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 هاي دادرسي كيفري مختلف اروپاييآيين

 

 ژان پراِدل

Jean Pradel 

 مترجم: دكتر منوچهر خزاني

 

 

 مقدمه

وقتي از نظر تاريخي به اين  وضونض  

بينديشيم كه حقضق، از جمله حقضق جزا كه 

شضد، وشنمض  طضر يقي  جزء آن وحسضب ويبه

ضاني، يعنني اصل تنض  است، آيا چني  عنن

آويز عنضان وقالنه حاونر، انندكي تحرين 

نمايد؟ يكي از پيشگاوان حقضق كيفنر  نمي

ژان فضرتسنننكض نام سنننرتطبيقننني، بنننه

تفناو  اساسني بني  حقنضق  5(5743ن5931)

و حقضق كيفر  فرانسه را كيفر  انگلستان 

 2در تأليف خضد وتذكر شده است.

                                                                        

. Pradel (Jean), "Vers des Principes directeurs communs aux diverses Procéennes", in 

Mélanges offerts à Georges Levasseur, Droit Pénal, Droit européen, Éd. Litec, Paris, 1992, pp. 

459-472. 

شناسي دانشنگاه پراد  استاد و ودير وؤسسه جرم آقا  ژان

 پضآتيه در فرانسه است.

1. Sir John Fortescue. 

2 .(De laudileus Legum Angliae)  از اي  تأليف، ترجمنه كناولي بنه

در انتشننارا  دانشننگاه  .Chrimes. B.Sزبننان انگليسنني تضسنن  

 وجضد دارد. 5372كمبريج، 



   12 بيست و يكممجلة حقوقي / شمارة 

حقضق، بنضيهه اوروزه نيز دانشمندان 

كيفر ، دو خانضاده  آيي  دادرسيوتخصصي  

حقضقي وتفاو  را خصضصًا در اروپا  غربي، 

نن ژرونني )آلمنان،  يعني خانضاده: رووي

بلهي ، اسپانيا، فرانسه، هلند، پرتغا ، 

ال )انگلسننتان، سننضيي ( و خننانضاده كنناو 

ايتاليننا(، در  5393ايرلننند و از سننا  

 9دهند.وقابل هم قرار وي

كنان بنناقي و هرچند اين  اخننتكم كما

هذا، اوروزه گنراي  شنديد  پابرجاست، وع

كردن نظاوها  حقضقي، يعني ايجناد به يكي

اين  جننب   4وحد  بي  آنها، وجضد دارد.

بننضيهه در حقننضق كيفننر  ونناهض  داخلنني 

شنكل دولتهايي كه ساختار اساسي آنهنا به

شضد. كشنضر كاننادا فدرا  است، وتجلي وي

ي بضد كنه دارا  قانضن جزاي 5932در سا  

ا  از قلمننرو اجننرا  آن شنناول وحنندوده

انها  دريايي شرق تا نقطه دور يعنني تاس

                                                                        

بنند  سكانديناو كه گروهنظر گرفت  خانضاده ابدون در. 3

آن سخت است و نينز خنانضاده كشنضرهايي كنه سنابقًا ينا 

دهي كماكان سضسياليست هستند و در حا  حاور شنناخت جهنت

  آن برايمان وشكل است.

هد فرانسنه نناپلنضني، قانضنگنذار  . 4 در گذشته، در ع

عاول قدرتمند  در ايجاد وحد  بضده است وثكً قانضن ودني 

رانسة تابع حقنضق عنرم و عناد  )شنمالي( و ، بي  ف5984

  فرانسة تابع حقضق نضشته )جنضبي( ايجاد وحد  كرده بضد.
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كلمبيننا  بريتانيننا كننه اقيننانض  آرام 

