   6نوویس، موادۀ   عنوان ریاست جلسوۀ پویش  خانم روزولت ب 
صورتی ک  موورد حمایوت کشوور فرانسو      ر ی ممتن  ب  4ر ی موافق و 12گذاشت، این ماده با 

 1«عنوان یک شوخص نوزد  وانون شناسوایی شوود     هر کس حق دارد در هر جا ب »بود، ابقا شد: 
(Morsink, 2011, p.45)  .شوده در کمیسویون   های مطرحدرنتیج  با توج  ب  مباح  و دیدگاه

حق فرد بر شناسوایی در  »اعالمیۀ جهانی حقوق بشر،  6نویسِ مادۀحقوق بشر برای تدوین پیش
کو  بورای هموۀ    « حوق فورد بور شخصویت حقوو ی     »ترجمانی اسوت از اصوطالح   « مقابل  انون

اکنوون نیوز شواهد آن    ذا پس از تصویب ایون مواده، هوم   ل ؛تر استهای حقو ی  ابل فهمسیستم
 روند.کار میپایۀ هم ب هستیم ک  در متون حقو ی این دو عبارت مترادف و هم

ای اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در کمیتو   6گون  ک  مالحظ  شد، تدوین مادۀ درنهایت همان
برانگیوز  ه بود، بسیار بحو  نویسِ اعالمی  تشکیل دادک  کمیسیون حقوق بشر برای تدوین پیش

را در « حق فرد بر شناسوایی شخصویت حقوو ی   »نویس توانست کمیتۀ پیش شد. لکن سرانجام
عنووان یوک شوخص در مقابول  وانون شناسوایی       هر کس حق دارد ب »و با عبارات  6 الب مادۀ 

 تصویب برساند.، تدوین کند و سپس در مجم  عمومی سازمان ملل ب «شود
 

 قوقی اعالمیۀ جهانی حقوق بشرارزش ح. 2. 1
آوری نیست، ولی تعریفی ک  کمیسیون حقووق بشور سوازمان ملول از     هریند اعالمی  سند الزام

کند. کمیسویون در  ارائ  داده است، میزان اهمیت ینین اسنادی را بیان می« اعالمی »اصطالح 
عملکرد سوازمان ملول،    خود از اعالمی  تعریفی ب  این شرح ارائ  داده است: در 2اجالس هجدهم

های غیرمعمول و نادری است ک  اصوول  سند رسمی، جدی و مناسب برای مو عیتیک اعالمی  
ثابتی در آن اعالم شده باشد. همچنین کمیسیون بو  ایون نکتو  تصوریح دارد کو  مفواد        مهم و

هوا  ولوت آوری را بور د ای شناسایی شود ک   واعد الوزام گون اعالمی  ممکن است از سوی عرف ب 
. در این راستا، اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ک   درت خود را  (Douglas, 2003, p.88) وض  نماید

حودی از شناسوایی و   ، بو  (Rita, 2009, p.31) از جایگاه  انونی منشور ملل متحود  خوذ نمووده   
لمللوی  اآور عرفی بوین المللی رسیده است ک  بیشتر  واعد مندرج در آن،  واعد الزامپذیرش بین

تلویحواً تأییود    المللی دادگسوتری گیری، دیوان بینم در  ضیۀ گروگان1980در سال باشند. می

                                                           
1. «Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law». 
2. Report of the Commission on Human Rights on its eighteen session,  (Official Records of  the 

Economic and Social Council, Thirty-Forth Session, Supplement No.8 (E/3616/Rev. 1)), para. 105. 
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الملول بورای   شده در اعالمیوۀ جهوانی حقووق بشور در حقووق بوین      کرد ک  اصول اساسی مطرح
 ، ب  این (United States of America v. Iran, 1980, p.42, para. 91) االتباع استها الزمدولت

حقووق  « اصوول اساسوی  »بندی مقررات اعالمیۀ جهانی حقوق بشور تحوت   لحاظ دیوان با طبق 
الملل،  لمرو حقو ی و وضعیت اعالمیۀ جهانی را توسع  و تکامل بخشید و این سوند را وارد  بین

الملل عرفی کرد. بر این اساس، اعالمیوۀ یادشوده کو  در زموان پوذیرش صورفاً       حوزۀ حقوق بین
الملول عرفوی   شد، اکنون ب  بخشوی از حقووق بوین   ی مطلوب و یک آرمان تصور میعنوان امرب 

 1مجم  عمومی سازمان ملل متحدهمچنین  (.397،  1389)الهویی نظری،  مبدل شده است
الملول عرفوی و   حقووق بوین   از نظور ها اصول مندرج در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را برای دولت

. بر ایون اسواس،   (Yogi, 2006, p.83)داند میآور نیت الزامهمچنین با عنوان اصول اساسی انسا
نیز از ارزش عرفی « حق فرد بر شناسایی شخصیت حقو ی»گفت ، در این بین برابر مطالب پیش

 بهره نخواهد بود.المللی بیبین
 

 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 6شرح مادۀ . 3. 1
اعالمیو  مطورح    (Column)لوین سوتون   گروهی از مقررات اعالمیۀ جهانی حقوق بشر کو  در او 

ند از: حوق  اباشند. این حقوق عبارتحقوق بشری میترین شدهبهترین و شناخت  حاویاند، شده
، 2حیات، حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بردگی و شکنج ؛ حوق بور شناسوایی حقوو ی    

ی از بازداشوت و  های مؤثر برای نقض حقووق اساسوی؛ حوق آزاد   حق برابری نزد  انون، و جبران
های جزایی عادالن ، اصل برائت، و اصل عطف بماسبق نشدن حبس خودسران ؛ تضمین رسیدگی

، از اِعمال  درت  واعد حقوو ی با این گروه از مقررات . (Glendon, 2004, p.5) در  وانین جزایی
 سوابقۀ ارهوا  نماید. این هنجافراد در مقابل تجاوز حفاظت کرده، رسیدگی منصفان  را تضمین می

نویسِ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، دارند و در مراحل تهیۀ پیش موجود  وانین اساسی در فراوانی
هوا  گیوری از آن گیری را یک ب  یک انجام داد و پیش از اینک  ر یزمانی ک  مجم  عمومی ر ی

