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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  14/3/1387 : مقاله تاريخ پذيرش،21/2/1387:  مقاله، تاريخ دريافت233ـ259، صص 1387شمارة سي و هشتم، 

 
 

  :لمللي دولت به رعايت حقوق بشراالتزام بين
  مقيد به مكان؟

  
  ضياءالدين مدني سيد

 
 
  

 چكيده
  متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشرييهاتجغرافيايي تعهدات حقوق بشري دول شمول

رسد با خروج از آن حيطه، مينظر  بهگردد؛ بلكه نمي صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاكميت آنها محدود اكنون
تري ملتزم به رعايت ه گستردي متعاهد را در حوزة جغرافياييهاتدولكه يطور بهپيمايد؛ ميسير تكامل را 
و متعاقباً از طريق  ي از شرايطابا احراز دستهبه ديگر سخن، . كندميهاي مندرج در اين اسناد يحقوق و آزاد

كه آنان در نقض التزامات قراردادي نشأت گرفته  ، اقداماتيهاتتوسعة چارچوب گسترة تحت صالحيت دول
 مرتكب )مستقيم مستقيم و يا حتي غيرطور به(صة قلمرو خود از اسناد تعهدآور حقوق بشري در خارج از عر

 معمول در آنجا قابليت اجرا ندارد طور به و يا حتي در سرزميني كه نوعاًَ التزامات قراردادي مزبور، گردند،مي
  . مطرح ساختهاتلمللي دولادرحوزة مسئوليت بين توانميشوند را ميمرتكب 

وق بشر، تعهدات حقـوق بـشري، قلمـرو جغرافيـايي           حيطة تحت صالحيت، حق   : واژگان كليدي 
  .به رعايت حقوق بشر، قلمرو جغرافيايي حقوق بشرها تلمللي دولابينصالحيت، التزام 

  
  

                                                           
 .نمايدمي دكتر جمشيد ممتاز پيشكش لمللابينرو را به دانشمند عاليقدر حقوق  ، نوشتار پيش نگارنده.  
. ـياســي دانــشـگـاه   دانــشـكـدة حـقــــوق و علــوم س       لملـل احقـوق بـين    دريافت درجة دكـتـــري در رشتة     نـامزد

  .و وكـيـل دادگـستـريعـالمـة طـباطـبايــي 
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  قدمهم
لملل در ابعاد مختلف با شتابي اكه روند بشرگرا شدن حقوق بين  پوشيده نيستيبر كس
عنوان چتري براي افراد  را بهنوان آرو اكنون شايد بت اين  از. استتكامل در حال بيش از پيش

گردد كه به تحديد مي محقّق  كاملطور به  اساساً در صورتي غايت اين.هابشر تلقي نمود تا دولت
به بيراهه  روند سته شود؛ چه در غير اينصورت، اينتري نگري  به شكل جديهاحاكميت دولت

  .خواهد رفت
ي مأمور به رسيدگي به قضائ ئي و شبهتوسعة اختيارات اركان قضاأسيس و از سوي ديگر ت

ي اجرايي تصميمات اتخاذي هاو ضمانت هابيني زمينه شري و پيشموارد نقض تعهدات حقوق ب
اين اركان، گام مؤثر و مثبت ديگري در اعتالي سطح كلي اجراي حقوق بشر بوده و از ترويج 

قاق حقوق و تظلّم كيفري ناقضان اين حقوق پيشگيري نموده است، ضمن اينكه امكان احبي
  . نمايدميخواهي قربانيان اين تخلفات را نيز تقويت 

يكي از طرقي كه مسير را براي احقاق حق از اقدامات تخطّي جويانة اركان و كارگزاران 
ي فراملّي و ار قضائي و شبه قضائدساخت، ايجاد مراجع صالحيتدولتي يا وابسته به دولت فراهم 

به احراز پيش شرطي همچون توسل به حمايت ديپلماتيك دولت ي بود كه بدون نياز امنطقه
نمود؛ پيش شرطي كه هنوز هم با ميمتبوع، امكان تظلّم خواهي را براي فرد زيانديده فراهم 

 و ساير مراجع مرتبط لمللابينتوجه به تحوالت اخير و اهتمام بيش از پيش كميسيون حقوق 
 نساخت چه آنكه آنمىري براي احقاق حق فراهم براي خروج از تك بعدي بودن آن راهكار مؤثّ

ساخت؛ از اين حيث كه صرفاً حقي است در اختيار انحصاري دولت و اوست كه ميرا دشوار 
اش اعمال حمايت نمايد يا خير و در موارد بسياري از  گيرد كه نسبت به يك فرد تبعهميم تصمي

رو،  اين از. قاق حقي صورت نگرفته استه احاعمال اين حمايت امتناع نموده و در نتيجه از فرد تبع
   . در پي يافتن راهكار ديگري براي نيل به مقصود بوداكارآمدي اين سامانه، بايدبا توجه به ن

 تعهدات حقوق بشري  جغرافياييتوان چنين ادعا نمود كه شمولنمىامروزه ديگر هرگز 
 به عرصه قلمرو جغرافيايي تحت  متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشري صرفاًيهادولت

ي ئي و شبه قضائلهاي اخير محاكم قضاي سائگردد؛ بلكه با توجه به رويه قضاميحاكميت آنها محدود 
كه در مباحث ـ  از نص و فحواي اين اسناد تعهدآور عمل آمده  هدر اين وادي و تفسيرهاي متعاقب ب

اي كه اقـدام به اعمال   در هر نقطه عضو متعاهد، اصوالًيهادولت  ـخواهيم پرداخت آتي بدان
در . نمايند، به تناسب صالحيت و كنترل اعمال شده، مسئوليت خواهند داشتميصالحيت و كنترل 
ند تا از طريق توسعه ا تالشندركار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حقوق بشر دراواقع، اركان دست

عمل آورده و تك تك افراد بشر را  ه بحيطه شمول اين تعهدات، حمايت بيشتري را از اين حقوق
ي زير چتر حفاظتي اين حقوق قرار داده و تا حد امكان، ترتيبات تظّلم خواهي و اهدر هر نقط
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شمول جغرافيايي تعهدات لذا . فراهم سازند ـ در صورت پايمال شدن حقوق آنانـ احقاق حق را 
  .ـر در حال تحول و تكامل است مستمطور به با توجه به روند پيش گفته هاحقوق بشري دولت

نظر از تعهدات موجود در درون سرزمين خود كه تحت حاكميت مسـلّم   صرفهادولت
 نسبت به اعمال نمايندگان، كارگزاران و حتي كارمندان اداري خود در خارج نيز ، قرار داردآنان

 مفاد آن  وي خاص اين اعمال كاشف از نقض كنوانسيونكهصورتي مسئوليت خواهند داشت در
ي بر اصل سرزميني ئگردد استثناميصورت فرعي اعمال بهاين نوع اعمال صالحيت كه . دنباش

كنند؛ همچون اقدامات مي خود اعمال ارگانهاي تابعه بوده كه از طريق هابودن صالحيت دولت
 توسط نيروهاي نظامي خود در قلمرو دولتي  حقوق بشرينظامي يك دولت عضو كنوانسيون

كه منتج به نقض  ـ گرديده استنمى معمول كنوانسيون در اين منطقه اخير اجرا طور به كهـ ديگر 
  .گردد  كنوانسيون آني مندرج درهاحقوق و آزادي

آور حافظ ترتيبات حقوق بشري در ميان مالتزاكنوانسيون اروپايي حقوق بشر به مثابه سند 
  نيز.باشد ميلمللي در اين حوزها بينكشورهاي اروپايي عضو، نمونه بارز و پيشرو در ميان اسناد

، عالوه بر اين. گرددمي محور و نقطه اتكاي اين نوشتار قلمداد ،نفسه فيمادة يك اين كنوانسيون 
 ديوان اروپايي حقوق بشر تحقيقاً  محاكم حقوق بشري و خاصهيئ و رويه قضاءمنبع غني آرا

  .دگردمي محسوب نوشتاربهترين ابزار براي نيل به هدف اين 
و متعاقباً از  اي از شرايط احراز دستهتوان با ميكه آيـا اين است  پرسش اصلي اين نوشتار 

طريق توسعة چارچوب گسترة تحت صالحيت دولتها، اقداماتي كه آنان در نقض التزامات قراردادي 
يا حتي طور مستقـيم و  هخود، بور حقوق بشري، در خارج از عرصة قلمرو آنشأت گرفته از اسناد تعهد

 و آنان را ملتزم  مطرح ساختهالمللي دولتاحوزة مسئوليت بين گردند را درمي مرتكب ،مستقيمغيـر
 معمول در آن اجرا طور بهبه اجراي اين تعهدات در خارج از كشور و يا حتي كشوري كه كنوانسيون 

   ؟شود، نمودنمى
  

  ماهيت حقوقي قواعد حقوق بشـرـ 1
حقوق بشر تجلي بارز كرامت انسان «دداً تأكيد شود كه بد نيست اگر بر اين نكته مج

به تضمين رعايت آن ناشي از شناخت همين كرامتي است كه قبالً منشور ها است و تكليف دولت
 حال چنانچه حقوق بشر واقعاً با 1.»اندهملل متحد و اعالميه جهاني حقوق بشر آن را اعالم نمود

 اين كرامت ايجاد نموده باشد، ي با شناختابشر علقهكرامت انساني پيوند خورده و اگر حقوق 
                                                           

1. The resolution of Institute of International Law, Article 1, session of Jacques de compostelle, A.I.D.I. 

Vol.63, ΙΙ 1990, p.286. 
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 لمللابينعنوان التزامي كه از يك قاعدة آمره حقوق  رسد رعايت اين حقوق بايد بهميظر ن به
  .بازگرددها شود به كلية دولتميناشي 

فارق از وجود هر نوع تعهد قراردادي، محروم ساختن افراد بشر از آزادي و ايراد فشارهاي 
و اعمالي از اين دست صراحتاً مغاير با هدف و منظور منشور ملل متحد و اعالميه جسماني 

 و هابستانهدـ و موكول ساختن التزام به چنين اصول و قواعدي را به ببودهجهاني حقوق بشر 
لمللي اجامعه بين و متحد ملل سازمان وجودي فلسفه رنوعي نقض غرض د مالحظات قراردادي، به

هاي تضمين هر چه بيشتر هيكي از مهمترين رارسد مينظر   بهه همين لحاظب. گرددميقلمداد 
  2.باشد گسترش شمول جغرافيايي التزامات آنان ،قواعد حقوق بشر

نظم « حفظمچون كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ي هاموريت اصلي معاهدههدف و مأ
حقوق بشر، يوان اروپايي دنيز، . منظور حفاظت از افراد بشر بيان شده است  به3»عمومي اروپايي

حفظ نظم عمومي ساز و ضامن نعنوان يك سند قانوبه خاصي ويژگي داراي را اروپايي كنوانسيون
سازد كه نقش اين كنوانسيون، مينشان ق افراد بشر قلمداد نموده و خاطراروپا در حراست از حقو

   4.باشدميتضمين نظارت بر تعهدات اطراف متعاهد در اجراي مفاد مندرج در آن 
شود، ميي بودن سيستمِ خود را يادآور اكنوانسيون اروپايي در نگاه اول خصيصة منطقه

ي بودن خود را با نص اي چند ويژگي منطقهر ديوان اروپايي حقوق بشر در آرائاما از سوي ديگ
سرزميني گونه محدوديت هيچي كه ا ماده5 كنوانسيون در تعارض دانسته است؛19موجود در ماده 

بشر نيز  متعددي از ديوان اروپايي حقوق ءدر آرا. تابدنمير سيستم موجود در اين كنوانسيون بررا ب
است كه بر اين نكته تأكيد شده ) ات ديوانچه توسط وكالي اطراف دعوي و چه توسط قض(

اي  صدمهخأل و «ملحوظ داشتن محدوديت جغرافيايي بر عرصه شمول كنوانسيون اروپايي 
رو،  اين  از6. وارد خواهد ساخت»پيكرة حفاظتي كنوانسيون اروپايي حقوق بشرناپذير بر  جبران

رژيم ي از حيث گسترة جغرافيايي اعمال، تابع شود قواعد حقوق بشرميآنچنان كه مالحظه 
  .اندهبهربىلملل از آن ارسد ساير قواعد حقوق بينمينظر بهخاصي هستند كه 

اتي حاوي مضامين بشرمأب، سبب گرديده تا شالوده ويژة معاهدات حقوق بشر و يا معاهد
 در اين حوزه ، متناسب با ماهيت خاص آنهالملليابيننظامي متفاوت با ساير قواعد و ترتيبات 

دسته از معاهدات، نظامي ر وادي اعمال حق شرط نسبت به اين براي نمونه، د. لحاظ گردد
                                                           

2. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory 

Opinion, I.C.J Report 28 May 1951, p.23. 

