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 ـ مقدمه9

كنوانس ون اروپدتيي حقدوب نشدر ندت  

در سدت   99االجرا شمن پروتكل شدمتر  الزم

وارد مرحله جميمي از ح ت  خود شم.  9111

االجرا شمن اي  پروتكدل س سدتم دو نت الزم

اي نظددتر  نددر حسدد  اجددراي ايدد  مرحلدده

كنوانس ون كه عبتر  نود از رسد ميي نده 

پ ش از رس ميي  9شكتيت  توسط يك كم س ون

                                                                        

. The New European Court of Human Rights. 

. .استتديتر دانشكم  حقوب دانشگت  شه م نهشتي 

1. The European Commission of Human Rights. 

نراي اطالعت  ن شتر راجع نه اي  كم س ون و وضع ت فعلدي 

 آن رك.

Merrius, J.G. and Roberston, A.H., Human Rights in Europe, A Study of the European 

Convention on Human Rights, Manchester University Press, 2001, pp. 271-295. 
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داديت  نه يك رس ميي يدك مرحلده تبدميل 

شم. داديت  جميدم اروپدتيي حقدوب نشدر، 

وارد  عل ه نقض حقوب و  2شكتيت  رأسًت نه

هتي مصدر  در كنوانسد ون اروپدتيي آزادي

خواهم پرداخدت. افدنون ندر رسد ميي ندر 

شكتيت  نقض حقوب نشر، داديدت  اروپدتيي 

در زم نده  (Advisory opinions)نظريت  مشدورتي 

مستئل حقوقي مرتبط نت تفس ر كنوانسد ون 

 اروپتيي حقوب نشر صتدر خواهم كرد.

ديت  جتنش   داديتهي شددم كده اي  دا 

تأس س شم  نود و همرا  ندت  9111در ست  

نه رسد ميي  كم س ون اروپتيي حقوب نشدر 

پرداختنددم. ير دده كنوانسدد ون شددكتيت  مي

المللدي اروپتيي حقوب نشر اول   سنم ن  

نبود كه در زم نه حقوب نشر تددموي  شدم  

تدوان ل ك  ايد  كنوانسد ون را مي 7نود،

وب نشري دانست كده نهدتدي نخست   سنم حق

قضتيي را در جهت نظتر  و كنتددر  قضدتيي 

المللدي نر حس  اجدراي يدك قدرارداد ن  

                                                                        

نراي اطالعت  جتمع و كدترنردي درندتر  ايد  داديدت   .2

 جميم رك.

Leach, Philip, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Blackstone Press, 

London, 2001. 

3. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

1951. 
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ن ني كرد  است. البته واضح اسدت كده پ ش

ترت بت  متخذ  در حقوب داخلي نهتدري  و 

مؤثرتري  اننار نراي حمتيدت از حقدوب و 

توان انكتر آزاديهتي افراد است، امت نمي

ت بدت  هم شده وافدي نده كرد كه ايد  تر

هدت و ن ني داديت منظور نبود  و لذا پ ش

مراجع فراملي )البته در صدورتي كده نده 

تواننم در انناري س تسي تبميل نشونم( مي

تضم   و حمتيت از حقدوب شدهرونمان نقدش 

حمتيتي قتنل توجهي ايفت كنندم. داديدت  

اروپتيي حقوب نشر در طو  تتريخ خود نده 

ر ارتقتي حقدوب نشدر در تنهت نقش مهمي د

قتر  اروپت، نلكه نقدش قتندل تدوجهي در 

الملل ايفت كدرد  توسعه و تحو  حقوب ن  

 4است.

ـــ پرول ــا شــماره يــانده كنوا ســيو  2

  5اروپايي حقوق بشر

                                                                        

مورد نقش داديت  اروپتيي نراي اطالع ن شتر از نحث در .4

 الملل رك.حقوب نشر در توسعه حقوب ن  

J.G. Merrius (1993), The Development of International Law by the European Court of Human 

Rights, Manchester University Press, Manchester. 

5. Protocol No.11 to the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery thereby, Council of Europe, Doc. 

H (94)5, (1994) 17 EHRR 501. 
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توسعه تعماد اعضتي كنوانس ون و نتال  