شد. كشضر سضيي  نينز احاطه كرده است، وي

قننضاني  )كهنندها ( جزاينني  5372در سننا  

كانتضني خنضد را بنا وونع قنانضن جنزا  

فنندرا ، كنننار گذاشننت. اينن  گرايشننها  

 ا كاوكً وفيد و وطلضب است.گروحد 

بخ ، بنني  در عننض ، جريننان وحنند 

دولتها  وختلف، بنضيهه در زويننه آيني  

رود. سننختي پنني  وننيدادرسنني كيفننر ، به

وشاهدا  در سنط  جهناني اين  وضونض  را 

دهد. با تضجه به وهنم و آساني نشان ويبه

نن زينرا  حيث عملنياساسي بضدن وسنله از

نزديكني بنا  آيي  دادرسي كيفنر  رابطنه

 »ن و از آنجنا كنه  آزاديها  فرد  دارد

عنضان ي  ساختار نضي  در شنرم به« اروپا

تضلد و ايجاد است، بنابراي  ابتندا الزم 

آيي  دادرسني كيفنر  وتنداو  در  است كه ِ

بيست و ش  كشنضر عونض شنضرا  اروپنا را 

وضرد وطالعه قرار دهيم. در وقابنل عندم 

كيفنر  اوكان تضصنيف ين  آيني  دادرسني 

اروپايي كه وضوضعًا ونتفي است، جنا دارد 

كه اصنض  راهبنرد  آن را وطنرن كننيم و 

ببينيم چگضنه اي  اصض  ابتدا در وقينا  

صنكن شنضرا  اروپا در چنارچضب وراجنع   
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اند و سپ  چگضننه اصنض  اروپا تعيي  شده

وزبننضر در سننط  ولنني پذيرفتننه و تصننضي  

م و اند. بنابراي  در گفتار او  تنظيشده

تدوي  اصض  راهبرد  وشترك در سط  اروپا 

در گفتار دوم، اعما  اي  اصض  در هرين  

 گيرند.از دولتها وضرد بررسي قرار وي

 

 7گفتار 

تنظيم و تدوين اصول راهبردي در مراجع 

 اروپايي

 

كنيم كنه آينا وقتي از خضد سؤا  وني

شضرا  اروپنا دارا  اصنض  دولتها  ع وض 

رو آيني  دادرسني راهبرد  وشترك در قلمن

كيفر  هستند يا خير، بايد ابتدا يادآور 

شضيم كه اي  قضاعد تنهنا ومكن  اسنت از 

نظر بي  آنها بضجنضد طريق وشضر  و اتفاق

ا  تحنت واقنع، وعاهندا  عديندهآيند. در

حمايت شضرا  اروپا تهينه و تصنضي  شنده 

ا  وثنل است. بعوي از آنها وخصضص وسننله

يا همكنار  وقررا  راهنمايي و رانن دگي 

باشد كه وستقيمًا وضرد نظنر ونا كيفر  وي

نيسننتند، زيننرا وتوننم  اصننض  عمننضوي 

هده ديگنر، باشند. اوا درنمي عض  ي  وعا
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يعني وعاهده اروپايي حقضق بشر، ي  ونت  

شننضد. اين  وعاهننده كنه در وهم وحسضب وي

اوونا شنده، در سنضم  5318چهارم نضاوبر 

كنرده  قدر  اجرايني پيندا 5319سپتاوبر 

كشنضرها  عونض  و وضرد تأييد تمناوياست 

شننضرا  اروپننا قننرار گرفتننه و بننا هشننت 

پروتكل تكميل گرديده كه سضوي  و پنجمي  

پروتكننل بعونني وننضاد وعاهننده را تغييننر 

اند. اي  وعاهده تضس  وراجع قوائي، داده

پايي حقنضق كميسيضن و به خصضص ديضان ارو

بشر تفسير شده است. به اين  ترتين  كنه 

اختيار داريم جمضعه اصض  راهبرد  را درو

كه در وت  وعاهنده بينان گردينده و بنا 

رويه قوائي روش  شده است. اينن  ابتندا 

اي  وجمضعه قضاعد و وقررا  را از لحنا  

كنيم و سنپ  اصنض  آن را واهيت بررسي وي

 دهيم.احصاء نمضده و وضرد بررسي قرار وي

 

قوق الف. ماهيت مقررات معاهده اروپايي ح

 بشر

اصض  راهبرد  حاكم بر آيي  دادرسني 

حننا  از نهايننت وهننم و در عي كيفننر ، بي

 صراحت نسبي برخضردارند.

. صننفت بنينناد  اصننض  در وقدوننة 5
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خضرد: نضيسنندگان اين  به چشم وي وعاهده

اند اتحاد نزديكتر  را وقررا  قصد داشته

حا  گسترش بي  اعوا بضجضد آوند و در عي 

اديهننا  اساسنني را كننه حقننضق بشننر و آز

ها  عنندالت و صننل  در دهنده پايننهتشننكيل

دنياست و پاسدار  از آن بستگي به رژينم 

سياسي واقعًا آزادون  دارد، وضرد تأييند 

 و حمايت قرار دهند.