3  . European public order. 
4. Loizidou, op. cit., judgment (preliminary objections), Para. 93. 

5. Banković, op. cit., Decision of Admissibility, Para. 79. 

6. Among others see: Cyprus v. Turkey, judgment, Para.78. 
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حفظ بر معاهدات حقوق بشري كه اعمال حق تيطور هب«ديكته شده است؛ ها حده به دولت علي
نظران تا آنجا حبحتي برخي صا شده و تلقي معاهده هدف و موضوع با غايرم عملي عنوانبه گاهي

ناپذير قلمداد نموده  شان، تحفظهواسطة مضمون ويژبهند كه معاهدات حقوق بشري را اپيش رفته
د نماينمياثر تلقي اي بينيهدات را فقط بياـنسبت به اين دسته از معاهاي و اساساً چنين اعالميه

  7». متعاهدِ ديگر، حتي الزامي به اعتراض بدان نيز ندارندكه دولتهاي) و نه اعالميه حق تحفظ(
كننده به قضاياي داراي  رسيدگيي مرجع قضائ«ايي حقوق بشر اروپ ديوان زعم به همچنين

ه، قواعد مربوط به ماهيت حقوق بشري بايستي در احراز صالحيت خود در رسيدگي به يك مسئل
لملل را مدنظر قرار دهد و در بررسي مسئلة صالحيت مكلف است به اين قواعد توجه احقوق بين

 مسئوليت يك دولت را در انطباق با اصول بايدكننده  ينيز محكمة رسيدگ. الزم را مبذول دارد
ور حقوق آ التزاململل احراز نمايد، اگرچه الزم است كه در بررسي مفاد يك سندامسلم حقوق بين

   8». نيز توجه نمايد»حقوق بشري ويژة يك معاهدةخصوصيت متفاوت و «بشري، به 
  

  لملليالمللي دولت به رعايت حقوق بشر در اسناد بيناالتزام بين محدودة جغرافيايي ـ2
 به ي دارد تا حقوق بشر حاوي ترتيباتلملليا اختصاص به بررسي اسناد بينمبحثاين 

با كنكاش در و  ، بپردازد؛نظر ما در اين نوشتار  مكانيزم هاي مشابه با مفهوم مدتحليل مفاهيم و
 در جستجوي پاسخ به اين سئوال است كه لتهاتحوالت و سـيـر تكـامل صالحـيت داخـلي دو

كرد محاكم قضايي، ملل متحد، روي واسطة رويه ن مفهوم در مقاطع زماني مختلف بهچگونه اي
  . دستخوش دگرديسي گرديده استتها دول بعديي و حتي عملكرداطقههاي مناقدامات سازمان

لمللي ا سند اوليه در رابطه با تعيين محدودة جغرافيايي التزام بينبايدمنشور ملل متحد را 
دو منشور سازمان ملل متحد بند هفت از ماده . قوق بشري دانستدر اجراي ترتيبات حها دولت

 اين قيد را درسد كه بايمىنظر  چنين به. دارد 9ها» دولتحيطة تحت صالحيت داخلي«اشاره به 
محدودة صالحيت داخلي . نظر ما قلمداد نمود بناي آغازين سير تكامل مفهوم مدسنگمبنا و 
رو مسائل مربوط به  اين از. لمللي داردا و روابط بينلمللابستگي به توسعة حقوق بينها دولت
كرد؛  تلقيها داخلي دولتدر حيطة صالحيت  داخل اماًلزا تواننمى ديگر را عمومي لمللابين حقوق

                                                           
7. E/CN.4/Sub.2/2004/42; Reservation to human rights treaties, Final working paper submitted by 

Françoise Hampson, Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection 

of Human Rights, 56th session, 19 July 2004.  

8. Loizidou v. Turkey, Judgment (merits), Para.43 and 52. 

  .كيد از نگارندة اين نوشتار استتأ
9. Within the Domestic Jurisdiction of Any State. 
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لمللي، موضوع خاصي كه در اين معاهدات تنظيم الملل موجودِ در معاهدات بيناچه، حقوق بين
لملل ايجاد شده ابين  حتي حقوق. نمايدمىگرديده را از حيطة هرگونه صالحيت انحصاري خارج 

 را از درون چارچوب صالحيت داخلي خارج واسطة روابط دوجانبه نيز موضوع و هدف خودبه
   10.ستا ساخته

يي هامنشور ملل متحد همواره با عبارتديگر، جايگاه حقوق بشر در پيشگاه از سوي 
به » تشـويق«و » ارتقـاء«. ستا گرديدهمشخص » حفاظـت«و » تشـويق«، »قـاءارت«شامل 

گردند؛ لذا تمامي مىزعه قلمداد بالمنا ديدگاه ملل متحد به مثابه اموري رعايت حقوق بشر از
. مستقر نيستندها انحصاري اختيار دولتديگر ماهيتاً در محيط ها بوط بداناقدامات و ترتيبات مر

عمده  طور به تفاوت اين و است خورده رقم متفاوت ياگونه به صالحيت اين »حفاظـت« مورد در اما
به دو دستة ت مرتبط و منتسب بدان را  اقداماداز اين جهت باي. گرددمىبه تعريف اين مفهوم بر
 داقدامات مستقيم در حفاظت از حقوق بشر را باي. مستقيم تقسيم نموداقدامات مستقيم و غير

 به نقض حقوق اقداماتي چون رسيدگي قضائي(د نمود قلمداها متعلق به صالحيت داخلي دولت
لمللي ان خسارت، اجراي بينبشر، انتساب مسئوليت، اتخاذ تصميم در خصوص ميزان و نحوة جبرا

سيستماتيك ي مربوط به نقض شديد و هاحال آنكه در وضعيت). ندااز آن جمله... اين تصميم و 
زدايي، اهمال در عدم تبعيض و يا مسئلة تعيين سرنوشت اساساً در صالحيت  حقوق بشر، نسل
  ازنظران در اين خصوص صحبتحبگفتني است كه برخي صا. گيرندمىملل متحد قرار 
  12.ندا به ميان آورده11صالحيت متقارن

 از  بسيارينظر هب. هاي چهارگانه ژنو نمودني به كنوانسيوا اشارهبايدفيه نحندر ما
 اولين سند تعهدآور حقوق بشري اعالميه جهاني حقوق بشر نيست، بلكه ،لملليابين انانقدحقو

ي تعهدات حقوق بشري در حقوق ها در واقع اولين رگه 13.باشدميماده سه مكرر چهار كنوانسيون 
واسطه قدمتي طوالني است كه حقوق بشردوستانه   تبلور يافته است و اين مسئله بهبشردوستانه

داشته و در البالي ترتيبات اين حقوق در زمان درگيري، التزاماتي از اين مجموعه نيز به زمان 
 تازه جامعه جهاني به صلح اختصاص يافته است كه همين امر به خودي خود سرآغاز رويكرد

حقوق مذكور در اين ماده در واقع همان حقوقي هستند كه در  14.مسائل حقوق بشري بوده است

                                                           
10. Simma, Bruno, “The Charter of the United Nations, A Commentary” Edition 1995, Oxford 

University Press, p.152, Para. 36. 

11. Concurrent Jurisdiction.  
12. Ibid. Para. 39. 

، دانـشكده حقـوق و      1383-84جزوة درسي سـمينار حقـوق بـشر، سـال تحـصيلي             ،   جمشيد ،)دكتر (ممتاز .ركاز جمله    .13
  .سياسي، دانشگاه تهرانمعلو
   :دارد رك چهار كنوانسيون چنين اشعار مي ماده سه مشت.14
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ند و در ا ذكر شده1966 حقوق مدني و سياسي لملليابيناعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق 
لذا اين  15.گيرندمي قرار لمللابينهاي مرسوم آشكارا جزو قواعد آمره حقوق يبندستهميان د

توان براي يافتن مبناي مفاهيم حقوق بشري به اسنادي كه در ميواقعيت نشانگر اين است كه 
   .گيرند، نيز مراجعه نمودمياساس و ماهيت در چارچوب حقوق بشردوستانه قرار 

كنوانسيون «خواهد كه متعهد شوند كه مي عضو يهاتماده يك هر چهار كنوانسيون از دول
 »هر شرايطي در«از عبارت  16.»يطي رعايت كرده وتضمين بر رعايت آن كنندمزبور را در هر شرا

 اساساً وجود نداشته و گردد كه محدوديتي در زمان و مكان اجراي اين كنوانسيونميچنين مستفاد 
 در بخش اخير اين ماده  ملتزم به رعايت مفاد آن هستند؛ ضمن اينكه، عضو متعاهديهاتدول

  عضو عالوه بريهات كه بدين معني است كه دول»ا و رعايت آن كنندتضمين بر اجر«آمده است 
ند كه اتباع خود را نيز به رعايت اين مفاد ا، متعهد گرديدهها مفاد كنوانسيونالتزام خود بر رعايت 

ي حقوق بشري در اين ها مبني بر وجود رگهمذكورگرفتن واقعيت بنابراين با درنظر .ند كنوادار
) دست كم(ي متعاهد در اجراي ها كه التزامات دولتن چنين نتيجه گرفتتوامي، هاكنوانسيون

 نيز ي خارج از قلمرو تحت حاكميت آنانا، در محدودههامندرجات حقوق بشري اين كنوانسيون
 كه در خارج كشور سكونت يتواند آن دسته از اتباعمينحوي كه  قابليت گسترش داشته است، به
   .دارند را تحت پوشش قرار دهد

توان در ميثاق حقوق مدني و سياسي و پروتكل الحاقي مييي از اين مفهوم را نيز هارگه

                                                                                                                                        
 نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه متعاهـد روي دهـد هريـك از                  لملليابينرت بروز نزاع مسلحانه كه جنبه       در صو «

   :متخاصمين مكلفند كه الاقل ترتيبات ذيل را رعايت نمايند
گذاشـته  كه مستقيماً در درگيري مسلحانه شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كـه اسـلحه بـه زمـين       با كساني ـ1

باشند در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض نامطلوب ناشي از نژاد، رنگ، مذهب، عقيده، جنس، اصل و نسب يا ثروت يا هـر                       
اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور باال در هر زمان و در هر مكان ممنـوع  . علت مشابه آن به اصول انسانيت رفتار خواهد شد  

  :خواهد بود است و
   .رحمانه، شكنجه و آزار اشكال آن، ايراد جراحت، رفتار بيجمله قتل به تمام  ات يا تماميت بدني من لطمه به حي)الف
  .اخذ گروگان) ب
  .لطمه به حيثيت افراد از جمله تحقير و تخفيف) ج
ند دان ي كه ملل متمدن ضروري مي شده و جامع تضمينات قضائمحكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل) د