ا ایجواد  ، بیشتر این مواد بحو  و منا شوات انودکی ر   3عنوان یک کل در اعالمی  صورت بگیردب 
تورین بخوش   تصویب رسیدند. حقوق مورد نظور محکوم  کردند و بدون ر ی ممتن  ب  اتفاق آرا ب 

در میوان حقووق یادشوده     6. ذکر مادۀ (Glendon, 2004, p.6)است  حقوق بشر اعالمیۀ جهانی
  شوده در اعالمیو  نمایانگر جایگاه و اعتبار ویژۀ این ماده در میان اغلب  واعد حقوق بشریِ بیوان 

                                                           
1. United Nations General Assembly Resolution A/RES/3/217, 10 December 1948. 
2. The Rights to Legal Recognition :Everyone has the right to recognition everywhere as a person before 

the law. 
 .دادند ممتن  یر ( یسعود عربستان و یجنوب یقایافر ،یکشور بلوک شورو شش) کشور هشت یینها یر  در .3
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عنووان یوک   هر کس حق دارد تا هم  جا در برابور  وانون بو    »دارد: است. این ماده ک  اشعار می
ترین حقوق انسانی است کو  حوق شخصویت    ترین و اصلی، یکی از عمده«شخص شناسایی شود

و  (Morsink, 2011, p.43)نمایود  را ب  تمام افراد بشور اعطوا موی    (Legal Personality)حقو ی 
بخشد. در تشوریح ایون   تک افراد بشر را شناسایی کرده، ب  آن رسمیت میی تکشخصیت حقو 

 (Subject)عنوان یوک موضووع   ماده گفت  شده است ک  یک شخص نزد  انون کسی است ک  ب 
رسمیت شناخت  شده باشد تا از سوی نظام حقو ی حمایت شود. لوذا یوک شوخص حقووق و     ب 

بور  .  (Benedek, 2006, p.188) اسایی الزم شوده اسوت  واسطۀ آن شنهایی دارد ک  ب مسئولیت
شرط ضروری برای تمت  کامل و اجرای وا عوی  این اساس، شناسایی شخصیت حقو ی یک پیش

 (Power,  2013, p.37; Wolf, 2007, p.37).د شوسایر حقوق فردی محسوب می

 

 المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین .2
ای نوویس معاهوده  پویش « کمیسویون حقووق بشور   »حقوق بشور،   در پی تصویب اعالمیۀ جهانی

مجم  عموومی   نویس از سوید. این پیشنمو جهانی را بر پایۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تدوین
اجرا درآمد. این ب  1976مارس 23از و  رسید تصویبب  1966دسامبر  16در متحد سازمان ملل

تورین  تورین و جوام   مهوم نوام گرفوت،    1سیاسی المللی حقوق مدنی وکنوانسیون ک  میثاق بین
بور ایون اسواس، بو       .المللی حقوق بشری در زمینۀ نسل اول  واعد حقوق بشر استمعاهدۀ بین

المللی حقوق مدنی و سیاسی در میان معاهدات لحاظ اهمیتِ این ماده و جایگاه ویژۀ میثاق بین
المللوی  نویس میثاق بوین کمیتۀ پیش شده درمطرح 2الملل، در ذیل مباح  مقدماتیِحقوق بین

ایون میثواق    16حقوق مدنی و سیاسی را در خصو  مادۀ مورد نظر و سوپس شورحی از موادۀ    
 نماییم.  می تقریر

 

 المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 16مباحث مقدماتی تدوین مادۀ  .1. 2
للوی حقووق مودنی و    المنوویسِ میثواق بوین   در جلسات کمیسیون حقوق بشر برای تدوین پیش

برانگیزی صورت نگرفت. از آنجا ک  مادۀ یادشده بور  میثاق بح  یالش 16سیاسی راج  ب  مادۀ 
نویس اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تنظیم گردید، مذاکرات مقدماتیِ کمیتۀ تهیۀ پیش 6پایۀ مادۀ 

نوویس اولیوۀ   پیشطور عمده بر سر مسائل شکلی ماده انجام گرفت تا مسائل ماهوی پیچیده. ب 

                                                           
1. International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted by General Assembly resolution 2200A 

(XXI) of 16 December 1966, Entry into force 23 March 1976, (ICCPR).   

 لیوسوا  ازجملو   معاهوده  بیتصوو  مقودماتی  کارهوای  م،1969 نیو و معاهودات  حقوق ونیکنوانس 32 ۀماد بنابر .2

  .بود خواهد معاهده آن تفسیر تکمیلی
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هیچ شخصی نباید از اِعمال حقووق مودنی محودود شوود یوا از      »داشت: میثاق مقرر می 16مادۀ 
ب( افرادی ک  ذهن معیوب افراد صغیر؛ جز در مورد: الف( اش محروم گردد. ب شخصیت حقو ی

 هوا اند ک  ینین مجازاتی توسط  وانون بورای آن  دارند؛ و ج( اشخاصی ک  ب  جرمی محکوم شده
متن ابتدایی پس از بررسی در جلسۀ بعدی ب  این .  (Bossuyt, 1987, p.335)1«مقرر شده است

 صورت اصالح شد: 
 اش محروم شود.هیچ شخصی نباید از شخصیت حقو ی و1»

افوراد  اش محدود شود ب  جوز در موورد: الوف(    هیچ شخصی نباید در اعمال حقوق مدنی و2
اند ک  ینین د؛ و ج( اشخاصی ک  ب  جرمی محکوم شده؛ ب( افرادی ک  ذهن معیوب دارنصغیر

 2«.مقرر شده است هامجازاتی توسط  انون برای آن
ب  دنبال تضمین این است کو  هور    16های کمیسیون بر سر این مسئل  ک  مادۀ در نشست

 وانونی، توافوق کلوی وجوود      (Object)ءِ باشد و ن  یک شوی  (Subject)شخص باید یک موضوع 
 ا جدیتی برای رسیدگی ب  مسئلۀ ظرفیت شخص بورای عمول کوردن وجوود نداشوت؛     داشت، ام

ها و گفتگوها حاکی از تمایز بین شخصیت حقو ی و داشتن ظرفیوت  برخی از بح طوری ک  ب 
بر ایون اسواس، ازآنجوا کو  طوی      . (van der Wolf, 2007, p.25- 26)  انونی برای اعمال آن بود