رو  هم رفته، حماينت از حقنضق بشنر 

اولي  وسيله تحقق بخشيدن به اتحاد بني  

ترتي ، ي  وفهضم بدي  5دولتها  اروپاست.

و بين  خاص از انسان و ايجاد ي  اروپا  

باشد. بايند وتنذكر شند كنه خاص وطرن وي

نضيسندگان وعاهده پ  از جنگ جهناني دوم 

نحض كه در طض  آن، شخص انسان تحقير و به

ا  نفي شده بضد، دست بنه نگنارش سابقهبي

وت  آن زدند. تماوي اي  وسائل و وقنايع 

ست كه نشانگر اهميت آيي  دادرسي كيفر  ا

يكي از بهتري  وسايل برا  شناخت واهينت 

عنكوه باشند و بنهي  رژيم سياسي نينز وي

 كننه درجننه سنننج اسننتونزلننه ينن  ويزانبه

آزادونشي ي  سيسنتم سياسني و حقنضقي را 

                                                                        

5 .Pierre-Henri Bolle  .سياست جنايي اروپا: اختكط ينا ابهنام ،

اثر شناخته نشده اوا اساسي از شضرا  اروپا. دفتر دفا  

 .531، ص 5338ن  5335اجتماعي 
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طضر كننه حقضقنندان نماينند. همننانوشننخص وي

ايتاليايي واريضپاگانض در قنرن هيجندهم 

 ا اگر در كشنضر ناشنناخته »نضشته است: 

وارد شديد و خضاستيد بدانيد آيا در اي  

شنضد ينا كشضر آزاديها  وندني حماينت وي

خير، آيني  دادرسني كيفنر  آن كشنضر را 

 6«.وطالعه كنيد

حقنضق « ديضان اروپنايي »رويه قوائي 

)واقع در استراسبضرگ فرانسنه( اين  بشر 

خصيصه بنياد  اصض  وعاهده را به وناسبت 

 5وضوض  بند  «قلمرو كيفر »تفسير اصطكن 

تقضيت نمضده و بعوي حقنضق شنكلي  6واده 

هايي كه وربضط قابل اجرا نسبت به پرونده

شنضد را برشنمرده اسنت. به اي  قلمرو وي

كرد كنه دينضان اروپنايي ورور  ايجاب وي

دسنت حقضق بشر تعريفي از اين  اصنطكن به

داد كننه بنناالخره اينن  تعريننف را بننه ونني

شنهضر  كنه وناسبت رسيدگي بنه پروننده و

وتعاق  صدور ي  حكم وحكضوينت صنادره در 

آلمان عليه ي  تبعه خنارجي بننضده اسنت، 

عمل آورد. اي  فرد خنارجي ورتكن  ين  به

جرم خكفي ادار  عليه وقررا  راهنمايي و 

                                                                        

، قنانضن جديند آيني  دادرسني  G. D. Pisapiaنقل قض  تضس  . 6

كيفنر  ايتناليا، نشرية آرشيضها  سياست جنايي، شنماره 

 .5518، ص 5335سيزدهم، 
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 4رانندگي شده بننضد )پروننده اوزتنضرك(.