  .باشد
   .آوري و پرستاري خواهند شد ـ مجروحان و بيماران جمع2

. ات خود را به طرفهاي درگيـر عرضـه دارد         تواند خدم   صليب سرخ مي   لملليابينطرف مانند كميته     يك سازمان بشردوستانه بي   
 را نيـز از طريـق   نـسيون مقـررات ايـن كنوا   متخاصم سعي خواهند كرد تمـام يـا قـسمتي از سـاير    گذشته از مراتب فوق دول     

  .»ع حقوقي دول متخاصم نخواهد داشتاجراي مقررات فوق اثري در وض .موقع اجرا گذارند هاي اختصاصي به موافقتنامه
نـشر ميـزان،    : الملل بشر دوستانه مخاصمات مـسلحانه داخلـي، تهـران          جمشيد و رنجبران، اميرحسين، حقوق بين      ،ممتاز .15

1384.  
16. … To respect and to ensure respect for all the present convention in all circumstances … . 
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هر «:داردميماده دو پاراگراف يك از ميثاق حقوق مدني و سياسي چنين مقرر . آن جستجو كرد
 طهت در مورد همه افراد داخل در حي رعايبرمتعهد به رعايت و تضمين  كنوانسيوناين دولت عضو 

   »... صالحيت خود نسبت به حقوق شناسايي شده در اين ميثاق خواهد بودتحترزمين خود و س
 نويس ميثاق  خود در تهيه طرح پيش طي جلسه ششم سابقكميسيون حقوق بشر

در حيطه  « عبارت لحاظ نمودنبرمبني  ي اعضاءها  با موجي از درخواست1950درسال 
طرح از اين  )ماده دو پاراگراف يك(ده فوق مادر  17»)دولت( صالحيت آن تحت و سرزمين

وب ؛ قيدي كه مفاد طرح مزبور را از حيث حدود و ثغور جغرافيايي، از يك چارچمواجه بود
تر سوق  تر و به شكلي تكامل يافته گستردهاي بسيار  محدود و مضيق خارج، و به عرصه

هايي را ها و فراز و نشيب يتوانست پيچيدگميسو،  لبته اين تحول در نوع خود، از يكا. دادمي
ن و حفظ و حراست از ها را در رعايت اين موازيـ دولتبه همراه داشته باشد و از سوي ديگر 

قيد مذكور تكاليف مقرر در . ها مندرج در ميثـاق با چالشي جدي روبرو سازد حقوق و آزادي
صالحيت ) در نتيجه(اي كه دولت متعاهد اعمال كنترل و   را، در هر نقطهلملليابينميثـاق 

  .كندمياالجرا قلمداد  ، الزمنمايد، به تناسب كنترل و صالحيت اعماليمي
 در هاعمدتاً توسط دولت مبني بر عدم لحاظ اين عبارت متعاقباً ييدرخواستهادر مقابل، 

 كميته  اين در حالي است كه.با شكست مواجه شدندكه  مطرح شدند 1963 و 1952سالهاي 
هاي مقرر در  بات و حقوق و آزادي ناظر بر حسن اجراي ترتيلملليابينان نهاد عنو  بهحقوق بشر

 متعاهد نسبت به اعمال هاي ت معين، مصمم به توسعه مسئوليت دولي مفاهيم خصوصدرميثاق، 
 اين اقدام كميته .دبو 18 خودتحت حاكميت آنان در خارج از قلمرو  و نيروهايارتكابي كارگزاران

گردد كه ماده يك از پروتكل اختياري منضم به مي شايان توجه تلقي حقوق بشر بدين جهت
 حقوق مدني و سياسي، حق اعمال صالحيت نهاد مزبور را در رسيدگي به لملليابينميثاق 

ـ  كه بعداً شاهد بوديم آنچنانـ  آنان ميسور ساخت و افراد حاضر در تحت صالحيتشكايات 
 در ما 1966ده يك پروتكل اختياري منضم به ميثاق ما. ي بدان اعطا كرداي شبه قضائ خصيصه

  :داردمينحن فيه، چنين مقرر 
) حقوق بشر(د، صالحيت كميته آيميدر اين پروتكل نيز يتعضوبه يك دولت عضو ميثاق كه «

 خود كه مدعي اين هستند كه قربانيان صالحيتتحت افراد  19مكاتباترا در دريافت و بررسي 
باشند را نيز مورد شناسايي ميهاي عضو  ت توسط هر يك از دولنقض حقوق مندرج در ميثاق

  .»...دهدميقرار 

                                                           
17. Within its territory and subject to its jurisdiction. 
18. The Contracting States’ responsibility for the acts of their agents abroad ... 

19. Communication. 
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اشاره تر كه پيشطور همان. روپايي حقوق بشر پرداخت به بررسي كنوانسيون ابايدحال 
در هاي افراد بشر حقوق و آزاديآور حافظ  التزام سند عنوان كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بهشد 
. ددگرمي تلقي در نوع خودلمللي ا در ميان اسناد بينرجسته و در خور توجه اروپـا، نمونه بقاره

نمايد در مينفسه نقش محوري و نقطه اتكاي اين نوشتار را ايفا  مادة يك اين كنوانسيون كه في
 چالشهاي جدي روبرو بود مقطع زمان تهيه متن پيش نويس كنوانسيون تا هنگام تصويب، با

نويس اوليه تهيه شده  متن پيش. وش تغيير و اصالح گرديدد دستخاي كه دفعاتي چن گونه به
 كه النهايه در ،)يايرجل حقوقي و ائدر خصوص مسا(توسط كميته مجمع مشاوران شوراي اروپا 

هاي عضو متعهد  دولت«داشت كه ميقالب ماده يك كنوانسيون اروپايي تجلي يافت، چنين مقرر 
  20.»...  را تضمين نمايند حيـطه قلمروشانساكن درشوند كه حقوق تمامي افراد مي

كه طرح پيش نويس مجمع مشاوران شوراي اروپا را مورد  21ن،الدولي خبرگا  كميته بين
را جايگزين  22»... افراد تحت صالحيت آنها... «بررسي قرار داد، در صدد اين برآمد كه عبارت 

ر خصوص اين جايگزيني، داليل د. كند 23»...تمامي افراد ساكن در حيطه قلمروشان ... «قيد 
گرفته از مجموعه مكتوبات كارهاي مقـدماتي ل كه برمدنظر كميته خبرگان در متن ذي

  :رسندمينظر  هباشد، شايان توجه بميكنوانسيون اروپايي حقوق بشر 
تمامي ... «، ترتيبات كنوانسيون اروپايي را به )مشاوران شوراي اروپا(طرح پيش نويس مجمع « 

نظر كميته چنان  اما به . توسعه داده است»...كننده آن اكن در حيطه قلمرو دولتهاي امضاافراد س
  25.»بسيار مضيق و محدود باشد 24»ساكن«رسد كه عبارت مي

  
راي اروپا با اندراج الذكر آنكه مجمع مشاوران شو نظر فوق نكته حائز اهميت راجع به نقطه

 در واقع در مقام گسترش حوزه و چارچوب اين »... آن كنندههاي امضا قلمرو دولت... «قـيد اولية 
الدولي  اند؛ حال آنكه كميته بين ضو بوده دولت عهر حدود مرزي قـلمرو آستانة ماوراءتعهدات به 

نحوي كه در  حد مد نظر مجمع نيز فراتر رود به از بايدخبرگان قايل بر اين است كه آستانه فوق 
كنوانسيون ) يعني حتي در مناطقي خارج از قاره اروپا (هاي عضو وراي عرصه سرزمين دولـت

  . نسبت به اقدامات آنان قابليت تسري و اجرا داشته باشد
                                                           

20. Collected Edition of the Travaux pre΄paratoires of the European convention of Human Rights, 4 

November 1950, (Vol. ΙΙΙ), P. 260.  

21. Expert Intergovernmental Committee. 

22. … persons within their jurisdiction … . 
23. … all the persons residing within their territories … . 

24. … residing … . 

25. Ibid. at 260-261.  
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هاي مناسبي براي توسعه ترتيبات كنوانسـيون حتي  رو چنين احساس شد كه زمينه اين از
وقي كلمه معناي حقـ كننده، حتي آن افرادي كه به افراد داخل سرزمينهاي دول امضابه تمامي

در ... «كميـته مزبور بر همين اساس عبارت .  واقعي قلمروها دانست، وجود داردسـاكننتوان 
 در ماده يك كنوانسيون اروپايي حقوق »...ساكن ... « را جايگزين قيد 26»...حـيطه صالحيت 

  . د مبـنا و فـراز اساسي آغاز اين سير تكامل قـلمداد گـردبايدبشر نمود كه به خودي خود 
 كه قبل از طرح ماده يك كنوانسيون صورت گرفت توسط نماينده بلژيك تفسير ديگري

عمل آمد كه بدين ه  در حين نشست عمومي مجمع مشاوران شوراي اروپا ب1950 اوت 25در 
  :منوال بود

هاي ما، در پرتو اندراج قيدي صريح در كنوانسيون، با   از اين پس، حق حمايت از سوي دولت«
ي هر نوع تابعيت، اختيار تام و بدون هيچگونه تبعيض يا تفكيكي، نسبت به افراد داراقدرت و 

  27.»گرددميمعترض نقض حقوقشان هستند، اعمال  يك از دول ما مدعي وكه در قلمرو هر
  

تا رهيافت   پيش گفته در تهيه و تدوين كنوانسيون اروپايي حقوق بشر28اقدامات مقدماتي
طه صـالحيـت ـدر حي«پردازي ماده يك مشتمل بر قيد  واژه رفت كهنيـل به اين موفقيت پيش 

ي دامن زند همانگونه كه طرح گرديده بود توسط اهدلاجمگونه بحث و   آنكه به هيچبدون، »آنـهـا
  29.هاي ديگري تصويب شد  بدون اصالحيه1950 اوت 25  درمجمع مشاوران

توان مير ـوق بشـون اروپايي حقيـه از ماده يك كنوانسـميان تفسيرهاي صورت گرفت در
در اين .  اشاره نمـود(Issa)عـيـسـيي انظر قضات ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه دعو به

 كه دول عضو متعاهد، موظف كندمي  از ماده مزبور چنين استنتاج اروپايي حقوق بشررأي ديوان
حفاظت و حمايت هاي مورد   هرگونه تخلف و نقض حقوق و آزاديبه پاسخگويي پيرامون

   30. آنان ارتكاب يافته است، خواهند بود»در حيطه صالحيت«كنوانسيون كه نسبت به افراد حاضر 
 يك دولت متعاهد، چه گردد كهمياز فحواي نظر ديوان در اين خصوص چنين استنباط 

 و ـ در حين انجام وظيفه يا خارج از آن ـ رتكابي توسط اركان يا كارگزارانشهاي ا نسبت به نقض
كنوانسيون كه توسط افراد ديگر حاضر در حيطه صالحيت خود ارتكاب يابد،  چه نقض مفاد
 »در حيطه صالحيت« تأكيد قضات ديوان اروپايي حقوق بشر بر افراد حاضر از. بودمسئول خواهد 

                                                           
26. ... within their jurisdiction … .  

27. Ibid. at 267.  
28. Travaux pre΄paratoires. 
29. Collected Edition of the Travaux pre΄paratoires of the European Convection on Human Rights, 4 

November 1950, (vol.VI, p.132).  