رفت  تعماد متقتض تن، مم  زمتن رسد ميي 

نمدود ينه شكتيت  را روز نه روز طوالني م

تت نمانجت كه رس ميي نه يك شكتيت حماقل 

 6كشد م.ست  طو  مي 1تت  4ممتي در حمود 

هتي مقدممتتي پرونم  انتما نراي رسد ميي

نه كم س ون اروپتيي حقوب نشدر ارسدت  و 

پس از طدي ايد  مرحلده در صدور  تأي دم 

شدم. طدوالني كم س ون نه داديت  ارجتع مي

يي نده شمن فراينم رس ميي و زمدتن رسد م

هت نتعث شم كه پ شنهتدهتيي در جهت شكتيت

ايجتد س ستم جميمي عرضه شود تت رسد ميي 

تر و در الوصددو تر، سهلنه شكتيت را آستن

  تر نمتيم.نت جه كوتت 

ندده نعددم، پروتكددل  9111از نددوامبر 

االجدرا االجرا شم  و ندت الزمالزم 99شمتر  

اي سددتنك كدده شددمن آن، س سددتم دو مرحلدده

از كم س ون و داديدت  حقدوب نشدر  متشكل

اي كده همتندت نود نه س ستمي يدك مرحلده

                                                                        

نر مم  زمتن فوب نه طور طب عدي شدكتيت نتيدم  افنون .6

مم  زمتن طوالني را قبل از آن در كشور متبوع خود ندراي 

طي تمتم مراحل رس ميي و اطم نتن از عمم حصو  نت جه در 

 يذاشت.داخل كشور را پشت سر مي
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داديت  جميدم اروپدتيي حقدوب نشدر اسدت 

 تغ  ر ستختتر داد.

تغ  را  مدتهوي در  99پروتكل شمتر   

مقررا  كنوانسد ون اروپدتيي حقدوب نشدر 

ي  پروتكدل  ايجتد نكرد  است. همچند   ا

ل هت و مع ترهتي قتندتغ  ر متهوي در مالك

رس ميي نودن شكتيت در داديدت  اروپدتيي 

حقوب نشر نه وجود ن تورد  است. ل ك  نت 

االجرا شمن اي  پروتكل افنون نر حدذ  الزم

كم س ون اروپدتيي حقدوب نشدر، تغ  درا  

هت قتنل توجهي در نحو  رس ميي نه شدكتيت

و رويه داديت  ايجتد شدم كده در مبتحدث 

آتي نده نحدو  رسد ميي و رويدده داديدت  

 خواه م پرداخت.

ذكر اي  نكتده در پتيدتن ايد  نحدث  

رسددم كدده ير دده نددت ضددروري ندده نظددر مي

 99االجدددرا شدددمن پروتكدددل شدددمتر  الزم

كنوانس ون اروپدتيي حقدوب نشدر فرايندم 

تر رس ميي نه شكتيت  نقض كنوانس ون آستن

رسم تر شم  است، ل ك  نه نظر نميو كوتت 

 كه س ستم ايجتد شم  توسدط ايدد  پروتكدل

ن ن نتوانم پتسدخگوي ن دتز روزافدنون و 

هتي رونه تنايم ارجتع نه داديدت  پرونم 
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هتي اروپتيي حقوب نشر نتشم. آمتر پرونم 

هتي مختومه تفتو  فتحشدي وارد  و پرونم 

دهدم كده نمتيدتنگر ندتتواني را نشتن مي

موقدع  س ستم موجود در رس ميي سريع و نه

قي هدتي حقدوشكتيت  است. هم   امدر  هر 

در كندتر  2222شتخص اروپتيي را در ژوئ  

هددم قددرار داد تددت تغ  ددرا  ن شددتري در 

 3س ستم رس ميي را مورد نحث قرار دهنم.

 

ـ قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشـر 3

 و  حوه ا تخاب آ ها

كنوانس ون تجميمنظر  22نراستس متد   

عماد قضدت   يتفته اروپتيي حقوب نشدر، ت

ي ملحدك شدم  نده نرانر نت تعدماد اعضدت

قضدت  از م دتن  1كنوانس ون خواهم ندود.

هتي موجه اخالقي كه صالح ت علمي نراي  هر 

اي تصمي مقتمت  عتل ه قضتيي و يت مشتور 

مدتد   9دارنم انتختب خواهنم شدم )ننددم 

(. قضت  داديت  نراسدتس صدالح ت فدردي 29

(. ندمان 29متد   2عمل خواهنم كرد )ننم 

                                                                        

7. Leach, Philip (2001), pp. 5-6. 

 ، مددوادي از99االجددرا شددمن پروتكددل شددمتر  نددت الزم .8

كنوانس ون طب عتًت مورد ندتزنگري و اصدال  قدرار يرفتده 

 است.
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عنوان نمتينم  كشور معني كه قضت  نه نه 