های یادشوده در بنود دوم بوین    مقررات مربوط ب  محدودیتگرفت ، در خصو  مذاکرات صورت
حول  عنووان یوک راه  اعضا توافق حاصل نشد، سرانجام انگلستان پیشنهاد داد این پاراگراف ک  ب 

ر ی  12عملی تحریر شده بود، حذف گردد. ب  این ترتیب، حذف پواراگراف دوم موتن اخیور بوا     
چو  کو  توافوق کلوی در خصوو  آن وجوود       بنوابر آن  16نوویس موادۀ   تصویب رسید و پویش ب 

 Background conference document prepared by the Office of the United)داشوت، 

Nations High Commissioner for Human Rights, 2005,p. 8)     :ب  این صوورت تغییور یافوت
ر پوی  . د(Bossuyt, 1987, p.336) «اش محوروم گوردد  هیچ شخصی نباید از شخصیت حقو ی»

انودازۀ کوافی روشون و د یوق     نویس مواده بو   نشست بعدی، کمیسیون اذعان کرد ک  متن پیش
شوده و  معنوای تعریوف  « محرومیوت از شخصویت حقوو ی   »نیست، مخصوصاً ازآنجا کو  تعبیور   

نویس نسوبت بو    های حقو ی ندارد، لذا درنهایت اعضای کمیتۀ پیشمشخصی در برخی از نظام
 ,van der Wolf)گیری کردنداعالمیۀ جهانی حقوق بشر تصمیم 6مادۀ پذیرش فرمولی بر اساس 

                                                           
1. «No person shall be restricted in the personal exercise of his civil rights or deprived of judicial 

personality, save in case of: a) minors b) persons of unsound mind: and  c) persons convicted of 
crime for which this penalty is provided by law». 

2. 1- No person has shall be deprived of his juridical personality, 

2- No person has shall be restricted in the exercise of his civil rights save in case of: a) minors b) 

persons of unsound mind: and  c) persons convicted of crime for which this penalty is provided by 

law. 
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2007, p.26) المللوی حقووق مودنی و    میثاق بین 16نویس مادۀ و پس از اندکی اصالحات، پیش
عنوان یک شوخص نوزد   هرکس حق دارد ب  اینک  در هر جا ب »سیاسی ب  این شرح تدوین شد: 

تصووویب ر ی موافووق و یووک ر ی ممتنوو  بوو   74کوو  ایوون مووتن بووا   1« ووانون شووناخت  شووود
« جوا  ردر هو »در ادامۀ روند مذاکره، انگلیس برای حذف کلموۀ  . (Bossuyt, 1987, p.337)رسید

مادۀ  1پیشنهادی داشت، با این استدالل ک  حوزۀ اِعمال  لمرو سرزمینی در حال حاضر در بند 
ت مواجو  شود، زیورا ایون     نویس این میثاق تعریف شده است، ولی ایون طورح بوا شکسو    پیش 2

 (van der Wolf, 2007, p.22). اعالمیۀ جهانی گنجانده شده بود 6اصطالح پیش از این در مادۀ 

اعالمیۀ جهانی حقووق بشور تودوین     6ک  بر پایۀ مادۀ  2نویس این مادهب  این ترتیب، متن پیش
 ,Bossuyt). دشوو گردید، برای همۀ موجودات بشری و ن  اشخا  حقو یِ مصوطلح اعموال موی   

1987, p.336)  هوای عضوو   گفت  ب  این معناست ک  دولوت گنجاندن این اصطالح در مادۀ پیش
توانند حق بر شخصیت حقو ی اشخا  را حتی بورای اشخاصوی کو  در حووزۀ     این معاهده نمی

 (Everywhere) «هر جوا »ها نیستند، انکار نمایند. دروا   تصریح ب  عبارت صالحیت  ضایی آن
هایی این دلیل است ک  بر این نکت  تأکید شود ک  این حق اساسی باید از سوی تمامی دولتب  

المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند، خوارج از بحو  تابعیوت در خصوو      ک  عضو میثاق بین
 . (van der Wolf, 2007, p.22) طور کامل و مؤثر اجرا و نظارت گرددهمۀ افراد، ب 

 

 المللی حقوق مدنی و سیاسیثاق بینمی 16شرح مادۀ . 2. 2
توان اولین ورود معاهدۀ حقووق بشور بو     المللی حقوق مدنی و سیاسی را میتصویب میثاق بین
ها ب  رعایت الملل دانست. حقوق مندرج در این میثاق برای ملزم ساختن دولتحوزۀ حقوق بین

گرفتو  اسوت. در میوان حقووق      ها شکلحدا ل حقوق انسانی، فارغ از تابعیت یا عدم تابعیت آن
« حق فرد بر شناسایی در مقابول  وانون  »المللی حقوق مدنی و سیاسی، شده در میثاق بینوض 

عبوارتی،  سان دومین انعکواس ایون حوق و بو     این کنوانسیون بیان شده است. بدین 16در مادۀ 
باشود.  و سیاسی میالمللی حقوق مدنی میثاق بین 16ای این حق در مادۀ اولین انعکاس معاهده

هوایی را کو  در میثواق و سوایر اسوناد      این حق را اجرا کرده، تنفیذ حقوق و آزادیمادۀ یادشده 
ای ک  حقوق بشر را نسبت ب  هموۀ  گون نماید؛ ب اند، تسهیل میالملل بشر بیان شدهحقوق بین

اسوایی فورد   حوق شن »رو ایون از (Smith, 2007, p.236).دهود  اشخا  در هم  جا گسترش می
ای است کو  برخوورداری اشوخا  از    یک حق مهم و پای « عنوان یک شخص در مقابل  انونب 

 16در تفسیر خود در خصو  موادۀ   (Nowak)کند. نواک شان را تضمین میسایر حقوق بشری

                                                           
1. «Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law». 