30. Issa and others v. Turkey, judgment, no.31821/96, 19 October 2004, Para. 65 and 66.  
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گردد كه نظر ديوان نيز اساساً بر عـدم تحـديد چارچوب صالحيت ميچنين مستفـاد ) يك دولت(
   31.طه مرزهاي جغرافيايي دولتهاي متعاهد بوده استبه حي

 اين نوشتارنظر  مريكايي حقوق و وظايف بشر نيز از اندراج مفهوم مدمفاد اعالميه ا
به ابتناي آن صالحيت كه  1948 مريكايي حقوق بشرماده يك اعالميه ا. هره نبوده استببي

  :داردميحث مورد نظر ما چنين مقرر  در ب،مريكايي حقوق بشر ملحوظ گرديده استذاتي ديوان ا
هاي شناخته شده در اين سند و تضمين آن نسبت به  ملتزم به احترام به حقوق و آزاديدول عضو اين كنوانسيون «

  .»اند شده گونه تبعيضي ها و حقوق، بدون هيچ  و اجراي آزادانه و تام آن آزاديتمامي افراد موضوع صالحيتشان
ون  صادره از كميسيءاشاره به استدالل موجود در يكي از آرادر رابطه با اين ماده، 

 سپتامبر 29در  32ي پرونده كوآردأگزارش مربوط به ر در. رسدمينظر  مريكايي حقوق بشر مفيد بها
انساني با يت مربوط به بازداشت و رفتار غير شكا،مريكايي حقوق بشرا، كميسيون 1999سال 

نظامي در گرينادا را  مريكا در روزهاي اوليه عملياتاتحده خواهان دعوي توسط نيروهاي اياالت م
  :كندميگونه اظهارنظر  مورد بررسي قرار داده و اين

يك از  امريكايي حقوق بشر منظور نظر هيچ اعالميه 33كه التزام و اجراي فراسرزمينيِ درحالي«
 اعمال ،اصيداند كه تحت شرايط خمي ذكر اين امر را مقتضي نسبت كنوانسيوناطراف دعوي 
خصوص اعمالي كه داراي موقعيت خارج سرزميني هستند نه تنها مصداق خواهد صالحيتش در

 حقوق. رسدمينظر  ين خصوص، ضروري نيز بهبلكه با توجه به قواعد موجود در ا ،داشت
بدون تمايز (مريكا بر مبناي اصول برابري و عدم تبعيض استوار است بنيادين افراد در سراسر ا

؛ و نظر به اينكه حقوق افراد با فضيلت انسانيت عجين شده ) عقيده يا جنسيت، تابعيت ،داژدر ن
 را هر شخص موضوع صالحيتشمريكا مكلف است حقوق حمايت شده  هريك از اياالت ا،است
  .موقع اجرا گذارد به

 اما ،ارد عمده اشاره به افراد داخل در حيطه قلمرو هر ايالت دطور به از آنجايي كه اين موضوع 
كه در آن فرد ) فراسرزميني(ي خارج سرزميني هاتواند به اعمالي با ويژگيميتحت شرايطي 

موضوع مسئله در قلمرو يك دولت حضور دارد اما موضوع كنترل و صالحيت دولت ديگر است، 
 اين نوع كنترل و اعمال صالحيت از طريق اقدامات كارگزاران دولت كه معموالًـ  صورت پذيرد 

 الزمه اعمال اين كنترل نه تابعيت فرضي قرباني اصوالً. يابدمير در خارج از سرزمين تجلّي اخي
نظر است، بلكه تحت شرايط است و نه حضور وي در يك محدوده خاص جغرافيايي مد

                                                           
31. Ibid. 

 . كيدها در اين مبحث از نگارندة اين نوشتار استتأ كلية.  
32. Coard et al. v. the United States, Report No. 109/99, Case No. 10.951, 29 September 1999.  

33. Extraterritorial application. 
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  34.»موقع اجرا بگذارد بايد به خود را فردِ موضوع صالحيت يا كنترليك دولت، حقوق  ،خاصي
  

 است كه مريكايي حقوق بشر نيز بر اينشود، نظر كميسيون ا ميطوركه مالحظه همان
مريكايي حقوق و وظايف بشر ايفاي ترتيبات مندرج در اعالميه امريكا به التزام هريك از اياالت ا

تواند در خارج ميسرزميني دارد اما تحت يك سلسله شرايط خاص   با اينكه در اصل افقي درون
يز نمود پيدا كند؛ كه در اين صورت ايالت مزبور موظف به صيانت از عرصة جغرافيايي هر ايالت ن

ي پيش گفته در آن نقطه نيز خواهد بود و در صورت تخطي نيز مسئلة هااز حقوق و آزادي
   .گرددميمسئوليت دولت مطرح 

  
  »تدر حيطة صالحي«د مفهوم قي ـ3

 كنوانسيون  در مادة يك»در حيطة صالحيت« عبارت 35معناي معموليكه از طور همان
خصوص حيطة تعهدات مثبت اعضاي  اين ماده، هم درآيد، چارچوب مياروپايي حقوق بشر بر

كنوانسيون، و هم در خصوص محدوده و گسترة سيستم حمايت حقوق بشري آن، و نيز در مورد 
آنچه . باشدميكننده  ي و تحقيق در يك مورد خاص، تعييناختيارات اركان كنوانسيون در بررس

 از كارهاي مقدماتي كنوانسيون استخراج كرد، اشارة روشني به مفهوم مورد قصد طراحان توانمي
  .اعتنا بودبيتوان در مورد آن نميآن در رابطه با مادة مزبور است كه 

بايست نمي يك كنوانسيون  از سوي ديگر بايد به اين نكته اشاره كرد كه تفسير مادة
ان كنندگينيرد و صرفاً ابزار تفسير نبايد مذاكرات تدوطبق كارهاي مقدماتي آن صورت گصرفاً بر

تنهايي   كارهاي مقدماتي بهي واقع شود وگير مناط تصميمخصوص اين ماده، كنوانسيون و به
عنوان دليلي روشن، منطبق با معناي  هبا اين وجود، ترتيبات مقدماتي ب 36.كننده نخواهند بود تعيين

د كه پيش از اين توسط ديوان اروپايي حقوق بشر مورد معمولي مادة يك كنوانسيون خواهد بو
عنوان عنصري براي تفسير بهاتي ديگر سخن، كارهاي مقدمبه . شناسايي قرار گرفته است

عنوان بهتواند مناط اعتبار قرار گيرد، بلكه نميتنهايي و بدون توجه به روية ديوان اروپايي  به
كار خواهد بهاق آن با منطوق واقعي مادة يك عاملي فرعي در جهت تأئيد روية ديوان و انطب

 ديوان اروپايي حقوق بشر نه تنها اين رويكرد را در مورد مقررات ماهوي كنوانسيون 37.رفت

                                                           
34. Coard et al. v. the United States, op. cit., Para. 47.  

.كيدها از نگارندة اين نوشتار است تأ.  
35. Ordinary meaning. 

36. Banković, op. cit., Para.65. 

  .1969حقوق معاهدات   كنوانسيون وين32مادة  .37
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 اين كنوانسيون 46 و 25 بلكه در خصوص تفسير از مواد 38اروپايي حقوق بشر اعمال كرده است،
كند نيز اعمال ميدولت عضو بحث كه در مورد شناسايي صالحيت اركان كنوانسيون توسط يك 

مثل كنوانسيون (رسد كه يك كنوانسيون مي ديوان در مورد اين بحث بدين نتيجه 39شده است؛
اساس مقاصد و نيات نويسندگانش پس از تواند صرفاً برنمى)  آن46 و 25د اروپايي و خاصه موا

  40.گذشت زماني بيش از پنجاه سال، مورد تفسير قرار گيرد
تلف توسط محاكم قضائي مربوطه ارائه شده است،  مخ در آراء نظراتي كهبا توجه به

 عمومي، اختيار و حيطة صالحيت يك دولت بدواً لمللابيننظر حقوق  رسد كه از نقطهمينظر  به
 عمومي در لمللابيناساس حقوق نا كه چارچوب صالحيتي يك دولت برسرزميني است؛ بدين مع

آن دولت داراي حاكميت نيز كه شود، جاييمين آن دولت گام نخست، محدود به عرصة سرزمي
سرزميني و ن، اعمال صالحيت يك دولت را در عرصة برولمللابيناما ماداميكه حقوق . باشدمي

مثل (ي چنين صالحيتي هاكند، پايهنميخارج از محدودة مرزهاي جغرافيايي خود مستثني 
، )سازي ولي، حمايت ديپلماتيك، جهاني كنسمواردي همچون تابعيت، پرچم، روابط ديپلماتيك و

                                                           
38 . The Soering Judgment, op. cit. , p.102;  

Also see: Dudgeon v. the United Kingdom, judgment, 22 October 1981, series A, no.45; 

The X, Y and Z v. United Kingdom, judgment, 22 April 1997; V. v. the United Kingdom, no. 24888/94, 

ECHR, 1999; Matthews v. The United Kingdom, no.24833/94, ECHR, 1999. 

39. Loizidou, op. cit., preliminary objections, Para.71. 

  : كنوانسيون اروپايي حقوق بشر25ماده  .40
دولتي يا گروهي از افـراد كـه مـدعي هـستند     روپا را توسط هر فرد، سازمان غير    كميسيون شكايات ارسالي به دبيركل شوراي ا      

ند، دريافت خواهد كرد، مشروط     ا معظم متعاهد شده   يهايك از دولت  ندرج در اين كنوانسيون از سوي هر      قرباني نقض حقوق م   
يت كميـسيون در دريافـت شـكايات        ي در پـذيرش صـالح     ابر اينكه آن دولت متعاهد كه از او شكايت مطرح گرديده، اعالميه           

ت هيچ اقدامي در ممانع   گردند كه   ميكنند ملتزم   ميي صادر   ايي كه چنين اعالميه   هادولت. گفته صراحتاً صادر كرده باشد     پيش
  .ثر اين حق صورت ندهنداز اعمال مؤ

 .صادر گردد) نيز(تواند براي مدت زماني خاص ميي اچنين اعالميه
ي معظـم   هادولـت ) همـة (يي از آن بـه      هاكل شوراي اروپا سپرده شود كه وظيفة ارسال نسخه        ي مزبور بايد نزد دبير    هااعالميه

 .را بر عهده داردها متعاهد و نيز انتشار آن اعالميه
ي هاكار بندد كه دست كم شش دولت متعاهد نسبت به اعالميه          بهون بايد اختيارات مندرج در اين ماده را فقط هنگامي           كميسي

 .صادره در راستاي بند پيشين ملتزم گرديده باشند
  : كنوانسيون اروپايي حقوق بشر46ماده 
خصوص هر ي بر اينكه صالحيت ديوان را دربني صادر كند م   اتواند اعالميه ميي معظم متعاهد در هر زماني       هايك از دولت  هر

هيچ توافق خاص، مورد شناسايي ) نياز به(نفسه اجباري و بدون  صورت في يون، بهي راجع به تفسير و كاربرد اين كنوانسامسئله
  .دهدميقرار 

رخـي از آنـان صـادر      قيد و شرط و يا مشروط بر عمل متقابلِ يكي از اعضاي متعاهد و يا ب                توانند بي ميگفته  پيشي  هااعالميه
 .گرديده و يا براي مدت زمان خاصي صادر شوند

ي معظـم   هادولـت ) همـة (يي از آن بـه      هاكل شوراي اروپا سپرده شود كه وظيفة ارسال نسخه        يد نزد دبير  ي مزبور با  هااعالميه
 .متعاهد را بر عهده دارد
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   41.نداي مربوطه تعريف و تبيين گشتههاعنوان قواعدي كلي، توسط حقوق حاكميتي سرزمين دولت به
بر همين اساس، مثالً اختيار يك دولت در اعمال صالحيت بر اتباع خود كه خارج از سرزمين 