متبوع خود نلكه مستقل از آن نه امر قضت 

در اي  داديت  خواهنم پرداخت. ننتنراي  

قضت  داديدت   29نه تصريح ننم سوم متد  

جميم حقوب نشر در طو  دور  قضدتو  خدود 

در اي  داديت  نبتيستي نه كتري كده نده 

طرفددي آنهددت در اسددتقال  قضددتيي و يددت ني

   داشته نتشنم.تعترض نتشم، اشتغت

كنوانس ون نه نحو  انتخدتب  22متد   

اي  متد ،  9پردازد. نراستس ننم قضت  مي

قضت  داديت  جميم اروپتيي حقوب نشر نده 

وس له آراي اكثريت مجمعي كه تمتم اعضتي 

اي دارندددم كنوانسددد ون در آن نمتيندددم 

انتختب خواهنم شم. كشورهتي عضو هر كمام 

ميدماهتي خدود را اي از كتنل ست سه نفر 

نه اي  مجمع ارائه داد  و يدك قتضدي از 

اي  ل ست انتختب خواهم شم. نكتده قتندل 

توجه اي  كه شرط تتنع ت از شددرايط حدذ  

تواندم شم ، ننتنراي  هدر كشدور عضدو مي

كتنميماهتيي كه تتنع ت كشدور ديگدري را 

دارنم معرفي كندم. ايد  مسدأله كدتر را 

تيي كه در نراي كشورهتي نس تر كو ك اروپ

معرفي سه كتنميدما از كشدور خدود د دتر 
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مشكل نودنم آستن كرد  اسدت. همچند   در 

اي  متد  جميم شرط منع انتختب دو قتضدي 

داراي تتنع ت يك كشدور حدذ  شدم  اسدت. 

كنوانس ون نه مدم  زمدتن تصدمي  27متد  

پست قضتو  در داديدت  پرداختدده و قضدت  

داديت  نراي مددمتي شدش سدتله انتخدتب و 

مكتن انتخدتب مجدمد آنهدت وجدود دارد. ا

قضت  داديت  اروپتيي قتنل عن  ن سدتنم. 

امكتن عن  تنهت درحتلتي م سدر اسدت كده 

ديگر قضت  داديت  نه اتفتب رأي نه عدن  

 1او نمهنم.

 

ـ سانما  دادگاه جديـد اروپـايي حقـوق 4

 بشر

داديت  ننريي متشدكل از همده قضدت   

داديدتهي توانم نه عنوان القتعم  نميعلي

واحم انجدتم وي فده نمتيدم. همچند   از 

آنجددت كدده مهمتددري  هددم  داديددت  جميددم 

اروپتيي حقوب نشر تسريع رونم رس ميي نه 

هت نددود  و نددتليبع يددك داديددت  پرونددم 

توانددم ننريددي متشددكل از كددل قضددت  نمي

نرآوردكننم   ن   همفي نتشم، طب عي است 

                                                                        

 كنوانس ون. 24متد   .1
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هت و شعب كدو كتري كه اي  داديت  نه نخش

قس م خواهم شم. البته اي  نددمان معندي ت

نخواهم نود كه داديت  در ه چ موردي ندت 

شدود و يدت حضور تمدتم اعضدت تشدك ل نمي

داديت  متشكل از كل اعضت فتقددم كدتركرد 

 ختصي نتشم.

كنوانسد ون تجميدمنظر شدم   26متد   

 (Plenary court)نراي داديت  متشكل از كل اعضت

 است: ن ني نمود ويتيف زير را پ ش

د انتختب رئ س داديت  و يك و يت  الف 

ست  كده البتده  7رئ س نراي مم  دو نتيب

 تواننم مجمدًا انتختب شونم؛اي  افراد مي

كه نراي مم   (Chambers)د تشك ل شعبي  ب 

 مع ني نه كتر خود ادامه خواهنم داد؛ 

د انتختب رؤستي شدعب داديدت ، كده  ج 

مد البتدده ايدد  رؤسددت قتنددل انتخددتب مجدد

 هستنم؛

عم حدتكم ندر دادرسدي  د  د تموي  قوا

 داديت ؛

 The)د انتختب مسؤو  دفتر داديدت   ه 

Registrar)  يك و يت ن ش از يك قتئم مقدتم و

 نراي او. (Deputy Registrar)معتون 
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داديت  متشكل از همه اعضدت در سدت   

 924را در  92قواعم رس ميي داديدت  9111

كدده نراسدتس  قتعم  مورد تصويب قرار داد

آن اي  مقررا  از او  نوامبر  924قتعم  

االجرا خواهم ندود. ايد  قواعدم الزم 9111

مستئل مهمي همچون نحو  كتركرد داديدت ، 

هت، نحددو  اسددتمتع تشددك ل شددعب و كم تدده

هتي دعتوي، مسدأله رأي مشدورتي، معتضدم 

را درنردارندم.  …قضتيي و صدمور رأي و 

نددوان تددوان يفددت ايدد  مقددررا  ندده عمي

اي دق ك و نسدبتًت جدتمع از نحدو  مجموعه

هت و شدعب تدت ي ري داديدت  و كم تدهشكل

 شود.صمور رأي را شتمل مي

، داديددت  داراي 23نراسددتس مددتد   

هتيي متشددكل از سده قتضددي و شدعبي كم ته

 Grand)متشكل از هفت قتضي و يك شعبه عتلي 

Chamber)  كه متشكل از هفم  قتضي از جملده

ت  و معتونتن او خواهدم ندود. رئ س دادي

هتي ارجتعي نه تنتسدب وضدع ت نده پرونم 

يكي از شعب داديت  ارست  و رئ س داديت  

ممك  است دستور رس ميي اول ه را نه يدك 

قتضي تحق دك ارجدتع دهدم. قتضدي تحق دك 

                                                                        