 .«عنوان یک شخص نزد  انون شناخت  شودهرکس حق دارد ب  اینک  در هم  جا ب » .2
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دهندۀ این میثاق یک بخش تشکیلاین حق نویسد: المللی حقوق مدنی و سیاسی میمیثاق بین
 ,van der Wolf) مقررات مورد توج   رار گیورد  مند از سایرتیج  باید در تفسیر نظاماست و درن

2007, p.23). کنود. بو  اعتقواد    بدون این حق، فرد تا حد یک شیء حقو ی صرف تنزل پیدا می
یک شخص نباشند، از حقوق دیگر خود ازجملو   ، در معنای حقو ی ک  مردان و زنانوی، جایی 

 .(van der Wolf, 2007, p.22) ندشوحق حیات محروم می
 

المللری  جایگاه حق فرد برر شناسرایی شخصریت حقروقی در اسرناد برین      
 ایمنطقه

پس از شناساییِ حق فرد ب  برخورداری از شخصیت حقوو ی در اسوناد جهوانیِ معتبوری یوون      
 المللی حقوق مدنی و سیاسی، گسترۀ پذیرش ایون حوق  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین

هوای مشواب  ایون حوق در     بنودی عبارتای ک  گون المللی توسع  پیدا کرد؛ ب در سایر اسناد بین
ای همچون کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، منشوور افریقوایی حقووق    ای برجست اسناد منطق 
ای از کارشناسوان شوورای اروپوا در    شده است. این حق بور پایوۀ نظور کمیتو      بیانبشر و مردم 
تورین کنوانسویون   و باسوابق   ک  نخسوتین  1های بنیادینن اروپایی حقوق بشر و آزادیکنوانسیو
هوا تکورار ایون حوق در     ای حقوق بشر است، گنجانوده نشوده اسوت، زیورا بو  عقیودۀ آن      منطق 

تووان آن را از موواد دیگورِ موجوود در     کنوانسیون اروپایی حقوق بشور غیرضوروری اسوت و موی    
 الزم اسوت  عقیوده،  ایون  تأییود  در. (van der Wolf, 2007, p.21) نموود   کنوانسویون اسوتنباط  

 حفاظوت  کو  مأموریوت اصولی آن    2دیووان اروپوایی حقووق بشور     رویوۀ کو    شوود  داده حیتوضو 
 هووایهووای موودنی و سیاسووی منوودرج در کنوانسوویون اروپووایی حقوووق بشوور و آزادی   از آزادی

 ایای متعوددی دیووان اروپوایی بو      ضو  کنود؛ یراکو  در  نیز این ادعا را تأیید موی  بنیادین است،
 است کو  بورای نمونو  بو  یکوی از ایون      استناد کرده « حق فرد بر شناسایی شخصیت حقو ی»

 ، دیووان در بخوش وا عیوات پرونوده بو      «کوورت علیو  ترکیو    »کنیم. در پروندۀ موارد اشاره می
 کنود کو   ینمایود، اذعوان مو   المللوی اشواره، و در توضویحاتی کو  ارائو  موی       واعد مورتبط بوین  

مند ناپدید شدن اجباری، ماهیت جنایت علی  بشریت داشوت ، نقوض حوق شناسوایی     عمل نظام
. لوذا   (Case of Kurt v. Turkey, 1998, para. 64) اسوت  عنوان یک شخص در برابور  وانون  ب 

طور ک  مالحظ  شد، با وجود ذکر نشدن حق مورد بحو  در کنوانسویون اروپوایی حقووق     همان
جوید. بور ایون اسواس در ادامو ،     اروپایی با این حق بیگان  نیست و ب  آن استناد می بشر، دیوان

                                                           
1. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of 

Europe, Entered into force on 3 September 1953 (ECHR). 
2. European Court of Human Rights (ECtHR). 
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ای حقوق بشری کو  بو  ایون حوق     و جایگاه آن در معاهدات منطق « حق بر شخصیت حقو ی»
 شود.اند، بررسی میپرداخت 

 

 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر .1

نووامبر   22در تواریخ   2شوورهای امریکوایی  از سوی سوازمان ک  1کنوانسیون امریکایی حقوق بشر
در کنفرانسی تخصصی بین کشورهای امریکایی راج  ب  حقوق بشر کو  در سوان خووزۀ     1969

 .آور گردیود های عضو الوزام برای دولت 1978ژوئی   18کاستاریکا برگزار شد، پذیرفت  شد و در 
هوای بشوری   حقوق و آزادی ای است ک  ازای منطق معاهده« کنوانسیون امریکایی حقوق بشر»

در منطقۀ امریکای التین حمایت و آن را تضمین کرده است. حق بر شخصیت حقوو ی ازجملو    
ترین حقو ی است ک  در کنوانسیون موصوف از آن یاد شوده اسوت.   ترین و  ابل مالحظ اساسی

ر کوس  هو »د: کنو کنوانسیون امریکایی حقوق بشر آمده است، تصریح می 3این حق ک  در مادۀ 
جایگواه ایون مواده در     3«.حق دارد ک  در برابور  وانون بو  عنووان یوک شوخص شوناخت  شوود        

گفت ، خود بر اهمیت این ماده داللت دارد. مادۀ حاضر در صدر مواد فصول دوم  کنوانسیون پیش
کنوانسیون ک  حقوق مدنی و سیاسی را در خود جای داده، مقرر شده و ب  لحاظ ویژگی خاصی 

کمیسویون حقووق بشور    ، از حق حیات از آن یواد شوده اسوت. در ایون خصوو       ک  دارد پیش
اساسوی بورای    دارد ک  حوق بور شخصویت حقوو ی یوک ضورورت      کشورهای امریکایی مقرر می

شناسایی شدن در مقابل »های اساسی است، یراک  این حق ب  افراد مندی از تمامی آزادیبهره
دیوان حقوق بشور کشوورهای   « باماکا»در  ضیۀ  .(Tinta, 2008, p.219)کند را اعطا می«  انون

عنوان یک شوخصِ  امریکایی در خصو  این حق تأکید کرد ک  هر شخص حق دارد تا هر جا ب 
مند گوردد. بور ایون    دارای حقوق و تعهدات شناسایی شود و از حقوق مدنی اساسی خویش بهره

فورد بتوانود حقووق و نیوز     اساس، حق شناسایی شخصیت حقو ی داللت بور ظرفیتوی دارد کو     
تعهداتی داشت  باشد؛ بنابراین، نقض این شناساییِ حقو ی نسبت ب  امکان اینک  شخص ینوین  

 .Bámaca Velásquez Case, 2000, para) حقوق و تعهداتی را دارا باشود، انکوار مطلوق اسوت     

179.) 
 