دادگاه آلمان او را وحكنضم بننه پرداخنت 

رجم الزحمننه وتننها  وربننضط بننه حقهزينننه

عليه به كميسيضن اروپايي نمايد. وحكضموي

شضد كنه حقضق بشر شكايت نمضده و ودعي وي

 6وناده  9اي  وحكضويت وغناير بنا بنند 

وضج  آن، رايگنان باشد كنه بنهوعاهده وي

بضدن خدوا  ي  وترجم تومي  شنده اسنت و 

تركي  شضد: زينرا  6وادة  5بايد با بند 

، در تخلفننا  ادار  دارا  خصيصننه كيفننر 

وعنا  وسنيع كلمنه هسنتند. پنن  از طنرن 

وضوض  در ديضان اروپايي، دينضان وتنذكر 

شضد كه بي  حقضق جزا و حقنضق تخلفنا  وي

ادار  تفكيكي غيرقابل نفض  وجضد نندارد 

و اينكننه خصننضوت عمننضويِ وعيننار و هنندمِ 

همزوان پيشنگيرانه و سنركضبگِر )كيفنر ِ( 

وعاهننده، كنافي  6ومانت اجرا، حس  واده 

فينه را  تعيي  واهيت كيفر  جزم وتناز ب

باشد و باالخره آنچه كنه واجند اهمينت وي

العاده است اي  است كنه اجنازه دادن فضق

به دولت در عدم تسر  حكضوت اي  وت  بنه 

ي  گروه از جرايم به اين  دلينل كنه آن 

                                                                        

وهم اسنت زينرا هرچنند وسننله در اونر  Ozturkپرونده . 1

حل آن بنرا  راهنمايي و رانندگي وطرن شده است، اوا راه

  تماوي تخلفا  ادار  اعتبار پيدا كرده است.
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دولت آنها را سب  تلقي كرده است، وغاير 

 9خضاهد بضد. 6با وضوض  و  هدم واده 

تضان گفت كنه دينضان رو  هم رفته وي

اروپايي با صدور اي  تصميم خضاسته اسنت 

هر نض  تقلبي نسبت به قانضن را از سنض  

دولت غيرومك  كند، زينرا دولتهنا ومكن  

است وتمايل باشند به اينكه وصف ي  جنرم 

كيفر  را زدوده و آن را تبنديل بنه ين  

تخلننف ادار  نمايننند تننا از اينن  طريننق 

شمض  اصض  راهبرد  و در نتيجه بتضانند و

يد وعاهنده  وشمض  آثار تمام قسمتها  وف

 واقع نشضند.

، «قلمرو كيفر  »اي  تفسير ديضان از 

اوروزه از سض  همه پذيرفتنه شنده اسنت. 

عكوه دينضان بنه وناسنبت رسنيدگي بنه به

(، جننرايم 5341ژوئنن   9) Engelپرونننده 

« قلمنرو كيفنر  »انوباطي را نيز وشمض  

 ه است.نمضد

فر  »بنابراي  وفهضم  از « قلمنرو كي

نظر ديضان ي  وفهضم وستقل است كه لزووًا 

طضر كند. همانبه حقضق جزا ربطي پيدا نمي

كه نضشته شده است، دينضان بنرا  تعيني  

                                                                        

: خانم دلما  وارتي. 5394فضريه  25اوزتضرك، پرونده . 7

قانضن جزا  ديروز، حقنضق جنزا  اونروز، قلمنرو كيفنر  

  .5396فردا، دالضز، 
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يار بنه كار وحدوده قلمرو كيفنر  سنه وع

 برد:وي

ن تضصيف جرم بنابر وقررا  حقنضق الف

 ها  عملي(؛داخلي )وتضن، قانضن و رويه

ن واهيت دروني  اتني جنرم )ويهگني ب

هنجار يا قاعدة نقض شده، آنچه كنه خنضد 

به ارزش حمايت شده، طنرم خطناب )وقصند( 

 شضد(؛جرم تقسيم وي

بيني شده در ن شد  ومانت اجرا  پي ج

قننانضن )هنندم، واهيننت، ويننزان، چگننضنگيِ 

 3ِاعما  ومانت اجرا(.

. در عض  اصنض  راهبنرد  اروپنايي 2

صراحت زياد  ندارد، ليك  نسبت به اصضلي 

بينني پي  5493كه در اعكويه حقنضق بشنر 

ن تكشنهايي هنم  باشد.تر ويشده است روش 

ونظضر برآورد و احصاء اصض  حقضق بشنر به

تضان از اي  طرينق عمل آوده است كه ويبه

دسنت آونده به 5493پيشرفتهايي را كه از 

ندكي وبهم است سنجيد. ليك  سياهة آنها ا

تضانسته غير از اي  هنم است و يقينًا نمي

باشد، زيرا نضيسندگان وعاهده ابتدا بنه 

اند و سپ  وتني ي  برناوه كلي نظر داشته

                                                                        

7 .G. Casaroli طنرم و وسنتقل و ، وفهضم اروپايي دادگناه بي

سيستم ايتالينايي، وجلنه علنضم جننايي و حقنضق كيفنر  

 .41به بعد و يادداشت ص  484، ص 5338تطبيقي، 
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اعما  در سيستمها  اند كه قابلتهيه كرده