10. Rules of Procedure of the European Court of Human Rights.  
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ننونه خود ممكدد  اسدت رأسدًت اقدمام نده 

ايهترنظر مبني ندر قتندل رسد ميي ندودن 

آن را نه كم تده سده  پرونم  نمود  و يت

نفر  ارجتع دهددم. شدعبه متشدكل از هفدت 

قتضي النهتيه در اي  مورد تصم م خواهدم 

يرفت. شعبه عتلي ن ن ننتنه تصريح مدتد  

كنوانسدد ون اروپددتيي حقددوب نشددر ندده  44

 99عنوان مرجع نهتيي عمل خواهم كرد.

 

لوا ند در دادگاه اقامه ـ چه كسا ي مي 5

 دعوي كنند

اروپدتيي حقدوب نشدر، داديت  جميدم  

همتننم تشدك ال  پ شد  ، هدم نده دعدتوي 

كشورهتي عضو عل ه يكميگر و هم نه دعتوي 

افددراد و سددتزمتنهتي و ردولتددي عل دده 

كشورهتي عضو كنوانسد ون رسد ميي خواهدم 

كنوانسددد ون  77كدددرد. نراسدددتس مدددتد  

تجميمنظر شم  هدر يدك از كشددورهتي عضدو 

ض توانم در مورد ادعدتي نقدكنوانس ون مي

مفتد كنوانس ون اروپتيي حقوب نشر و يدت 

                                                                        

نراي جنئ ت  نحو  رس ميي و تشك ل شعب، نقدش شدعبه  .99

عتلي، نقش قتضي تحق ك، نقش كم ته متشكل از سه قتضدي و 

عتمل ايد  تشدك ال  ندت هدم نده قواعدم همچن    گونگي ت

كنوانسدد ون  21 -41رسدد ميي داديددت  و همچندد   مددواد 

 اروپتيي حقوب نشر مراجعه نمتي م.



 

  941 مجلة حقوقي / شمارة بيست و پنجم 

هتي آن عل ه كشور ديگري كده عضدو پروتكل

كنوانس ون نتشدم شدكتيت ندرد. در مدورد 

هتيي هت واضح است كه منظور پروتكلپروتكل

معني كده كشدور االجرا شدم  ندمي است الزم

 عنه ن ن نه آن پ وسته نتشم.مشتكي

تواندم كنوانس ون داديت  مي 74متد   

تقتضددتهتي رسدد ميي از تمددتم اشددخت ، 

هددت و سددتزمتنهتي و ردولتددي و يددت يرو 

هتيي دريتفت كنم كده مدمعي هسدتنم جمع ت

ن ني شدم  قرنتني نقض حقوب و موازي  پ ش

هتي ضدم مه در كنوانس ون و يت در پروتكل

آن توسط يكي از كشورهتي عضو كنوانسد ون 

هستنم. در اي  زم نه نكتده قتندل توجده 

توانندم نده هد چ كه دولتهت نمي اي  است

طريقي از اعمت  حدك مراجعده افدراد نده 

 92داديت  ممتنعت نه عمل آورنم.

 74از نكت  مثبت مير  شم  در مدتد   

كنوانس ون اي  است كه افراد صدرفنظر از 

يت  منندور  تتنع تشتن حك مراجعه نه داد

را دارنم. ننتنراي  شهرونمان و راتبدتع 

تواننم نسدبت  ن ميكشورهتي عضو داديت  ن

نه نقض حقوب مصدر  در كنوانسد ون توسدط 

                                                                        

 كنوانس ون اروپتيي حقوب نشر. 74رك. متد   .92
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يكددي از كشددورهتي عضددو كنوانسدد ون ندده 

داديت  شكتيت نرنم. اي   ند   حقدي نده 

ويژ  نراي مهتجران، پنتهنميتن و ستكنتن 

و رتبعه كشورهتي اروپتيي نه عندوان يدك 

 آيم.منبع حمتيتي قتنل توجه نه شمتر مي

 

 93است در دادگاهـ مالكهاي پذيرش دادخو 6

مسأله مالكهدتي پدذيرد دادخواسدت در  

داديت  از جمله مستئلي است كه مورد نحث 

و نررسي مفصلي در محتفل و منددتنع حقدوب 

 94نشر اروپتيي قرار يرفته است.