 

                                                           
1. American Convention on Human Rights, Signed at the Inter-American Specialized Conference on 

Human Rights, San Josi, Costa Rica, 22 November 1969 (ACHR). 
2. Organization of American States (OAS). 
3. Article3: Right to Juridical Personality :“Every person has the right to recognition as a person before 

the law.” 
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 منشور افریقایی حقوق بشر و مردم .2
ای ، معاهوده  (Banjul Charter)، معروف ب  منشوور بوانجول  1ممنشور افریقایی حقوق بشر و مرد

هوای اساسوی موردم در  وارۀ     منظور ارتقا و حفاظت از حقوق بشر و آزادیالمللی است ک  ب بین
 Organisation of African Unity)فریقوا  اافریقا تودوین شوده و تحوت نظور سوازمان وحودت       

(OAU))2  حکومووتالس سووران دولووت و م در اجوو1979شووکل گرفتوو  اسووت. در سووال(The 

Assembly of Heads of State and Government)  ،  ای تصوویب شود کو  ایجوواد     طعنامو
نویسِ سندی حقوق بشری مشواب  کنوانسویون اروپوایی    ای از کارشناسان برای تهیۀ پیشکمیت 

 حقوووق بشوور و کنوانسوویون امریکووایی حقوووق بشوور را در گسووترۀ  ووارۀ افریقووا خواسووتار شوود 

.(Brendalyn, 1995, p.80)  نوویس ایون منشوور در هجودهمین اجوالس      در پی آن، متن پیش
م در بوانجولِ گامیبیوا تصوویب و در    1981سران دولت و حکومت سازمان وحدت افریقا در سال 

این معاهدۀ حقوق بشریِ افریقایی عالوه بر اینک  حقووق موردم   اجرایی گردید.  1986اکتبر  21
 رسمیت شناخت ، بر تکوالیف افوراد نسوبت بو  جامعو  و دولوت نیوز تأکیود داشوت  اسوت          را ب 

(Brendalyn, 1995, p.81)  .کنندگان منشور افریقایی حقوق بشر و مردم در تنظیم مفاد تدوین
ازجملو  اعالمیوۀ جهوانی حقووق بشور و میثواق       ، المللی پیش ازآناین معاهده،  واعد اسناد بین

ای همچوون  دنی و سیاسوی و همچنوین معاهودات حقووق بشوری منطقو       المللی حقووق مو  بین
 های اروپایی و امریکایی حقوق بشر را مد نظر داشتند.کنوانسیون

ای نیز در این معاهده مهوم منطقو   « حق فرد بر شناسایی شخصیت حقو ی»بر این اساس، 
منشوور   5در موادۀ   عنوان یکی از حقوق ابتدایی و عمده تکرار گردیده است. حق یادشده کو  ب 

اعالمیۀ جهانی حقوق بشور آموده و در    6بانجول درج شده، از نظر  الب با آنچ  نخست در مادۀ 
المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون امریکایی حقووق بشور مونعکس    میثاق بین

یافتو   ینوین تقریور   منشور افریقایی حقوق بشر و مردم این 5گردیده، کمی متفاوت است. مادۀ 
عنوان یک انسان محترم شمرده شود و وضوعیت  اش ب هر فرد حق دارد ک  کرامت ذاتی»است: 

حقو ی او شناسایی گردد. تمامی صور استثمار و تحقیر انسان، خصوصاً بردگوی، تجوارت بورده،    
 3«.شکنج ، رفتار و مجازات ظالمان ، غیرانسانی و ترذیلی باید ممنوع باشد

 

                                                           
1. African Charter on Human and Peoples' Rights, Adopted by the Organization of African Unity in 

Nairobi 27June  1981, Entered into Force 21October 1986 (ACHPR). 

 (.African Union (AU)) ییقایافر یۀاتحاد حاضر حال در .2

3. Article 5: «Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being 
and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man 
particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall 
be prohibited». 
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 نشور افریقایی حقوق بشر و مردمم 5شرح مادۀ  .1. 2
ک  حق هر فرد را بر احترام ب  کراموت ذاتوی بشوری     5عبارت آغازین مادۀ شایان ذکر است ک  

اساسی داللت دارد ک  مفهوم حقووق بشور بور آن بنوا شوده اسوت.        ینماید، بر تفکرتضمین می
دهند، را تشکیل می 1ای ک  منشور حقوق بشرگان اسناد س ای است ک  گون اهمیت این حق ب 
نظور  کو  اموروزه بودیهی بو      -عالوه تکورار ایون حوق   ب  .آورده استخود  هایدر ابتدای دیبای 

در  سمت اصلی منشور افریقایی حقوق بشر و موردم  ابول توجو  اسوت؛ یراکو  ایون        -رسدمی
نخواهد بود.  اهمیتداری را تجرب  کرده است، نامفهوم و بیای ک  استعمار و بردهتصریح در  اره

طور این بخش از ماده ک  بر حق افراد ب  کرامت انسانی تأکید دارد، مستقیماً با حق افوراد  همین
شان و با ممنوعیت همۀ اشکال استثمار و تحقیر انسان ک  در ادامۀ بر شناسایی وضعیت حقو ی

شناسوایی وضوعیت    شود ک  حق افراد برماده بیان شده، مرتبط است. لذا از این توالی نتیج  می
عنوان اولین نمودِ کرامت انسانی محسووب گوردد. در خصوو  اصوطالح     حقو ی ممکن است ب 

جوای تعبیورِ   منشور افریقایی ب  5در متن فرانسوی مادۀ باید اشاره کنیم ک  « وضعیت حقو ی»
 ,Ouguergouz, 2003)کوار رفتو  اسوت    بو   2«شخصویت حقوو ی  »، عبارت «وضعیت حقو ی»

p.110) .همان مفاهیمی است ک  از « وضعیت حقو ی»کنندگان از عبارت وا   مقصود تدویندر
شود و ب  این معناست ک  انسانِ دارای کرامت باید از نظور  منت  می« شخصیت حقو ی»عبارت 
و درنهایت یک موجودیت موؤثر   شناسایی شودعنوان موضوعی دارای حقوق و تعهدات ب  انونی 