قانضنگننذار  باشنند كننه بسننيار وتفنناو  

باشننند. بننا احصنناء و بررسنني اصننض  وي

شضد و ش  ويراهبرد ، اي  وضوض  بيشتر رو

 ببريم.تضانيم به آن پي بهتر وي

 

 ب. فهرست اصول راهبردي

اصض  وعاهده به تشكيك  قوائي، دليل 

و نيز آيي  دادرسي كيفر  به وعنا  اخنص 

شضد. بدي  تضوي  كه اين  اصنض  وربضط وي

شاول تماوي آيي  رسيدگي در وعنا  وسنيع 

گننردد كننه عبننار  اسننت از: قاونني، آن وي

و تعقي  بزهكار كه هركدام از وأوضر كشف 

اي  وضارد تابع ي  يا چند اصل از اصنض  

باشند. اولي وشنمض  ين  اصنل، وعاهده وي

دووي وشنمض  دو اصنل و سنضوي )بزهكنار( 

گيرد. اين  وضونض  وشمض  سه اصل قرار وي

اهميت بزهكار را در وحاكمه كيفر  آشكار 

 سازد.وي

 

 

 . قاضي7

طرفني قاوي وشمض  اصننل اسنتقك  و بي

روينه قونائي آن  ( كه1واده  5است )بند 
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ر دقيننق تفسننير كننرده اسننت. در را بسننيا

، 5392پرونننده )پيرسنناك( در او  اكتبننر 

حس  رويه قوائي، وقتي كه قاونني قنبكً در 

سمت قاويِ كشنف و تعقين  جنرم ارهنارنظر 

عنضان رئي  دادگناه قوائي نمضده، سپ  به

آن جنايي ونصضب شده، فر  اي  است كه در 

طننرم باشنند، تضاننند كنناوكً بيپرونننده نمي

بنابراي  حق رسنيدگي نندارد. دينضان در 

خصضص، بي  روش  هني و شخصي )قواو  و اي 

وضج  نظر باطني قاوي( و روش عيني )كه به

آن بايد ديد آينا قاوني كليننه تونمينا  

كافي را اعما  نمضده است يا خير( تفكي  

  ايجاد كنرده اسنت و بنا پنذيرفت  بينن

واقع طرفدار  خنضد را از عيني، ديضان در

 58دهد.سادگي و دقت نشان وي

 

 كننده. مقام تعقيب2

اي  وقام، در عمل همنان دادسراسنت. 

داسرا تحت حاكميت دو اصل است كه هنر دو 

 باشد.وربضط به دليل وي

در اجرا  اصل برائنت، اصنل او   .2ـ7

                                                                        

 De Cubber  ،21ها  همچننني  نگنناه كنينند بننه: پرونننده .78

، قاوي تحقيق كنه سنپ  قاوني نشسنته شنده و 5397اكتبر 

Hauschilot  ،27  قاوي بازداشت وضقت كه سنپ  قاوني 5393وه ،

 واهض  شده است.
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دلينل بايند تضسن   »دارد كنه: وقرر وني

 2ه ارائه شضد(. بننابر )بنند كنندتعقي 

گناهي( وتهم اصل بر برائت )بي ( »1واده 

 «.است تا وجرويت او قانضنًا اثبا  شضد

طضر وتفاو  اعما  گرديده اي  اصل به

بيني قوا  دينضان اروپنايي كه وبي  واقع

 باشد.حقضق بشر وي

ديضان بعوي تصنميما  وراجنع قونائي 

هم را آلمان را در اينكه تعقي  كيفر  وت

علت ورور زونان و ينا فنض  او وضقنضم به

نفننع را در اننند، اوننا تقاوننا    كرده

پرداخت هزينه و جبنران خسنار  بازداشنت 

وضقت با فر  اينكه اگر جرم وشمض  ونرور 

شد و يا وتهم فنض  نكنرده بنضد زوان نمي

بننضد، رد وحكضويننت او وسننلم و حتمنني وي

 55اند، وضرد تأييد قرار داده است.نمضده

 4مچني  در رأ  وشنهضر )سناالبياكض( در ه

ي، حس  فنر  ديضان اروپاي 5399،52اكتبر 

قانضن گمركا   932بر وجرويت كه در واده 

وضجن  آن، فنر  بيني شده و بهفرانسه پي 

باشند، بر وسنضليت دارنده كاال  قاچاق وي

هر سيستم حقضقي در  »چني  نظر داده كه: 