كنوانسد ون اروپدتيي  71تت  77مواد  

حقوب نشر نكدت  استسدي درندتر  مالكهدتي 

س دارد. نراستپذيرد دادخواست را ن تن مي

داديت  نده شدكتيت  هدر يدك از  77متد  

كشددورهت در مددوارد نقددض حقددوب مصددر  در 

كنوانسدد ون توسددط كشددوري ديگددر رسدد ميي 

خواهم كرد. نندتنراي  شدكتيت  كشدورهتي 

و رعضو كنوانسد ون عل ده كشدورهتي عضدو 

يت شدكتيت  كشدورهتي عضدو  كنوانس ون و 

                                                                        

13. Admissibility criteria.  

 جمله رك.از .94

Merrrius, J.G. and Roberston, AH. (2001), pp.301-303; Feid, K. (1998), A Practitioner’s Guide 

to the European Convention on Human Rights, Sweet and Maxwell, London, pp. 19-31; Leach, 

Ph. (2001), pp. 9-49. 
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كنوانسدد ون عل دده كشددورهتي و رعضددو ندده 

ب نشر ارتبتطي پ دما داديت  اروپتيي حقو

 كنم.نمي

 72 نتنچه در مبحث قبل ديميم، متد   

كنوانسدد ون امكددتن شددكتيت  افددراد و 

ستزمتنهتي و ردولتي عل ه كشدورهتي عضدو 

مبني نر نقض حقوب مصر  در كنوانس ون در 

دهدم. آن كشورهت را مورد رس ميي قرار مي

نكته قتنل توجه كه هم در اي  متد  و هم 

يرفته، اي   ورد تصريح قرارم 71در متد  

است كه داديدت  نده شدكتيت  نقدض حقدوب 

ن ندددي شدددم  در كنوانسددد ون و يدددت پ ش

كندم. در رس ميي مي 91آن هتي ضم مهپروتكل

مبتحث آتي توضدد حت  ن شدتري را در ايد  

 زم نه خواه م داد.

كنوانسدد ون ندده شددرايط و  71مددتد   

مالكهددتي پددذيرد دادخواسددت و شددكتيت در 

پدردازد. جنئ دت  ن شدتري ميداديت  ندت 

اي  متد  تنهدت در صدورتي  9نراستس ننم 

كه تمتم راههدتي موجدود در نظدتم حقدوب 

داخلي يك كشور طي شدم  نتشدم و قرندتني 

نقض حقوب نشر نتوانسدته نتشدم از طريدك 

                                                                        

15. Rights set forth in the convention or the protocols thereto. 
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 96مراجع داخلي نه احقدتب حدك نددردازد،

نه پروندم   داديت  اروپتيي حقدوب نشدر 

سأله ميتنك ندت رس ميي خواهم كرد. اي  م

المللددي اسدت كده منيك و اصو  حقدوب ن  

المللي و و رداخلدي نراستس آن مراجع ن  

در صور  عمم پتسخگويي و نتكترايي مراجع 

داخلي وارد عمل خواهندم شدم. نده ديگدر 

سخ ، صالح ت مراجع و رداخلدي پدس از طدي 

تمتم مراحل داخلي مير  خواهم شم. نررسي 

كه امدروز    هتي مختلف ايد  قتعدمجنبه

اي پذيرفتدده شدم  در ادعت شم  نه قتعدم 

الملل تبميل شم  است، خدترج از حقوب ن  

حوصله اي  مقتلده اسدت. نده طدور خالصده 

مته ت اي  قتعدم  و ايد  كده آيدت ايد  

قتعم  شكلي و يت متهوي است، و ايد  كده 

حوز  قلمرو ايدد  قتعدم  كدمام دسدته از 

موارد مرنوط ندده نقدض حقدوب نشدر نتيدم 

شم، محتواي اي  قتعم    ست و ندتالخر  نت

تكل ف اقتمة دل ل در اي  موضوع نه عهم  

ك ست از جمله مستئل مهم در نررسدي ايد  

 93قتعم  است.

                                                                        

16. After all domestic remedies have been exhausted. 

ترجمه دكتر انراه م  Amparo Sanjosé GI1در اي  زم نه رك.  .91

المللي دولتهت در قبت  نقض حقوب مسؤول ت ن  »زاد ؛ ن گ
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ن ندي پ ش 71مدتد   9همچن   در ننم 