طورکلی تمام اشکال استثمار و تحقیور فورد   ب  5دومین بخش از مادۀ  .دست آورداجتماعی را ب 
طوری است ک  غیرانحصاری بوودن مووارد   کند. ترکیب عبارات این بخش از ماده ب را ممنوع می

شود این است، هور عملوی کو     ای ک  حاصل مینماید. بر این اساس، نتیج شده را افاده میبیان
منشوور   5توانود مصودا ی بور نقوض موادۀ      بر آن صادق باشود، موی   عنوان استثمار و تحقیر فرد

عبارتی نقض حق کرامت و همچنین حق بر شخصیت حقوو ی  افریقایی حقوق بشر و مردم یا ب 
بیشوتر  کو    سوازد یمو  خاطرنشوان اند، باشد. در پایوان  افراد ک  در مادۀ مورد نظر شناسایی شده

افریقایی حقوق بشر و مردم بررسوی   4و دیوان 3نزد کمیسیون 5هایی ک  در خصو  مادۀ  ضی 
                                                           

1. International Bill of Human Rights  : the Universal Declaration of Human Rights (1948), the 

International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (1966). 

 یکسوان  نحوو  ب  هازبان از هریک در آن متن باشد، شده تصدیق زبان یند یا دو ب  ایمعاهده اعتبار ک  یهنگام» .2
 .(معاهدات حقوق خصو  در نیو 1969 ونیکنوانس 33 ۀماد 1 بند) «بود هدخوا معتبر

3. Gabriel Shumba v. Republic of Zimbabwe, African Commission on Human and Peoples' Rights,  
Communication 288/2004,  on 02 May 2012. & Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights 
v. Arab Republic of Egypt, 323/06, African Commission on Human and Peoples' Rights, 16 
December 2011. 

4. Musa Saidykhan v. Republic of The Gambia, African Court on Human and Peoples' Rights, 
ECW/CCJ/JUD/08/10, 16 December 2010, ( Article 5-prohibition against torture). 
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اند، مواردی هستند ک  در آن نقض کرامت انسانی و یا حتی شکنج  ارتکواب یافتو  اسوت.    شده
حوق بور   »ذیول مفهووم   « حق بر شخصویت حقوو ی  »طور کلی عبارتی در این نظام  ضایی ب ب 

یل باشد ک  هنوز مفهوم حق بور  شود. البت  شاید این برداشت ب  این دلمعنا می« کرامت انسانی
 شخصیت حقو ی در این نظام حقو ی رشد و توسع  نیافت  است.

 

 پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و مردم  3مادۀ  .2. 2
پروتکل ضمیمۀ منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ک  از سوی اتحادیوۀ افریقوایی در خصوو     

ضمین حقوق زنان در  ارۀ افریقا اسوت. ایون   حقوق زنان تدوین شده است، حاوی موادی برای ت
م از سووی  2003گذاری شده اسوت، در سوال   نیز نام (Maputo Protocol)« ماپوتو»پروتکل ک  

اجرا م ب 2005تصویب رسید و در سال های اتحادیۀ افریقایی ب ها و حکومتاجالس سران دولت
عنوان حق کرامت است و شامل سو   این پروتکل با  3. مادۀ (Crawshaw, 2008, p.229)درآمد 
هور  »باشد ک  در بند دوم آن حق زنان بر شخصیت حقو ی ب  این شرح ارائ  شده است: بند می

عنوان یک شخصْ مورد احترام  رار گیرد و بتواند آزادان  شخصویت خوود را   زنی حق دارد ک  ب 
 1«.توسع  دهد

 

 ملیجایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در قوانین 

حق افراد ب  شناسایی حقو ی در حقوق داخلی کشوورهای متعوددی همچنوان ناشوناخت  بوا ی      
از طریوق  « حق شناسوایی شخصویت حقوو ی   »طوری ک  حتی در بسیاری موارد مانده است، ب 

ای از ثروت یا وضعیت اجتمواعی، ملیوت خوا  یوا جنسویت، از      موانعی یون سن خا ، درج 
؛ درعین حال، این حق در  وانین (Ghanea, 2007, p.264)د وشجانب حقوق داخلی محدود می

داخلی برخی از کشورها مدون شده است. در ادام  برای تبیین مسئل  ب  بررسی این موضوع در 
 پردازیم:های حقو ی می وانین برخی از نظام

 

 فرانسه .1
تواناییِ داشوتن  »ان عنورا ب  (personnalité juridique)« شخصیت حقو ی»فرانس    انون مدنی

تعریف کرده است. (l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations) « حقوق و تعهدات
رسمیت یافتن شخصیت حقو ی بر این موضوع را مد نظر  رار داده است ک  گذار فرانسوی  انون

                                                           
1. Every woman shall have the right to respect as a person and to the free development of her personality. 
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کو  شخصویت حقوو ی    هوا نیسوت، بل  عبارتی منسوب ب  دولوت ها وابست  نبوده، ب از سوی دولت
  Office of) یابود وضعیتی است ک  در لحظۀ تولد برای فرد ایجاد شده، با مرگ وی پایوان موی  

United Nations High Commissioner for Human Rights, 2005, p.15)    ب  ایون ترتیوب، در
حقوق فرانس ، شخصیت حقو ی در خصو  هر انسانی فارغ از شناسایی دولوت، درنظور گرفتو     

شورط بورای   منزلۀ یوک پویش  ب « شخصیت حقو ی»ده است. همچنین در این نظام حقو ی، ش
 ,van der Wolf, 2007) معنا شوده اسوت    (capacité juridique)« ظرفیت  انونی»دستیابی ب  

p.33.) 
 