                                                                        

  .5394او   Nolkenbockhoff  ،21و  Lutz, Englertها  پرونده. 77

72 .B. Bouloc به تصميما  جديند دينضان اجع، يادداشتهايي ر

 .23ن95، ص 5338اروپايي حقضق بشر، وجله كيفر  سضيي ، 
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يرفتنه خضد اوارا  وضوضعي يا حكمي را پذ

است و وعاهده اصضالً وانعي برا  آن ايجاد 

« قلمننرو كيفننر  »كننند، لننيك  در نمي

نمايند دولتها  طرم قرارداد را ولنزم وي

ها  عقكني كه اهميت دعضا و كه از وحدوده

گيرد، فراتر نظر ويحفظ حقضق دفاعي را در

 «. نروند

طبق اصل دوم، دليل ارائنه شنده  .2ـ2

ده بايند كمكني بنه كنننتضس  وقام تعقي 

بعوي اصنض  اخكقني باشند كنه وضونض  آن 

فرد تعقي  شنده « بدن»وواعف است. ابتدا 

وعاهنده  9كنه وناده وضرد نظر است. چنان

ك  نبايد تحت شنكنجه هيچ »دارد: وقرر وي

و يا رفتارها  غيرانساني يا تحقيركننده 

، «خصضصي فنرد »سپ  زندگي  59«.قرار گيرد

پ  از اينكه احترام وعاهده  9زيرا واده 

به زندگي خصضصي اشنخاص را ونضرد تأكيند 

قرار داده است، شراي  دقيقي برا  دخالت 

بينني وقاوا  در زندگي خصضصني آنهنا پي 

كرده است كه آن شراي  به اختصار عبنار  

                                                                        

كار بنه 5349ژانضينه  59ن انگلستان، پرونده ايرلند. 73

طضر كننه در وننضرد بننردن بعونني روشننها  بننازجضيي همننان

شند و زندانيان با به سرگذاشت  كنكه وخصنضص، انجنام وي

وعر  سض  و سر و صدا  وحروم كرن آنان از خضاب و يا در 

وداوم شديد قرار دادن، كه استفاده از وسايل و روشنها  

  شضد.غيرانساني و تحقيرآويز وحسضب وي
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كنه « قنانضن »است از: لنزوم وجنضد ين  

خصضص تومي  پيشنگير  تدبير  الزم برا  به

دينضان اروپنايي  از جرايم كيفنر  اسنت.

هنگام حقضق بشر طي آرا  وتعدد، بضيهه به

ها  )كردسننل ( و رسننيدگي بننه پرونننده

تضونيحا   5338،54آوريل  24)هدوينگ( در 

طضر ونضجز و وفيد  دربارة اي  واده، بنه

 »وختصر ارائه كرده اسنت: ابتندا كلمنه 

بايد در وعنا  واهض  قاعده حقضق « قانضن

  شنكلي عمنل استنباط شضد و نه در وعننا

باينند « قننانضن »سننپ   55قننضه وقننننه.

بيني يعني صري  و روشنن  باشند و پي قابل

ها  حمايتهننايي در وقابننل سضءاسننتفاده

بيني نمايد )وثل اشخاصي كنه احتمالي پي 

سمع تلفنني ومك  است وضوض  اقدام استراق

قوائي قرار گيرند و واهينت جرايمني كنه 

ا ود  ومك  است ونجر به اي  اقدام شضد ي

 ها  سمع ...(.استراق

 

ــم 3 ــ  مه ــه اص ــار س ــار اآ ار . بزهك

 برخوردار است:

                                                                        

و  D  ،5338 ،914، 5338آوريننل  24ديننضان اروپننايي . 74

  يادداشت.