 42.ي ديگر جنبة فرعي داردهاتوي حضور دارند، نسبت به صالحيت سرزميني همان دولت و دول
تواند بدون رضايت، دعوت يا عدم مخالفت دولت ديگر در سرزمين وي نميين، يك دولت اعالوه بر 

عنوان اشغالگر حضور داشته باشد، كه در اين  مايد، مگر اينكه در آن سرزمين بهاعمال صالحيت ن
اروپايي بايد ين مادة يك كنوانسيون  بنابرا43.تواند اعمال صالحيت كندميصورت نيز در موارد معيني 

معناي كنندة اين جنبة سرزميني صالحيت بوده و مبتني بر   مدنظر قرار گيرد كه منعكساينهگو به
ي بوده و نيازمند توجيهي خاص و شرايطي ي صالحيت استثنائها چه، ساير پايه. آن نيز باشدمعموليِ

  .ردي تحت بررسي قرار گيردصورت مضيق، آن هم به شكل مو ه ببايدويژه است و 
 به بيان ديگر، اصل آن است كه مفهوم صالحيت، افقي سرزميني داشته و محدود به 

ي، با اوضاع و احوالي ويژه، اين صالحيت  استثنائطور بهشود؛ اما ميعرصة حاكميت يك دولت 
ض حقوق قابل تسري به خارج از محدودة مرزي دولت بوده و بستر انتساب مسئوليت در قبال نق

 بنابراين بايد 44.سازدميسرزميني براي آن دولت مساعد نهاي انساني را به شكلي برويو آزاد
كه در خارج از محدودة سرزميني  ي متعاهد، هنگاميهاتوجه داشت كه اين صالحيت توسط دولت

سرزميني ندهند نيز مصداق خواهد داشت و نيز هنگامي كه اقدامات دروميخود اقداماتي صورت 
اين دسته از اقدامات يا آثار . ن نتايج خود را در خارج بروز داده و آثاري فراسرزميني داشته باشدآنا

ي عضو مطابق منطوق ماده يك كنوانسيون هاآن، به اعمال صالحيت فراسرزميني توسط دولت
واسطة نقض حقوق و  ين، يك دولت عضو بهابر ه  عالو45.گرددمياروپايي حقوق بشر منتج 
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مندرج در كنوانسيون در عرصة سرزمين دولتي ديگر نيز مسئول شناخته خواهد شد هاي يآزاد
صورت  كه چه به (چنانچه اين اقدامات تحت اختيار و كنترل يا از طريق كارگزاران آن دولت

 .ارتكاب يافته باشد) كنندميقانوني در آن منطقه فعاليت قانوني و چه غير
توان ميي شوراي امنيت هم هاويژه قطعنامه حد بهاز محتواي مصوبات اخير سازمان ملل مت

لمللي را ادر جريان هر اقدامي بر ضد تروريسم بايد تمام التزامات بينها چنين استفاده نمود كه دولت
 بنابراين 46.رعايت نمايند و عملكرد آنان بايد در انطباق با موازين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشد

عنوان بهلمللي در مقابله با تروريسم، اش در راستاي حفظ صلح و امنيت بيناز ديدگاه شوراي امنيت تال
از اين حيث، . ، بايستي همراه با رعايت ترتيبات حقوق بشر باشدهايك حق و يا حتي التزام براي دولت

لمللي ابه هيچ روي از اختيار و قدرت نامحدود در اين خصوص برخوردار نيستند و التزامات بينها دولت
كه معموالً در خارج از مرزهاي ـ   در جريان سلسله اقدامات ضد تروريستي مزبوربايدق بشري آنان حقو

  .موقع اجرا گذاشته شود يابد، بهمين فعليت  شاتحت حاكميت
. گفته، سلسله اقدامات دولت امريكا در جريان مبارزه با تروريسم استپيشنمونة بارز گفتمان  

ي تروريستي به هاافراد را پس از حمله به افغانستان به اتهام فعاليتاين دولت عدة قابل توجهي از 
در پايگاه گوانتانامو تحت شرايط غيرانساني و انواع لملل دستگير و امغاير با حقوق بيني اشيوه

در مقطع زمان آغازين . ساله محبوس داشته است فشارهاي روحي و جسمي در بازداشت چندين
قاعده و طالبان و وابستگان آنان به اتهام ارتكاب اعمال ضد امنيت امريكا و بازداشت افراد منتسب به ال

انتقال اين افراد به گوانتانامو، مقامات وزارت دفاع امريكا اين ادعا را مطرح ساختند كه پايگاه گوانتانامو 
وق  التزامي مبني بر رعايت موازين حقرو گيرد و ازايننمي اين دولت قرار در حيطة تحت صالحيت

عنوان نمونه، مقررات مربوط به ممنوعيت اعمال  دولت مستقر نيست؛ در نتيجه، بهبشر بر ذمة اين 
در ) از جمله مفاد تحت شمول كنوانسيون منع شكنجه(ي همراه با خشونت هاشكنجه و بازجويي

ساسي از اين دست كه اي بيهابه ابتناي استدالل. مورد افراد فوق قابليت اجرا نخواهد داشت
مريكا از ايفاي التزامات گرديد، دولت اميي اين حكومت مطرح مدتاً توسط مشاوران ارشد حقوقع
شود اعمال صالحيت ميمالحظه كه  آنچنان47.خالي كردقوق بشري خود در گوانتانامو شانه ح
تواند در حالتي كه آنها در خارج از محدودة ميبشري، در اجراي موازين حقوق ها وسط دولتت

نيز ظهور و نمود پيدا كند و آنان را مكلف به اجراي زنند مي دست به اقداماتي سرزميني خود
   .سرزميني خود نمايدنهمان التزامات درو

                                                           
46  . United Nations Documents, S/RES/1535, 26 March 2004, S/RES/ 1566, 8 October 2004.  

47. See among others: Sean D. Murphy, “Contemporary practice of The United States”, 98, AJIL, 

(2004).  
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  لمللياي بينت به رعايت حقوق بشر در رويه قضائلمللي دولاقيد مكاني التـزام بين ـ4
ي چند از ائر مسئلة پيش رو در حوزة عمل، آرمنظور تنوير هر چه بيشت در اين مبحث به

ديوان اروپايي حقوق بشر را مورد بررسي قرار خواهيم داد، از اين حيث كه از اعتقاد و عملكرد 
در مواجهه با موارد مربوطه آگاهي يافته و نيز رويكرد يك محكمة مأمور به رسيدگي به ها دولت

تحت يند تكامل مفهوم حيطة رآكلي فطور بهدادخواهي از نقض حقوق بشر را بسنجيم، و 
   .شان، مورد ارزيابي قرار دهيميرا از حيث پايبندي آنان به التزامات حقوق بشرها صالحيت دولت

  
 پرونده سوئـرينـگ عليه انگـلستان بررسي ـ1ـ4

نوعي براي اولين بار   به)Soering( سوئرينگي اديوان اروپايي حقوق بشر در قضية دعو
موضوع اين قضيه . نمايدميتري تبيين  ل گستردهو التزام موجود را به شكگشايد مياين باب را 

استرداد يك فرد تبعة آلمان به دولت اياالت متحده به اتهام به مباشرت در قتل والدين نامزدش با 
شود و ميآقاي سوئرينگ در هنگام اقامت خود در كشور انگلستان دستگير . باشدميمعاونت وي 

مريكا درخواست استرداد وي به ت متحده اياالقبل از محاكمه در اين كشور از سوي مقامات ا
. شودميابتناي تعهدي منبعث از قراردادي دوجانبه با دولت انگلستان، از دولت اخير مطرح 

خانوادة متهم سپس با دادخواهي نزد ديوان اروپايي حقوق بشر تقاضاي الزام دولت اخير به عدم 
 چنين دعوايي اين بود كه در صورت خروج استدالل وكالي متهم در طرح. استرداد وي را نمودند

فرد متهم از انگلستان و استرداد وي به اياالت متحده در واقع وي را از سيطرة حفاظتي 
قرار گرفتن در معرض كنوانسيون اروپايي حقوق بشر خارج خواهيم ساخت و وي را در خطر 

يي اياالت متحده همچنان انساني قرار خواهيم داد؛ مثالً اينكه در قوانين جزارفتارهاي غير
 .مجازات اعدام وجود دارد و متهم احتمال دارد به مجازات اعدام محكوم گردد

چنين ين تصميم خود در اين پرونده ا48ديوان اروپايي حقوق بشر در بخش امور حكميِ
 نه تنها 49كند كه تكليف موجود در مادة سه كنوانسيون اروپايي حقوق بشرميگيري نتيجه
زم بدان را از وقوع هرگونه رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز در حيطة ي ملتهادولت

نمايد مبني بر اينكه فرد حاضر در مينمايد، بلكه تعهد مضاعفي را ايجاد مين منع شاصالحيت
ي ديگر نيز، در معرض چنين هاحيطة صالحيت آنان، نبايد از طريق قرار گرفتن در اختيار دولت

 كه صورت اقدام مزبور چه تحت عنوان استرداد و يا هر عنوان ديگري.  قرار گيردرفتار يا مجازاتي
از نظر قضات ديوان اروپايي حقوق بشر، مادة .  مخاطره خواهد انداختپذيرد سرنوشت متهم را به

                                                           
48. Obiter Dictum .  

رد شـكنجه يـا رفتـار يـا مجـازات           هيج كس نبايـد مـو     «: داردميگونه اشعار   ني مادة سه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ا       .49
 .»دانساني يا تحقيرآميز قرار گيرغير
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ي عضو را از تسليم يك فرد به خارج از حوزة حفاظتي كنوانسيون هاسه كنوانسيون مزبور دولت
دارد چنانچه قطعيت، اطمينان و تضمين ميمنع ) ي عضو آنهاسرزمين دولتخارج از حيطة (

) مشابه با نظام حمايتي مقرر در كنوانسيون(الزم در اين خصوص كه حفاظت كم و بيش مشابهي 
 به ديگر سخن، ديوان اروپايي بر اين اعتقاد است 50.عمل خواهد آمد، معلول باشد بهاز فرد متهم 

 وي را به دولت نبايدوان دولت عضو كنوانسيون اروپايي حقوق بشر عنبهكه دولت انگلستان 
كه تضمينات خاصي نسبت به رعايت ترتيبات كنوانسيون  حالينمود، درمياياالت متحده استرداد 

اروپايي و يا ترتيباتي مشابه با آن، در مورد وي اخذ نشده و از اين حيث وي را در معرض رفتار 
رار داده است؛ با توجه به اينكه وي در جريان استرداد از حوزة حفاظتي غيرانساني يا تحقيرآميز ق

كنوانسيون خارج گرديده و در محدودة قوانين دولتي كه در آن مجازات اعدام در مورد جرائم 
   51.گيردميخاصي جائز است، قرار 

 سپس ديوان با تأئيد نظر خواهان در اين دعوي، تعهد دولت انگلستان بر رعايت حقوق و
ي مندرج در كنوانسيون اروپايي در هنگام خروج اجباري فرد از چارچوب حمايتي آن را هاآزادي

در واقع استرداد مجرم در  .داردمياحراز نموده و اخذ تضمينات الزم را شرط اين خروج ملحوظ 
ختصر و كلي مادة سه كنوانسيون پردازي م چنيني، با اينكه صراحتاً در واژهيناوضاع و احوال ا

كلي مغايرت طور بهاروپايي حقوق بشر منع نشده، اما با رسالت و روح ماده و كنوانسيون اروپايي 
داشته، و اين التزام مبني بر عدم استرداد، به مواردي كه مجرم فراري در معرض خطر واقعي رفتار 