 . اسپانیا 2
عبوارت اسوت از    (Capacidad Jurídica)« شخصویت حقوو ی  »در  انون مدنی اسوپانیا مفهووم   

در ایون  (Torres,1984, p.196). تگی یک فرد ب  داشتن حقوق و وظایف در روابط حقو ی شایس
دهد شخص برای انجام اَعمال حقو ی توانایی نظام حقو ی، شخصیت کیفیتی است ک  نشان می

درنظور گرفتو  شوده اسوت     « شخصویت »هوای  عنوان یکوی از جلووه  ب « ظرفیت»دارد، بنابراین 
.(Torres,1984, p.349) ب  توانایی فرد بورای انجوام ا ودامات    « ظرفیتِ عمل»ر حقوق اسپانیا د

مستقل در زندگی حقو ی اشواره  ای گون طور مستقیم و درمجموع، ب  عمل ب  انونی ب معتبر و 
ظرفیوت حقوو ی یوک    بر این اسواس در نظوام حقوو ی اسوپانیا     (Yágüez, 1979, p.246). دارد 

شخصویت  »ناپذیر عنوان نتیجۀ فوری و اجتنابانسانی، و ب  ویژگی یا کیفیت ضروری برای افراد
  (Picazo,1967, p.83; Brutau, 1979, p.259).است« حقو ی

 

 الی کامنحقوق نظام بر یمبتنکشورهای . 3

« شخصویت حقوو ی  »هسوتند، مفهووم    1الهای  ضایی ک  مبتنی بر نظام حقو ی کامندر حوزه
عمومی و یا کلی یک موضوعِ ویژه برای اینک  هدف تعهدات  مفهومی انتزاعی است ک  ب  توانایی

عنووان اشوخا    ها ب حقو ی باشد، اشاره دارد. ب  این ترتیب، در این دستگاه حقو ی همۀ انسان
هوا و  هوا و دیگور اشوکال اتحادیو     هستند. در مقابل، شورکت « شخصیت حقو ی»طبیعی دارای 

                                                           
1. The common law system . 

 سوال  از کو   است یحقو  نظام ینوع است، معروف هم یی ضا ۀسابق و یی ضا ۀیرو نظام ب  ک ال سیستم کامن
 از یاریبسو  ب  ایتانیبر یامپراتور لیتشک با الکامن نظام .شد جادیا انگلستان یشاه یهاادگاهد از سوی م1066
 یکشوورها  در ازجمل  ایدن مردم سوم کی حدود یحقو  نظام اساس امروزه و شد وارد زین ایدن گرید یکشورها

 هندوسوتان،  ماننود  ،ایو تانیبر نیشو یپ مسوتعمرات  از یبرخو  و( لندیوزین و ایاسترال کانادا، کا،یمرا) انگلوساکسون
 .دهدیم لیتشک را یمالز و رلندیا بنگالدش،  ،یجرین پاکستان،
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هوا اشوخا  حقوو ی    بو  ایون دلیول کو  آن     باشوند، ها نیز دارای شخصیت حقوو ی موی  انجمن
(juridical persons) کو  در  « ظرفیوت حقوو ی  »ال هستند. افزون بر این، در نظام حقو ی کامن

د، عبارت است از توانایی یک شخص )اعم از حقیقی یا شوحاصل می« شخصیت حقو ی»نتیجۀ 
 ولیت در مقابول تعهودات  حقو ی( ب  انجام ا دامات  انونی، ازجملو  دفواع از حقووق و یوا مسوئ     

.(Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, 2005, p.19) 
 

 جمهوری اسالمی ایران  .4
گوذار بورای نشوان دادن اهلیوت و صوالحیت      در  وانین ایران موردی دیده نشده است ک   انون

بورای   1«اهلیوت »از واژۀ  استفاده کند، بلکو  « شخصیت حقو ی»از اصطالح « حقیقی»اشخا  
، اصطالح «حقو ی»این منظور بهره برده است. در عوض برای اعالم اهلیت و صالحیت اشخا  

را بورای اشوخا    « شخصیت حقو ی»گذار کار رفت  است. دروا    انونب  2«شخصیت حقو ی»
ت شخصی»را برای اشخا  حقیقی وض  و جعل نموده است. درنتیج  « اهلیت مدنی»حقو ی و 
 رار گرفت  اسوت؛ یعنوی ایون دو واژه    « شخصیت حقیقی»اصطالحی است ک  در برابر « حقو ی

نظور  (. درنهایوت بو   89، 1390)صوفار،  اسوت  « شخصویت » سیم یکدیگرند و مقَسم آن واژۀ 
شوود بوا آنچو  در عرصوۀ     ارائو  موی  « شخصیت حقوو ی »تعریفی ک  در حقوق ایران از رسد می
بشری افراد بر شناسایی شخصیت حقو ی پذیرفت  شده اسوت، متفواوت   عنوان حقِ المللی ب بین

شخص حقو ی عبوارت اسوت   »است. در حقوق ایران در تعریف شخص حقو ی گفت  شده است: 
ای از اموال، کو  بو  هودف    ای از افراد، ک  دارای مناف  و فعالیت مشترک هستند. یا پارهاز دست 

شناسود، و بورای آنهوا شخصویت     ا را طرف حق موی خاصی اختصا  داده شده است و  انون آنه
« هوا و مو وفوات  هوای تجواری، انجمون   حقو ی  ائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشوگاه، شورکت  

د کو   شوو (. لکن از بررسی نظام حقو ی ایران این نتیج  حاصل می53-52،  1350)صفایی، 
المللی حقووق  میثاق بین مفهوم شخصیت حقو ی مطابق با آنچ  در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و

مدنی و سیاسی آمده است، در حقوق ایران مطرح شده است. برای نمون ، بخشی از ایون مفهووم   
آمده است. در این اصل حقوق همۀ افوراد   3در اصل بیستم  انون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ایت  وانون  ملت در محدودۀ موازین اسالمی شناسایی شده است و تمامی افراد یکسان تحت حم
اند. البت  اصل بیستم کامالً بر این مفهوم منطبق نیست. تفواوت عمودۀ ایون اصول بوا       رار گرفت 

                                                           
  انون مدنی. 959، 958، 957، 956مواد  .1

  انون تشکیالت و اختیارات سازمان ح  و او اف و امور خیری . 3 انون تجارت و مادۀ  583مادۀ  .2
 ا تصوادی،  سیاسی، انسانی، حقوق ۀهم از و دارند  رار  انون حمایت در یکسان مرد و زن از اعم ملت افراد ۀهم». 3