 5343آورينل  21در  Sunday Timesا  كه در پرونده قاعده. 75

  پذيرفته شده است.
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اصل آزاد  است )واده  . اولين اص :3ـ7

( كه اي  خضد بنه چنندي  شناخه تقسنيم 5

ندارد وگنر وي شضد: بازداشت وضقت اوكان 

در وضارد سنضءر  و خطنر سنقضط وجندد در 

(؛ هنر فنرد 1نن5ننcبزهكار  و يا فرار )

ه بايد فضرًا از علت بازداشنت بازداشت شد

 2و اتهام انتسابي به او وطلع شضد )بند 

(؛ هر فرد بازداشت شنده حنق دارد 1واده 

كه او را فضرًا نزد بازپر  يا قاوني كنه 

قانضنًا برا  كار قوائي گمارده شده اسنت 

حاور كنند و حنق دارد كنه در ين  وهلنت 

وعقض ، وحاكمه شده يا در طنض  رسنيدگي، 

واده  9شراي ، آزاد باشد )بند تحت بعوي 

(؛ هر فرد  كه بازداشت يا زنداني شنده 1

حق دارد اعترا  خضد را به دادگاه تسليم 

نمايد تا در وهلت كضتاهي رسيدگي و حكنم 

(؛ هنر 1وناده  7وقتوي صادر شنضد )بنند 

فرد  كه بازداشت شده يا زنداني شده حنق 

دارد، اگننر سننل  آزاد  او در شننرايطي 

ررا  ونذكضر در فننضق انجنام وغاير با وق

( 1نن 1پذيرفته، جبران خسار  شضد )واده 

و رويه قوائي ديضان در وضرد دو اصنل از 

 اي  اصض  وداخله و ارهارنظر نمضده است.

( 1وناده  9ابتدا درخصضص واده )بند 
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كه حاور كردن سريع وتهم نزد قاوي تحقيق 

نمايد و سپ  يا قاوي دادگاه را ايجاب وي

كه قاوي بايدا وسنتقل از هنر در وضارد  

گير  وقنناوي بننضده و اختيننار در تصننميم

تضانند قانضن داخلني نمي 56داشته باشد.

را در انقوا  چهل و هشنت « نظرتحت »ود  

تمديند بدانند، وسيله وزير قابنلساعت به

زيرا شخص وظنضن بعند از بازداشنت بايند 

 »فضرًا، همانطضر كنه در پروننده وعنروم 

 54و ارهارنظر شده اسنت،رسيدگي « بروگان

به قاوي وعرفي شضد. ود  بازداشنت وضقنت 

نيز تابع وضابطي است كه تنها وننضط بنه 

باشنند، بلكننه اهميننت عمننل ارتكننابي نمي

خصضصننيت فننرد و اخننكق و شننغل و ووننعيت 

اقاوتگاه و رابطه خانضادگي او نيز برا  

وبادر  به چني  تصميمي وكك خضاهد بنضد. 

اه  خطنر فنرار ود  بازداشت بايند در كن

ونضرد تدريج وؤثر باشد. ديضان دروتهم به

حق اعترا  وتهمني كنه از او سنل  آزاد  

شده، چني  اتخا  تصميم نمنضده اسنت كنه 

استفاده از اي  حق ونضط است بنه اينكنه 

كننده )وثل دادستان(، وتهم همانند تعقي 

                                                                        

  .5343دساوبر  Schiesser  ،7پرونده . 76

  .5399نضاوبر  23ديضان اروپايي . 71
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، «برابننر  اوكانننا »در اجننرا  انديشننة 

دسترسي داشته بتضاند به پرونده تحقيقا  

 59باشد.

 

وتهم از  . اص  دوم:3ـ2 اصل اسنتفاده 

ها  حق دفا  وناس  است، كه اي  خضد جنبه

وتعنندد دارد. وننتهم حننق دارد كننه در 

كضتاهتري  زونان از ننض  و علنت اتهنام 

انتسابي عليه خضد كاوكً وطلع شضد )وناده 

a9؛ و فرصت كنافي و الزم بنرا  دفنا  6ن)

(؛ ونتهم حنق دارد 6نb9داشت باشد )واده 

كه از وكيل وجاني برخنضردار شنضد وناده 

(c9؛ از شنهضد  كنه علينه او شنهاد  6ن)

اند سؤا  كند و يا تضس  وحكمه آنها داده

را وضرد پرس  قرار دهد و پاسخها  شنهضد 

(؛ و بناالخره 6ننc 9را تحصيل نمايد )واده

هنگام صضر  لنزوم از حونضر وتنرجم بنهدر

وننند شننضد ن بهرهطضر رايگنناتحقيقننا  بننه

(e9؛ كه در اي  وضر6ن) د نيز رويه قوائي

بنه حونضر وهمي گسترش يافتنه اسنت. راجع

و وؤكندًا وكيل، ديضان حونضر او را قطعناً 

                                                                        