شم  است كه شكتيت و تسل م دادخواست نده 

 6داديت  اروپتيي حقوب نشر در طدي مدم  

جع داخلدي مت  پس از آخري  تصم م در مرا

ن ني يك مقمور خواهم نود. طب عي است پ ش

متهه نه منظدور جلدوي ري  6دور  حماكثر 

هت و مددواردي نددود  كدده از طددر  پرونددم 

ممتهتي طوالني از آن يذشدته و در حق قدت 

تالشي است در جهت محدمود كدردن و تقل دل 

موارد ارجتعي نه داديت . واضح اسدت ندت 

وپتي تن، يرايي ار توجه نه فرهنگ داديت 

هتي حقوقي موجود در آن امكتنت  و معتضم 

قتر  و سيح آيتهي عمومي مردم نسدبت نده 

امكتنت  موجود و حقوب خود، در صورتي كه 

شتكي نجم نر محك نودن خدود مصدر نتشدم، 

مت  اقدمام نده  6القتعم  در طي مم  علي

يت  منندور خواهدم نمدود.  شكتيت نه داد

كتن شكتيت نتيم توجه داشت محمود كردن ام

نه مم  مننور در موارد نتدري ممك  اسدت 

نه تض  ع حقوب نرخدي افدراد ن دن منجدر 

 شود.

                                                                                                                                                          

، صدص 9731، 21 -72، مجله تحق قت  حقدوقي، شدمتر  «نشر

212- 266. 
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)الددف(  71مددتد   2نراسددتس ننددم  

كنوانس ون اروپتيي حقوب نشر، داديت  نه 

شددكتيت  افددراد و سددتزمتنهتي و ردولتددي 

نتشنتخته و فتقدم ندتم رسد ميي نخواهدم 

شرط كرد. منيك حقوقي حتكم نر اي  مالك و 

هم نه خوني روش  است،  را كه داديت  يك 

مرجع قضتيي نر حل و فصل دعتوي و رس ميي 

نه شكتيت  است و نده يدك مرجددع نظدترتي 

 صر .

)ب( تصدريح  71مدتد   2همچن   نندم  

هتيي كه قدبالً كنم كه داديت  نه پرونم مي

توسط اي  داديت  و يت مرجع تحق ك و يدت 

رائه شدم  و المللي ديگري احل و فصل ن  

مورد نررسي قرار يرفته و حدتوي اطالعدت  

ست رسد ميي تتز  اي در مدورد پروندم  ن 

نخواهم كرد. در حق قت، داديت  اصل عدمم 

نهدت را در رس ميي مجمد ندده قضد ه محكوم

 دانم.اي  مورد ستري و جتري مي

انگ نتري  نه اعتقدتد نگترندم  نحدث 

مددورد در ارتبددتط نددت مالكهددت و شددرايط 

 71مدتد   7يي نده شدكتيت  در نندم رس م

كنوانس ون مورد تصريح قرار يرفته اسدت. 

نه شدكتيت    نتنچه يذشت، داديت  تنهدت 
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ن نددي شدم  در مرنوط نده نقدض حقدوب پ ش

تواندم هتي ضدم مه ميكنوانس ون و پروتكل

رس ميي كنم. اي  ميلب نت تصريح ن شدتري 

در اي  ننم مورد توجه قرار يرفته اسدت. 

، داديدت  شدكتيت  71متد   7نم نراستس ن

افراد و ستزمتنهتي و ردولتي را كده ندت 

هدتي مقررا  و مواد كنوانسد ون و پروتكل

آن و رمنيبددك نمانددم رد خواهددم نمددود. 

دادخواست نه اي  دل ل كه ندراي داديدت  

رس ميي نه آن در  تر وب مواد و مقدررا  

كنوانسدد ون امكددتن نددمارد، ممكدد  اسددت 

ه شود. مثت  ندترز آن و رقتنل طر  شنتخت

توانم مواردي مثل شكتيت از نقض حقوقي مي

هددتي و رمصددر  در كنوانسدد ون و پروتكل

ضم مه آن نتشم. و يت از موارد مصدر  در 

عنه نده هتيي نتشم كه كشور مشدتكيپروتكل

آن پروتكددل ملحددك نشددم  نتشددم. نگددتهي 

اجمددتلي ندده حقددوب مصددر  در كنوانسدد ون 

توانم زم نه مي اروپتيي حقوب نشر در اي 

 مف م نتشم.

نخش او  كنوانسد ون اروپدتيي حقدوب  

نشر دوازد  حدك و آزادي را مددورد توجده 

 قرار داد  است:



 