 «.برخوردارند اسالم موازین و رعایت با فرهنگی و اجتماعی
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آنچ  در حقوق بشر از آن یاد شده، محدود شدن آن ب  حودود شورعی و اسوالمی اسوت کو  در      
نوین  است. همچ االتباع دانست  شدهها این حدود، الزامی و الزممکتب اسالم برای سعادت انسان

ها عنوان یک شخص نزد  انون مستلزم شناسایی حقوق، تکالیف و مسئولیتشناسایی هر فرد ب 
ی افوراد ملوت   هوا تیمسوئول  و فیتکوال  حقوق،در خصو  اوست. نظر ب  اینک  در حقوق ایران، 

تووانیم  رسمیت شوناخت  شوده، موی   عبارتی شخصیت حقو ی ایشان در مواد  انونی مختلف ب ب 
ولی این مفهوم بوا عنووان      مفاد این حق در نظام حقو ی ایران پذیرفت  شده است.ادعا کنیم ک

ای  وانونی بوا   در حقوق ایران مصطلح نیست و مقورره « حق فرد بر شناسایی شخصیت حقو ی»
 این عنوان وجود ندارد.

 

 نتیجه

مللوی  التورین اسوناد بوین   ترین حقو ی کو  در برجسوت   طور ک  مالحظ  شد، ازجمل  مهمهمان
ای، و همچنین در اسناد ملی متعددی و ی  در سطح منطق  جهانیحقوق بشری، ی  در سطح 

 The right to recognition)«عنوان یک شخص در برابر  انونحق شناسایی ب »عیناً آمده است، 

as a person before the law)  حق شناسایی شخصیت حقو ی»یا»(The right to recognition 

of the Legal Personality) اغلوب  و اسوت  بشور  حقووق  یمحوور  مفهوومِ یادشده  حق باشد.می 
 افوراد  ییشناسوا » حوق  نیو ا .شوود یم فیتوص یانسان کرامت حق از میمستق ایج ینت عنوانب 

 ممتواز  و برجسوت   یحقو  ات،یح حق از پس دروا   و کندیم نیتضم « انون برابر در را یانسان
 ریسوا  یاجورا  نشووند،  ییشناسوا   وانون  نوزد  شخص کی عنوانب  یسانان افراد اگر ک یرا ؛است
 ۀزمور  در الملول نیبو  حقوق در ک  حقاین  (Smith, 2007, p.236) شودیم مسدود هاآن حقوق
 Michael).  است الزم و یضرور تنفس بسان شود،یم ادی آن از بشر نیادیبن حقوق هایحدا ل

Galchinsky, 2011, p.3)  کیو  شوخص  هور  موصووف،  حوق  بو   دنیبخش تینیع از پس دروا 
 دارد تیصوالح  کو   اسوت   ورار  نیا از و صرف، یحقو  ءیش کی ن  و بود خواهد ی انون موضوع
وا عیت این است ک  جایگاه برجستۀ (A.Jovanović, 2012, p.74)  باشد داشت  فیتکال و حقوق

حقووق بشوری، حوق فورد بو        ناشدنی است. اسناد عمودۀ الملل بشر انکاراین حق در حقوق بین
عنوان یک حق بشری شناسایی کرده و حیطوۀ شومول آن را نسوبت بو      شخصیت حقو ی را ب 

سوان کو  بوا پوذیرش اعالمیوۀ جهوانی       اند؛ بدینهای حقو ی بسط و گسترش دادهتمامی عرص 
پس از عنوان یک حق بشری پذیرفت  شده است. حقوق بشر، شناسایی شخصیت حقو ی افراد ب 

المللی حقوق مدنی و سیاسوی کو  در مقوام تبودیل مقوررات منودرج در اعالمیوۀ        میثاق بینآن 
گونو  تغییوری در   االجرا بوده اسوت، بودون هویچ   جهانی حقوق بشر ب  صورت مواد  انونی و الزم

، کلیطور ب  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر پرداخت. 6میثاق ب  تکرار مادۀ  16واژگان، عیناً در مادۀ 
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نویس برای تدوین های پیشمذاکرات کمیسیون حقوق بشر ک  در میان اعضای کمیت  بر اساس
المللی حقووق مودنی و سیاسوی صوورت     میثاق بین 16اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ  6مادۀ 

گرفت، حق فرد بر شناسایی شخصیت حقو ی یک مفهووم پیچیودۀ حقوو ی اسوت کو  حودا ل       
داری وض  شده است، و ب  وده و در برابر اشکالِ نوینِ بردهحقوق را برای افراد بشری تضمین نم

هایی ک  عضوو ایون اسوناد هسوتند، خوارج از      لحاظ اهمیتی ک  دارد، باید از سوی تمامی دولت
در ایون خصوو     طور کامل و مؤثر، اجرا و نظارت گوردد. بح  تابعیت در خصو  همۀ افراد ب 

، 1کنوانسیون حقوق معاهدات وین 33  صراحت مادۀ با عنایت بتوج  ب  این نکت  الزم است ک  
حوق بور   »نویس و تدوین موادی ک  بور  های مربوط ب  پیششده در نشستتمامی مذاکرات بیان
تصریح دارنود، ازجملو  وسوایل تکمیلوی      (The right to Legal Personality)«شخصیت حقو ی

ها تصریح اسناد جهانی و ب  تب  آن حق یادشده پس از ذکر در این تفسیر این مواد خواهند بود.
بور  در کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نیوز مقورر گردیود.    
کو    2پایۀ نظر کمیتۀ کارشناسان شورای اروپا، ایون حوق در کنوانسویون اروپوایی حقووق بشور      

نجانوده نشوده اسوت، زیورا     باشد، گای حقوق بشر میترین کنوانسیون منطق و باسابق  نخستین
تووان از موواد دیگور موجوود در کنوانسویون      اعضای این کمیت  بر این باورند ک  این حق را موی 

ی در حووزۀ  حقوو   تیشخصو  ییشناسوا  بو   فرد حقدنبال توج  ب  همچنین ب   استنباط نمود.
ن با وجوود  الملل، حق یادشده در اسناد ملی متعددی مورد توج   رار گرفت  است. لکحقوق بین

حوق فورد بور شناسوایی     »های حقو ی اصوطالح  پذیرش جهانی این حق، هنوز در برخی از نظام
 شده نیست. ، اصطالحی شناخت «شخصیت حقو ی
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