نندة استرداد قرار خواهد گرفت نيز يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز در كشور درخواست ك
   52.يابدميتسري 

مبني بر استرداد مجرم فراري ) انگلستان(در نتيجه، تصميم دولت عضو كنوانسيون مذكور 
ترتيب مسئوليت آن دولت را تحت  نوانسيون قرار خواهد گرفت و بديندر چارچوب مادة سه ك

كننده، در اساً احراز مسئوليت دولت استردادسبايد توجه داشت كه ا. دنبال داشته است كنوانسيون به
كنندة استرداد به عمل  ات موجود در قوانين دولت درخواستپي بررسي و سنجش ترتيبات و مقرر

خواهد آمد تا مشخص گردد كه آيا داراي مفادي مغاير با استانداردهاي مقرّر در مادة سه 
اسخ مثبت باشد در اين صورت استرداد  اگر پ53.كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بوده است يا خير

متضمن مسئوليت دولت استرداد كننده خواهد بود بدين دليل كه متهم فراري را از محدودة تحت 
هايي غيرانساني و تحقيرآميز يا مجازاتحفاظت و صيانت كنوانسيون خارج نموده و در خطر رفتار 

                                                           
50. Soering v. The United Kingdom, Judgment, 7 July 1989, Series A, Para. 82.  

51. Ibid. 

52. Ibid, p.88. 

53. Ibid, p.91.  
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كننده نيز منتفي اً مسئوليت دولت استرداداشد اساساما اگر پاسخ منفي ب. چنيني قرار داده است اين
چرا كه در قوانين دولت درخواست كنندة استرداد قيود و ترتيباتي مشابه با ضوابط و . است

 اخص موجود بوده است و از اين حيث طور بهكلي و مادة سه آن طور بهاستانداردهاي كنوانسيون 
ري كه همانا وي را با مجازات كند، خطنميخطري همچون حالت پيشين فرد مجرم را تهديد 

  . ساختمياعدام مواجه 
النهايه، اشاره به استدالل بسيار مهم ديوان در پروندة سوئرينگ در رابطه با حدود و ثغور 

نظر   اعمال ماده يك آن شايان توجه بهالتزامات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و خاصه گسترة
  :رسدمي

الخصوص،  علي. دهدميسيون قرار خصوص كنوانزميني است درديتي را كه نوعاً سرمادة يك محدو«
هاي افراد در حيطة ي از حقوق و آزاد»حفاظت«خاذي توسط يك دولت عضو محدود به ترتيبات ات

يي كه عضو آن نيستند را تحت هاعالوه، كنوانسيون اقدامات دولتبه. صالحيت خود آن دولت است
ي عضو را ملتزم سازد تا هادولت ري براي اينكهعنوان ابزابهدهد، و همچنين نميپوشش قرار 

  54 .»گرددنميي ديگر تحميل كنند، نيز تلقي هااستانداردهاي كنوانسيون را بر دولت
  

   كشور ديگر ناتو 16 بررسي پروندة بـانـكويـچ و ديگران عليه بلژيك و ـ2ـ4
 حائز (Banković) بـانكويـچاشاره به استدالل ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه 

 جمهوري فدرالاين پرونده در رابطه با دادخواهي گروهي از اتباع دولت . رسدمينظر بهاهميت 
باشد به اين دليل كه خويشاوندان آنها در جريان حمالت ميسالوي سابق نزد ديوان اروپايي يوگ

. بودندي نيروهاي ناتو در محل ساختمان راديو و تلويزيون بلگراد كشته شده هاهوايي و بمباران
  .خوبي مورد بررسي قرار داده است  مانحن فيه را بهاين قضيه مسئلة

دادخواهي خود را   موضوعپروندهخواهانهاي  55،ه در بخش پذيرش دعوياين پرونددر 
د با استناد به اينكه ندانميو خاصه مادة يك آن منطبق با مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 

جمهوري فدرال كشور يا در ، ناتوسازمان  عضو يهاتعمليات صورت گرفته توسط دول
 تحت حاكميتي ها و يا در سرزمين صورت گرفته)خواهانهاكشور محل سكونت  (56سالوييوگ

ي منتج به هايزيراز اين حيث كه تصميمات و برنامه( است  حادث گرديدههاتدولخود آن 
آنكه الزاماً خود عمليات اجرايي  اند بيهاتخاذ گرديدها آن دولتعمليات متعاقب، در درون قلمرو 

 و  ظهور سابقسالوي ناشي از آن در جمهوري فدرال يوگولي آثار) در اين نقاط واقع شده باشد
                                                           

54. Soering, judgment, op. cit., Para.104. 

55. Admissibility. 

56. Former Federal Republic of Yugoslavia. 



  دولتالمللي التزام بين ...  
 

251

تحت حيطه   درنشانخويشاوندا ور هر دو صورت قربانيان اين حمالت ؛ كه د يافته استنمود
 ديوان اروپايي از صالحيت و آنان معتقدند كهراين از.نداشته خوانده قرار دايهاتصالحيت دول

  . رسيدگي و اصدار در ماهيت دعوي برخوردار است
پذيرش دعوي اعتراض وارد صالحيت ديوان اروپايي در  خوانده به يهات دول،در مقابل

 ديوان با 57 اين اساس بود كه موضوع دعوي بر طبق صالحيت شخصيِ براعتراض آنان .كردند
 در داخل حيطه صالحيت خواهانهابدين دليل كه است رض تعادر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 

گيرند؛ و در ادامه با استناد به رأي نمى خوانده مطابق مفهوم ماده يك كنوانسيون قرار يهاتدول
 ابراز داشتند كه ديوان امكان صدور 58»لدـ گُپـولياصول «لمللي دادگستري در قضيهاديوان بين

ب كه مستلزم تبيين و تعيين حقوق و تعهدات اياالت رأي در ماهيت دعوي را ندارد بدين سب
 عضو كنوانسيون اروپايي ، از اين سهيككه هيچ يحالاتو خواهد بود درـنسازمان متحده ،كانادا و 

در همين راستا  59.توانند باشندنمىنيز ) بانكويچ (ي فعليا طرف دعوهنتيجدرحقوق بشر نبوده و 
 خوانده نيست، بلكه يهاتزبور، قابل انتساب به دولدولت فرانسه ابراز داشت كه بمباران م

لمللي مجزا از اشخصيت حقوقي بيناهليت و ناتو است كه سازماني با سازمان منتسب به 
 خواهانهايند كه داشت مجارستان، ايتاليا و لهستان ابراز يها دولتيزنو  . استعضو آن يهاتدول

ها امتناع كشور مؤثر موجود در آن يهاسارتجبران خمراجع داخلي و  به  مقدماتيدعوي از توسل
   60.ندا را رعايت نكرده فوقمقرر در كنوانسيونپيش شرط نموده و درنتيجه 
 61 مسئوليت تضامنياز خوانده يهات كه دول بر اين اعتقاد بودندخواهانهامدافع  وكالي

غم ر علي،برخوردار خواهند بود گفتهپيشي هاو بمباراندر مورد حمالت ) فردي يا انحصاري(
 اتو صورت پذيرفته و اين نيروها هيچ جبران خسارت مؤثريـاينكه اين حمالت توسط نيروهاي ن

اين پرونده محق خواهند بود به گان به بيان ديگر قربانيان و زيانديد 62.عمل آورند هتوانند بنمىرا 
  .ي عضو سازمان فوق براي جبران خسارت مراجعه كنندهايك از دولتهر

را در اعمال مفاد كنوانسيون از زمان تصويب ها ايي حقوق بشر، عملكرد دولتديوان اروپ

                                                           
57. Ratione Personae. 

58. Monetary Gold Principle .  

59. Monetary Gold Removed from Rome in 1943, ICJ Reports 1954, P.19. 

60. Banković and others v. Belgium and 16 other contracting states including Czech Republic, Denmark, 

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 

Spain, Turkey and England, Decision as to the admissibility, no. 52207/99, 12 December 2001, para.35 

and 36. 

61. Severally liable. 

62. Banković, op.cit., Para. 9.  
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تلقي تاكنون، موجب و علت ايجاد نوعي انحراف در فهم و درك آنان از مسئوليت برون سرزميني 
ي همچون پرونده بانكويچ كه از شرايطي خاص اگيري در قضيه نموده و بر اين اساس، تصميم

ن تعداد قابل چه از زمان تصويب كنوانسيون تاكنوگرا. داندميي دشوار برخوردار است را تا حدود
مرزي حضور  صورت برونبهآنها  كنوانسيون اروپايي در ي عضوهاكه دولت نظامي عمليات توجهي
، اما )سالوي سابقهرزگوين و يوگو خليج فارس، بوسنيهمچون جنگ(ند، بروز يافته است اداشته

ين رخدادها چنين تصوري نداشته است كه اقداماتي كه در خارج از هيچ دولتي تاكنون در جريان ا
دهد در قالب مفهوم مادة يك كنوانسيون و مصداقي از اعمال ميحيطة مرزهاي خود صورت 

 63.صالحيت مطابق منطوق آن ماده باشد
هنوز بر چنين اعتقادي ها به بيان ديگر، نظر ديوان اروپايي حقوق بشر اين است كه دولت

اي ماوراء عرصة جغرافيايي خود كه طي يك عمليات نظامي يا  در نقطهر اعمال صالحيت مبني ب
ند؛ در اكند، نرسيدهمينوع عمليات ديگر، مطابق آنچه چارچوب مادة يك كنوانسيون تعيين  هر

گيري يك عرف مبتني بر اين  و عدم شكلها اد جمعي را نزد دولتنتيجه ديوان فقدان چنين اعتق
  .داندمييل اين نقصان اعتقاد را دل

ست ابخشد اين مينكتة مهم ديگر كه علت ثانوي فرضية عدم وجود اين اعتقاد را قوت 
انسيون مزبور  كنو15اقدام به تعليق مادة ها كه در اكثر مواقعِ بروز چنين درگيريهايي، دولت

الت مفاد در اين ح. العاده توسط يك دولت است معناي اعالم حالت فوق نمايند كه اين بهمي
سط يك دولت اجرا نگرديده و يا  موقت توطور بهصورت تعليق درآمده و  ز كنوانسيون بهخاصي ا

ها  حال با توجه به اين مسئله، انتساب مسئوليت به اين دولت64.صورت محدود اجرا خواهند شد به
ور از شان، ممكن است دمينزي خارج از حيطة سرااز طريق احراز اعمال صالحيت آنها در منطقه

ي تركيه و انگلستان هايي كه اخيراً دولتهاتوان به تعليقميعنوان نمونه  به. ر برسدنظ ذهن به

                                                           
63. Banković, op.cit., Para. 127. 

  : داردمي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر چنين اشعار 15ماده  .64
يـك از   افتـد، هر  ميي اضطراري عمومي كه جان مردم به مخاطره         هايا ساير وضعيت  ) ي مسلحانه هادرگيري(در هنگام جنگ    

ـ                    تدابيري تواندميي متعاهد   هادولت راي  در تعليق و عدول از التزامات خود تحت كنوانسيون اتخاذ نمايد تا حدي كـه صـرفاً ب
حقـوق  رسد، مشروط بر اينكه اين اقدامات و ترتيبـات مغـاير بـا التزامـات آنـان تحـت           مينظر   خروج از وضعيت مزبور الزم به     

  .الملل نباشد بين
 7 و مـادة  )1( بند 4، مادة 3ه اقدامات مجاز در حين جنگ، مادة ، بجز در خصوص مرگ در نتيج2نوع تعليق نسبت به مادة     هر