  ...  941 دادگاه جديد اروپايي 

 (؛2د حك ح ت  )متد  9 

ددد منددع شددكنجه و مجددتزا  و يددت 2 

رفتترهتي تحق رآم ن و و رانستني )مدتد  

 (؛7

داري، د آزادي از نرديي )منع ندرد 7 

 (؛4متد  

و امن دت شخصدي )مدتد   د حك آزادي4 

 (؛1

منمي از محتكمت  منصفتنه د حك نهر  1 

 (؛6)متد  

د حمتيت در نرانر عيدف نده متسدبك  6 

 (؛3شمن قوان   ك فري )متد  

منمي از احترام نه زنميي د حك نهر  3 

ختنواديي و خصوصي، ختنه و مراسال  )متد  

 (؛1

 (؛1د آزادي انميشه، مذهب )متد   1 

 (؛92 تن )متد  د آزادي ن1 

دددد آزادي تجمعدددت  و اجتمتعدددت  92 

 (؛99آم ن )متد  مستلمت

 (؛92د حك و آزادي ازدواج )متد  99 

مندمي از حمتيدت ندراي د حدك نهر 92 

جبران خسدتر  در صدور  نقدض حقدوب شدخص 

 (.97)متد  
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هدتي افنون نر حقدوب مدذكور، پروتكل 

الحتقي نه اي  كنوانس ون ن ن حقوقي نده 

اندم كده ندتليبع ن اضدتفه كرد كنوانس و

هدتي مدذكور نراي كشورهتيي كه نه پروتكل

الرعتيه است. نراي مثت  انم الزمملحك شم 

حقوقي از قب ل حك  91در پروتكل شمتر  يك

آم ن از اموا  و يت حدك منمي مستلمتنهر 

آموزد و نه ويژ  حدك والدمي  نسدبت نده 

آموزد فرزنمان نراستس نتورهتي مدذهبي و 

ن ني شم  است. منع زندمان ي خود پ شفلسف

ندده دل ددل نددتتواني از انجددتم تعهددما  

قددراردادي، آزادي تددردد و انتخددتب محددل 

هتر مقدرر  91اقتمت در پروتكدل شدمتر   

نده مندع  22انم. پروتكدل شدمتر  شدششم 

مجددتزا  اعددمام پرداختدده اسددت. پروتكددل 

ن ني حدك ن گتنگدتني نت پ ش 29شمتر  هفت

م كشوري هستنم نر كه نه صور  قتنوني مق 

عمم اخراج مگر نراستس تصم م اتختذ شدم  

نراستس قتنون آنهدم پدس از طددي مراحلدي 

                                                                        

18. First Protocol to the European Convention for the Protection of Human Rights … (1952). 

19. Forth Protocol (1963), securing certain rights and freedoms other than those already 

included in the Convention and in the First Protocol thereto.  

20. Sixth Protocol (1983), concerning to the abolition of the death penalty. 

21. Seventh Protocol to the European Convention for … (1984). 
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همچون امكتن رس ميي مجمد، سدتز و كدتري 

حمددتيتي از حقددوب اقددتمتي ن گتنگددتن را 

فراهم كرد  است. اي  پروتكل حقوب ديگري 

را هم نه ويدژ  در قلمدرو حقددوب ك فدري 

 ندي نمدود  ننراي متهمتن و مجرمدتن پ ش

اسددت. نهددر روي، ن ددتن تفصدد لي و نحددث 

پ رامددون حقددوب مقددرر در كنوانسدد ون و 

هتي ضدم مه آن خدترج از حوصدله و پروتكل

هم  اصلي اي  نوشتتر است، ل ك  نه دل ل 

اهم ت اي  حقوب در ارتبتط ندت پدذيرد و 

يت رد دادخواستهتي ارجتعي نه داديت  نه 

قرار  وار مورد اشتر صور  مختصر و فهرست

 يرفت.

نسدد تري از شكتيدددت  رد شدددم  ندده  

دل دل شكتيت از نقض حقدوقي اسدت كده در 

هتي كنوانس ون مننور و يت يكي از پروتكل

ن ني نشم  است. نراي مثدت  ضم مه آن پ ش

 27حك مسدك ، 22حقوقي همچون حك پنتهنميي،

 21حك نتزنشسدتگي، 24حك داشت  يك تتنع ت،

 26رم  حك عمم استرداد در مورد نرخي مجد

                                                                        

22. Right to asylum.  

23. Right to housing.  

24. Right to a nationality.  

25. Right to pension.  

26. Right to not be extradited.  
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و نرخي ديگر حقدوب ير ده ممكد  اسدت در 

المللي حقدوب نشدر و يدت ديگر اسنتد ن  

حتي ستير اسنتد اروپتيي حقوب نشدر مثدل 

منشور جتمعده اروپدتيي راجدع نده حقدوب 

ن ني شم  پ ش 23نن تدي  اجتمتعي كتريران

نتشددم، ولدد ك  ندده دل ددل آن كدده در 

كنوانسدد ون اروپددتيي حقددوب نشددر و يددت 

م مه آن مورد شنتستيي قدرار هتي ضپروتكل

تواننددم در داديددت  نگرفتدده اسددت نمي

اروپتيي حقوب نشدر مدورد رسد ميي قدرار 

 ي رنم.