 .از اين مقررات ممنوع است
كل شوراي اروپـا را كـامالً در        نمايد، مكلف است دبير   ميهر دولت عضو اين كنوانسيون كه از حق خود مبني بر تعليق استفاده              

كل شوراي اروپا را از زمـان       نيز ملتزم است دبير   .  قرار دهد  تيجريان اقدامات صورت گرفته و داليل اتخاذ چنين تدابير و اقداما          
   .توقف اين سلسله اقدامات و اجراي مجدد تام مفاد اين كنوانسيون مطلع سازد
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  65.اند، اشاره كردهصورت داد
 15 كه مادة براي پذيرش اين نظردر پروندة بانكويچ ديوان اروپايي به همين ترتيب 

 را كه چه در »موميي اضطراري عهاوضعيت« و »ي مسلحانههادرگيري«كلي طور كنوانسيون به
دهد، مبناي دقيقي ميي عضو معاهده تحت پوشش قرار هاداخل و چه در خارج از سرزمين دولت

 كه در مادة يك آمده »صالحيتي«با توجه به محدوديت  15مادة بايد خود الواقع،  في. يابدنمي
 تمديد  به خودي خود از طريق15به ديگر سخن، مفاد مادة . است، مناط اعتبار قرار گيرد

گردد، پس در نتيجه تصور اينكه مادة يك از ميصالحيتي كه در مادة يك آمده است محدود 
براي اعمال ها  در اختيار دولتتري راهطريق تسري به مناطق خارج از سرزمين، صالحيت گسترد

ست كه قائل ادليل اين امر آن. رسدنمىنظر  دهد، منطقي بهمي قرار 15مفاد مادة تر چه وسيعهر
ي كنوانسيون اروپايي حقوق هاودن بر چنين توسعة صالحيتي نه تنها صيانت از حقوق و آزاديب

  66.اندازد بلكه با موضوع و هدف آن نيز مغايرت خواهد داشتميبشر را به مخاطره 
ي هاترتيب، اعمال صالحيت، شرط الزم وضروري براي احراز مسئوليت دولت به هر

ي هال منتسب به آنان كه منتج به تخطي از حقوق و آزاديمتعاهد نسبت به افعال و ترك افعا
ست ا ي نيز در اين وضعيت آنادر واقع وظيفة هر محكمه 67.باشدميمقرّر در كنوانسيون گردد، 

 يك دولت »كنترل مؤثر«و يا » اختيار«ربانيان دعوي تحت كه بدواً مشخص نمايد كه آيا ق
ي توسط آن ه اعمال اين اقدامات فراسرزمينواسط ند يا خير، كه در اين صورت بهادهخاص بو

  . وي قرار خواهند گرفت»در حيطة صالحيت«دولت، قربانيان مذكور 
ست كه ديوان اروپايي حقوق بشر در نهايت ا نكته بسيار مهم در پروندة بانكويچ آن
اين دليل كه عمليات منجر به مرگ  بههم نصدور رأي در ماهيت دعوي را مردود دانست آ

ان از طريق حملة هوايي صورت پذيرفته و ديوان نيز نتوانسته اعمال كنترل و در نتيجه قرباني
 سطح سرزمين احراز نمايد؛ لذا ءصالحيت را بر آن منطقه از بلگراد توسط نيروهاي ناتو از ماورا

عضو كنوانسيون است و نه اينكه ) سالوي سابقيوگ(صة جغرافيايي كه نه دولت آن ديوان در عر
ي و  استثنائطور بهيون به علتي از علل مذكور در قضاياي بررسي شده در اين نوشتار، كنوانس

با اين وجود اين پرونده . گردد، فاقد صالحيت و معذور از اصدار حكم استميموقت در آن اجرا 
                                                           

، از طريـق    1992 مـه    5تعليق كشور تركيه كه در خصوص مناطق جنوب شرقي اين كشور صورت گرفت در نهايـت در                  . 65
تعليق دولت انگلستان نيـز در مـورد    . اين دولت اقدام به تحديد چارچوب تعليق خود كردكل توسط شوراي اروپا،اطالع به دبير

 Crown( منــاطق مــستعمراتي كــراون ء، بــه اســتثنا2001 فوريــه 26ايرلنــد شــمالي اعمــال شــد كــه در نهايــت در تــاريخ 

dependencies(،نسبت به ساير نقاط، اقدام به لغو اين تعليق نمود .  
66. Banković, op.cit., Para. 128.  

67. Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, no.48787/99, 8 July 2004, Para.311. Also see: Issa and 

others v. Turkey, op. cit., Judgment, Para.66. 
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ديوان اروپايي به . دربردارندة نكات بسيار مهمي پيرامون بحث مورد نظر ما در اين نوشتار است
كنترل مؤثر و صالحيت الزم را مطابق مقررة ماده يك، توسط يل كه نتوانست اعمال اين دل
. ي در ماهيت دعوي امتناع نمودگيري خوانده در جريان عمليات هوايي احراز كند، از تصميمهادولت

صورت زميني فرضيه مورد بهتوان چنين نتيجه گرفت كه در صورت وقوع عمليات مثالً ميبنابراين 
سالوي يوگ«ولت محل مرگ قربانيان حادثه كه نه د( اثبات رسيده و ديوان در اين پرونده نظر ما به

ند، نيز آنكه اعضو كنوانسيون اروپايي است و نه قربانيان از اتباع دولت عضو آن كنوانسيون بوده» سابق
گيِ صالح به رسيد) گرديده استنمي معمول در منطقة محل رويداد اجرا طور بهكنوانسيون مزبور 

   .ي خوانده بودهابود و اقدامات نقض صورت گرفته نيز قابل انتساب به دولتميماهوي 
   

   بررسي پروندة ايـالشـكو و ديگران عليه مولـداوي و روسـيه ـ3ـ4
توان در مسئلة مورد بحث اين نوشتار موشكافي نمود قضية مينمونه بارز ديگري كه 

اين پرونده مربوط به دستگيري . باشدميبشر  نزد ديوان اروپايي حقوق 68 ايالشكويادعو
نام ايالشكو به همراه افرادي ديگر توسط نيروهاي  غيرانساني و شكنجه فردي به رفتار غيرقانوني،

 خواهانهاي. باشدميواقع در مولداوي  70ترانسنيستريا در منطقه 69تيراسپولجنبش جدايي طلب 
اً تحت حاكميت دولت مولداوي بوده است و در دعوي ابراز داشتند از آنجا كه منطقة مزبور اساس

 بنابراين متعهد به ؛نموده استمي بر آن اعمال كنترل مؤثر و صالحيت تام بايدنتيجه اين دولت 
امي سرزمين اتخاذ تدابير و اقدامات الزم در تضمين رعايت حقوق مندرج در كنوانسيون در تم

  71.بوده است) الذكر از جمله بخش فوق(خود 
چنين بيان ) به همراه روسيه(عنوان يكي از خواندگان دعوي  بل دولت مولداوي بهقادر م

گرديده، ميدارد كه با اينكه منطقة ترانسنيستريا در واقع بخشي از قلمرو آن دولت محسوب مي
اما تماماً تحت كنترل و صالحيت رژيم جدايي طلب تيراسپول بوده است كه بارها اعالم استقالل 

يي كه هابا وجود تمامي تالش.  مورد شناسايي قرار نگرفتلملليابينوي جامعة نمود اما از س
 دعوي خواهانهايگفته و متعاقباً حفاظت از پيشدولت قانوني مولداوي در اعمال كنترل بر بخش 

يي كه ها كمكواسطة هكه در زندان جنبش مذكور در بازداشت بودند، صورت داد اما صرفاً ب
نمودند، مييژه ارتش چهاردهم سابق متعلق به اين كشور به جنبش مزبور و فدراسيون روسيه و به

ي مولداوي در اين راستا عقيم مانده و مانع از آن گرديد تا طي چندين سال بر آن بخش هاتالش

                                                           
68. ILAŞCU. 

69. Tiraspol. 

70. Transdniestria. 

71. Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, op. cit., Para. 306. 
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گرفت و آن دولت ملتزم به ميكه اساساً تحت پوشش كنوانسيون اروپايي قرار (از سرزمين خود 
اين كنوانسيون نسبت به ساكنان حاضر در بخش اشغالي سرزمين اجراي ترتيبات حقوق بشري 

ضمن اينكه دولت مولداوي هيچ وسيله و ابزار . اعمال حاكميت و صالحيت نمايد) خود بود
نظر از اينكه اين ف دعوي در اختيار نداشته است، صرخواهانهايديگري براي حفظ حقوق 

 در همين راستا 72.انداختميبه مخاطره اقدامات موقعيت اقتصادي و سياسي مولداوي را هم 
لمللي براي كمك در حل مسئله و سركوب جنبش غيرقانوني و ااستمداد مولداوي از مجامع بين

ي اين هاي فدراسيون روسيه و كمكهادليل مخالفت هنامشروع تيراسپول نيز افاقه ننموده و ب
  .نتيجه ماندبىنيز ها دولت به جنبش مزبور اين درخواست

صدد احراز وجود كنترل مؤثر و اعمال صالحيت ر دعوي كه دخواهانهايديگر از سوي 
توسط مولداوي و روسيه در منطقة مزبور بودند بيان داشتند كه نه تنها دولت مولداوي تعهدات 
مثبت خود را تحت كنوانسيون اجرا نكرده است، بلكه آن دولت اقداماتي صورت داده است كه 

 رژيم تيراسپول گرديده و يا دست كم به پذيرش ضمني يا 73دوفاكتومنتج به شناسايي عملي يا 
ويژه  هو تعامالت دوطرفه بها ي دو جانبه، همكاريهاموافقتنامه. تلويحي آن رژيم انجاميده است

  .باشندميي گمركي و پليسي از جملة اين اقدامات هادر زمينه
ه كارهاي مقدماتي كنوانسيون با در پروندة ايالشكو ديوان اروپايي حقوق بشر پس از مراجعه ب

نويس  تنظيم و بررسي طرح پيشهنگام  در خبرگان لدوليابين كميتة صالحيت، بحث در اينكه يادآوري
 را با علم و عمد 75»ي آنانهاتمامي افراد ساكن سرزمين« عبارت 74كنوانسيون اروپايي حقوق بشر،

مادة يك اين كنوانسيون نموده است در  76» افراد ساكن در حيطة صالحيت آنها«جايگزين عبارت 
ابراز داشت آنچه مشخص است اينكه كميتة مذكور از اين طريق قصد گسترش كاربرد و احاطة 

انسيون نباشند را داشته است، كنو ي عضوهامكن است ساكن سرزمين دولتكه م كنوانسيون بر افرادي
نويس ميثاق كميسيون   طرح پيشكه عبارت جايگزين در حقيقت همان قيدي است كه در مادة دو چرا

  .ملل متحد آمده است
رتو بايد در پعنوان سندي پويا  هكنوانسيون اروپايي، ببايد به اين نكته اشاره كرد كه 

 محكمة و آراءتفسير ريشه در روية قضايي  نوعلمللي تفسير گردد، كه اين اشرايط كنوني بين
عهده دارد كه مفاد كنوانسيون   نقش مهمي را براروپايي دارد؛ به ديگر سخن، ديوان اروپايي چنين

                                                           
72. Ilaşcu, op. cit., Para. 304. 

73. Defacto Recognition of States. 

74. Expert Intergovernmental Committee. 

75. All persons residing within their territories. 

76. All persons residing within their jurisdiction. 
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طريق وفق دهد و اين نقش را از ) در هر مقطعي از زمان(را با شرايط دنياي امروزي و جديد 
  . ايفاء كندبايدي خود صدور آراء و تدوين روية قضائ

  
   و ديگران عليه تركيـهيـعيس بررسي پرونده ـ4ـ4

هاي مرزي عراق با عراقي در بخشي چوپان موضوع اين پرونده سلب حيات از تعداد
ك، .ك.تركيه توسط نيروهاي نظامي دولت اخير، در جريان مبارزات آنها با جنبش جدايي طلب پ

ي ا دعوپروندةدر . ورزندميباشد كه خانوادة قربانيان عليه آن دولت به تظلم خواهي مبادرت مي
كه از ( شكات، حقوق بشراروپايي  نزد ديوان عليه دولت تركيه برديگران  و (Issa) عيسي

  سعي در قرار يك از كنوانسيون اروپايي حقوق بشرمادهبه با استناد ) خويشاوندان قربانيان بودند

دولت تركيه بر اين عقيده بود كه  77.دادن قربانيان خويشاوند خود تحت لواي كنوانسيون داشتند
 افراد مزبور، نه در درون سرزمين آن اقدامات نظامي صورت گرفته و در نتيجه آن سلب حيات از

وده و دولت رخ داده است و نه در حيطة سرزميني كه اساساً عضو كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ب
  داخل درمذكور عراقي يهاچوپانو رازاين گرديده است؛ميطور معمول اجرا  يا اين كنوانسيون به

 صالحيت دولت تركيه در حيطة در نتيجهگرفته و نقرار اين كنوانسيون دسته افراد تحت حمايت 
  .يافتخواهند استقرار ن

گردد، ديوان اروپايي حقوق بشر چنين استدالل ميكه در نهايت مشاهده  اما آنچنان
ي در برخي بيانات رسمي خود پيرامون عمليات نظامي اكند كه از آنجا كه مقامات تركيهمي

ند كه در مقطع زماني وقوع جنايات اتهصراحت پذيرف  به،نيروهاي خود در بخش شمالي عراق
ارتكابي نسبت به قربانيان كُرد عراقي، آن منطقه تحت اختيار و كنترل دولت تركيه بوده و اين 

 لذا به نموده است؛ميك عراق اعمال صالحيت دولت نسبت به افراد حاضر در آن بخش از خا
 78.انسيون در آن ناحيه بوده استتناسب كنترل و صالحيت اعمالي خود ملتزم به اجراي مفاد كنو

عالوه، پذيرش و اقرار صريح آن دولت مبني بر اعمال كنترل و در اختيار داشتن منطقة مذكور  به
 79.در آن مقطع زماني مورد نظر خواهان، در تعدادي چند از اسناد و مدارك رسمي موجود است

 لموسيات حتي ناچيز و غيرم تمامي افراد و جزئ چنين است كه كنوانسيون اين ماهيت خاص،چه
  و اهميت به عبارت ديگر ساختار بشر محور اين كنوانسيون80.دهدميرا تحت حفاظت خود قرار 

                                                           
77. Issa and others v.Turkey, op. cit., Para.64. 

78. Issa and others v. Turkey, Judgment, para.63. 

79. See: Government statement. Subject: Military Operation in Northern Iraq. Permanent Mission of 

Turkey to the United Nations Office of the Press Counselor, 20/3/95. And also, Turkey: Anti-Kurdish 

Offensive, Keesing’s Record of World Events, News Digest for March 1995. 

80. De minimis. 
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نموده است كه ترتيبات آن را تا حد امكان به افراد مختلف و شرايط و ميچنين ايجاب  مفاد آن،
  .اوضاع و احوال متفاوت گسترش دهند

  
  ه ه تركيليدو عوازي بررسي پروندة لـ5ـ4

پروندة لوازيدو نيز نمونة بارزي از رويكرد متفاوت ديوان اروپايي حقوق بشر نسبت به 
امور موضوعي اين پرونده مربوط به تصرف غيرقانوني امالك و . رودميشمار بهمسئلة مد نظر ما 

ز عنوان مالك آن اموال و نيز اخراج غيرقانوني وي ا به81)خانمي به نام لوازيدو(اراضي فردي 
اين . باشد مي82كلي جمهوري ترك تبار قبرس شمالي،طوربهاراضي، و منطقة محل وقوع آن 

سلسله اقدامات كه توسط نيروهاي تحت امر و كنترل دولت تركيه صورت گرفت منجر به نقض 
حق دسترسي و سلب غيرقانوني مالكيت از خانم لوازيدو گرديد و براي مدت زمان مديدي امكان 

  . و امالك وي را ناممكن ساختاستيفا از اموال
شده و در نترل مؤثر در قبرس شمالي شناسايي ي لوازيدو نيروهاي تركيه داراي كأدر ر

مندرج در قوق بشر ملتزم به اجراي تام حقوق نتيجة اين كنترل موثّر توسط ديوان اروپايي ح
دولت تركيه  يعني جايي خارج از حيطة مرزهايـ كنوانسيون اروپايي در منطقة قبرس شمالي

مشابهي دست  به استدالل كم و بيش ،ي نيز ديوان در مسئلة مد نظر ماأدر اين ر 83.گرديدند
  :يازدمي

 دريافت كه ،)اروپايي حقوق بشر(ديوان با مد نظر قراردادن هدف و موضوع كنوانسيون «
چه ي و چه قانون(گردد كه طي يك عمليات نظامي ميي متعاهد زماني محرز هامسئوليت دولت

ي ملي خود اعمال ها را در مناطق خارج از سرزمين»كنترل مؤثريها «آن دولت) قانونيغير
 ،ي مندرج در كنوانسيونهابه حفاظت از حقوق و آزاديها بيان ديگر، التزام دولتبه .كرده باشند

 مستقيم از طريق نيروهاي مسلح آنان و يا از طور بهبرگرفته از اعمال آن كنترلي است كه 
  84 .» اجرا گرديده است،اركان اداري محلي آنانطريق 

  
گيرد كه تمامي ميبدين ترتيب ديوان اروپايي حقوق بشر با ابتناي به چنين استداللي، نتيجه 

 داخل در حيطه ،اندهو اقدامات، قرباني يا متضّرر شدها مشيخطثر از اين سلسله أافرادي كه مت
رو تعهد دولت   ازاين؛گيرندمييون اروپايي قرار صالحيت دولت تركيه تحت منطوق ماده يك كنوانس

                                                           
81. LOIZIDOU.  
82. Turkish Republic of Northern Cyprus. 

83. Loizidou v. Turkey, Judgment, 23 March 1995 (preliminary objection and merits), no.310. 

84. Loizidou v. Turkey, merits, 23 March 1995, Para.146. 
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به ) مطابق با نظر ديوان اروپايي(ي مندرج در كنوانسيون هاتركيه در حفظ و حراست از حقوق و آزادي
در نهايت ديوان اروپايي تركيه را به اجراي كنترل مؤثرِ تام در . قبرس شمالي نيز تسري يافته است
  .سازدمي حيطة قلمرو دولت تركيه، ملتزم ءراسرزمين قبرس شمالي يعني در ماو

ي لوازيدو، ديوان اروپايي حقوق بشر متذكّر أشايان ذكر است كه در بخش رسيدگي ماهويِ ر
ي هامشيخطهيچ نيازي نبود مشخص سازد كه آيا دولت تركيه درحقيقت بر اقدامات و «شود مي

چنين امري از وجود تعداد گستردة .  داشته است يا خير85ء به جزءاعمال كنترل جزكارگزاران خود 
وضوح قابل درك است كه ارتش تركيه داراي كنترل بهي فعال آن دولت در قبرس شمالي نيروها

  87». بوده است86وسيع مؤثر در آن بخش از جزيره
  
  گيري نتيجه

لمللي مربوطه و تسري آن به خارج از اي بشر مندرج در اسناد بينهاتوسعة حقوق و آزادي
، به جايي كه آنان بدون اعمال حاكميت صرفاً اعمال كنترل مؤثر يا تام هازهاي دولتمحدودة مر

تري از حقوق  نمايند موجب گرديده تا حفاظت وسيعميو در نتيجه اعمال صالحيت ) يا هردو(
از اين منظر كه ها افراد بشر فراهم آمده، و به تبعِ آن به صدا در آوردن زنگ خطر براي دولت

 كه در گذشته وجود داشته مبني بر اينكه آنان در خارج از چارچوب مرزها، التزامي تصور نادرستي
ندارند اساساً منتفي و محكوم به رد ) خاصه در زمينة حقوق بشر(لمللي خود ابه اجراي تعهدات بين

در هر نقطه از دنيا اعمال كنترل و نهايتاً صالحيت ها كه دولتميچه، اين تعهدات مادا. است
د، به تناسب كنترل اعمالي و حيطة صالحيت و حدود و ثغور آن، الزم االتباع بوده و در نماينمي

  .ه همان نسبت مسئوليت خواهند داشتصورت نقض آن ترتيبات ب
بارزترين اهميت و فلسفة نظام پاسخگو دانستن و مسئول قلمداد كردن دولت عضو يك 

 به وي اجازه داد دست به ارتكاب يدنباكنوانسيون حقوق بشري در چنين مواردي آن است كه 
و تخلفات را در عرصة سرزمين خود ها نقض كنوانسيون در كشور ثالثي بزند كه همانا اين نقض

به ديگر سخن، با چنين تفسيري قصد آن بوده تا روزنة سوءاستفاده از . مجاز به ارتكاب نيست
ي عضو، به انجام ها و دولتيك كنوانسيون حاوي ترتيبات حقوق بشري تا حد امكان بسته شود

گردد، در كشور يا مياعمال خالفي كه در سرزمين خود مطابق آن كنوانسيون، نقض تلقي 
كشورهاي ديگر نيز مبادرت نورزند و از اين حيث بستر تضمين اجراي مفاد كنوانسيون را توسط 

  .ي متعاهد آن در هر نقطه از جهان فراهم سازدهادولت
                                                           

85. Detailed control. 
86. Effective overall control over that part of the island. 

87. Ibid. 
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 ألتوان گفت خمي را حيطة تحت صالحيت دولت لحاظ كنيم به ديگر سخن، اگر مبنا
توان در عمل، يك حوزة جغرافيايي معين را براي اجراي نمىموجود برطرف خواهد شد و ديگر 

چه، در هر نقطه كه ميزان و وسعت اعمال . ي متعاهد ترسيم نمودهاالتزامات پيش گفتة دولت
 وقوع نقض، اقدامات صورت پذيرفته، در حيطة كنترل و صالحيت به آستانة الزم برسد در صورت

نظر از اينكه اين اقدامات در داخل فتحت صالحيت آن دولتِ نوعي قرار خواهد گرفت؛ صر
قلمرو آن دولت صورت پذيرفته باشند يا خير، قرباني يا مرتكبِ نقض تابعيت آن دولت را دارا 

ده است حقوق بشري در آن روي داباشد يا نباشد، سرزميني كه اعمالِ منجر به نقض تعهدات 
آورِ حقوق بشري باشد يا خير، قرباني يا قربانيان تابعيت دولتي كه  عضو متعاهد آن سند التزام

آور حقوِق بشري است، را دارا باشند يا نباشند، و يا حتي اقدامات مزبور در  عضو همان سند التزام
 . دهد رخ داده باشند يا خيرمي قرار  معمول كنوانسيون آن را تحت پوششطور بهسرزميني كه 

به ت ناشي از آن  اعمال صالحيت فراسرزميني و مسئوليرسد مينظر بهو كالم آخر اينكه، 
عنوان بهتوان آن را ميي اعمال صالحيت دولت آنچنان قوت يافته است كه شكل حالت استثنائ

ز اين حيث، يك اصل مجزا، در عرض اصل صالحيت سرزميني يك دولت مطرح ساخت و ا
  .تقسيم نمود) و نه يك اصل و يك استثناء(صالحيت دولت را به دو اصل 

  