 

 و آينده دادگاه ـ  تيجه1

داديت  جميم اروپتيي حقوب نشددر ندت  

هم  تسريع نه رس ميي شكتيت  نت توانتيي 

و قتنل تي ن شددتر از س سدتم رسد ميي دو 

  است. مسدأله اي قبلي تشك ل يرديممرحله

هتي قضدتيي ن ددن از ديدم دقت در رسد ميي

و همچن    99كننميتن پروتكل شمتر  تموي 

قضت  منتخدب دور  او  دور نبددود  اسدت. 

مجموعه قواعم رس ميي تدموي  شدم  توسدط 

و اصوالً  9111مجمع قضت  دور  او  در ست  

                                                                        

27. Community Charter of  The Fundamental Social Rights of Workers.  
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خود مواد كنوانس ون تجميمنظر شم  پس از 

نگر م نان دقدت و نمتيت 99پروتكل شمتر  

كننميتن نود  است. تدالد در حستس ت تموي 

جهت ن ل نه سرعت ن شتر نت حفظ دقدت الزم 

ويژ  در قلمرو حسدتس نقدض در امر قضت نه

حقوب نشر آن هم در يك مرجع فراملي نود  

 است.

شر روز   نت اي  همه، يفتمتن حقوب ن

ندده روز در حددت  توسددعه و تعم ددك اسددت. 

نه رس ميي نقض حقدوب  محمود كردن داديت 

مصر  در كنوانس ون، موارد نس تر ديگدري 

از نقض حقوب نشر را كه حتي مورد پدذيرد 

خود اعضدتي كنوانسد ون در ديگدر اسدنتد 

قرار يرفته است از ح يه رس ميي داديدت  

خترج كرد  است، و اي  نمان معني است كه 

داديددت  در  ندد   مددوارد و موضددوعتتي 

جعي قضتيي فراملدي توانم نه عنوان مرنمي

 فراي ر در زم نه حقوب نشر عمل كنم. 

همچن   افنايش حجم شكتيت  واصله نه 

داديت  نشتن از رويكدرد و اقبدت  هر ده 

ن شتر نه داديت  دارد. اي  افنايش حجدم 

البته النامًت نمتيتنگر افنايش نقض حقوب 

توانم نشتنگر افدنايش نشر ن ست، نلكه مي



 

  952 مجلة حقوقي / شمارة بيست و پنجم 

ي نه مقوله حقدوب اقبت  شهرونمان اروپتي

نشر و همچن   توسعه آيته هتي آنهدت ندر 

امكتن احقتب حك از طريك يك مرجع فراملي 

نتشم. افنايش حجم شكتيت  نه هر دل ل كه 

نتشددم خ لددي زود ضددعف داديددت  جميددم در 

رس ميي كوتت  مم  نده شدكتيت  را نشدتن 

داد  و امكدددتن تجميدددمنظر در سدددتختتر 

ان دور نده اي نه  نمرس ميي را در آينم 

 دهم.خوني نشتن مي

در پتيتن جتي اي  تأمل و سدؤا  نده  

طور جمي مير  است كه آيت الگوي داديدت  

تواندم نده عندوان اروپتيي حقوب نشدر مي

المللي و فراي ر و يت الگويي الگويي ن  

اي نراي ستير نقتط جهتن عمل كندم. منيقه

در كوتت  مم ، پتسخ منفي است.  درا كده 

اروپتيي حقوب نشر در تعتمدل  اي  داديت 

تنگتتنددگ نددت سددتير سددتختترهتي حقددوقي، 

فرهنگي، س تسي اروپت در  تر وب كشورهتي 

نسبتًت همخوان و تت حمود زيتدي هم فرهنگ 

تحقك پ ما كرد  است. فرهنگ انق دتد نده 

مراجع فراملي كه ندتليبع فراقدمر  ملدي 

خواهم نود الگويي نخواهدم ندود كده نده 



 

  ...  953 دادگاه جديد اروپايي 

ورد پذيرد نظتمهتي س تسي ستديي نتوانم م

 ستالر قرار ي رد. و رمردم

همچندد   كشددوريرايي كدده نتق متنددم  

قددرون  (Nationalism)يرايددي هتي مليانميشدده

نوزدهم و ن مه او  قرن ن ستم اروپت است 

هنوز در نس تري از منتطك دن ددت حقدوب و 

س تست را تحدت تدأث ر شدميم خدود دارد. 

ي نت ايم  طب عي است كه انميشه كشوريراي

تحميددم حتكم ددت ملددي ندده وسدد له مراجددع 

فراملي سر سدتزيتري ندمارد. لد ك  سد ر 

تحو  تتريخ نشر، نه ويدژ  در ن مده دوم 

قرن ن ستم نه نعدم نشدتن داد  اسدت كده 

ي ري حقوب و س تست انسدتني نده سدمت جهت

محمود كردن حتكم ت ملي نده نفدع تضدم   

 حقوب شهرونمي است.

 