، وجلنه علنضم جننايي و 5393وار   Lamy  ،98پرونده . 77

  .111ن 11، صص 5393حقضق كيفر  تطبيقي، 
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اونا  53داند.الزم نمي« تحت نظر »هنگام به

حوضر وكينل را در سناير وراحننل رسنيدگي 

خصنضص حنق  در 28كنند.اور  ورور  اعكم وي

ان، ديضان، دولتني را سؤا  وتهم از گضاه

رغم وحكضم كرده اسننت كنه قونا ِ آن، علني

تقاوا  وتهم به لنزوم و اهميننت اسنتما  

شننهاهد  شننهضد  را كننه وعرفنني نمننضده، 

اننند، ديننضان نپذيرفته 25تقاوننا  او را

وعتيد است كه حكم وحكضويت براسا  شهاد  

نام كه بنا ونتهم وضاجهنه داده اشخاص بي

ترجم ننه و حوض 22اند صحي  نيستنشده ر و

تنهننا در جلسننه وحاكمننه، بلكننه در طننض  

عكوه، اين  خندوت رسيدگي ورور  است. بنه

 29وطلقًا بايد رايگان باشد.

                                                                        

كنه در  5399دساوبر  Jabordo  ،1و  Messegue, Barberaپرونده . 77

اخنذ »آن پرونده اسپانيا وحكضم شده است زيرا اقرارها  

هنگام ين  تحنت نظنر طنضالني و در وسيله پلي  بنهشده به

شراي  سر   و بدون حوضر وكينل، وضجن  وسننضليت دادگناه 

نفع از حوضر وكيل در وضقع اولني  عكوه اشخاص   است. به

  «.اعكم به قاوي شهر بارسلضن استفاده نكرده است

 ، استنكام دينضان فندرا 5399وه  Pakelli  ،21پرونده . 28

آلمان از تعيي  ي  وكيل تسخير  برا  حونضر همنراه بنا 

  كشضر. وتهم در جلسه ديضان

 Teitgen Pettiti، تفسير 5391نضاوبر  Unterpertinger  ،27پرونده . 27

، ص 5394در وجله علضم جننايي و حقنضق كيفنر  تطبيقني، 

  .5338دساوبر  Delta   ،53، پرونده 732

و  Rollano،  1، ص 5393اوبر ننننض Kostovski  ،28پروننننده . 22

Tavernier  رويه قوائي ساليانه اروپا ،Clunet  ،5338 ،499.  

  .5349نضاوبر  Roc  ،29و  Belkacemو  Luedickeها  پرونده. 23
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اصنل سنرعت در رسنيدگي  . اص  سوم:3ـ3

بيني كنرده است كه حقضق اروپا آن را پي 

هر شخص حنق  »دارد: كه وقرر وياست، چنان

در ينن  وهلننت  »دارد كننه بننه دعننضا  او 

(؛ در 6واده  5)بند « رسيدگي شضد« وعقض 

ا  كنه وند  خصضص، رسيدگي به پرونندهاي 

هفده سا  طض  كشيده است، دينضان را بنه 

طرن وضابطي دائمي، زواني كه ود   رسيدگي 

از وهلت وعقض  گذشته است، سضق داده كنه 

آن وننضاب  عبارتننند از: وشننكك  در اوننر 

تحقيقا  بضيهه در اوضر اقتصاد ، رفتنار 

ص تعقين  شنده و خصضصنًا عمننل وقاونا  شخ

 24قوائي.

« اصض  راهبنرد  »وضارد  كه بيان شد 

است كنه وعاهنده اروپنايي حقننضق بشنر و 

اننند. ديننضان اروپننايي آنهننا را پذيرفته

اين  بايد ديد آيا اي  اصض  در كشضرها  

اند ينا وختلف عوض شضرا  اروپا اجرا شده

 خير؟

 

 2گفتار 

                                                                        

، كه با وجنضد تخفينف 5392ژوئيه  ECKLE  ،51پرونده . 24

وجازا  برا  بعوي اعمنا  و دسنتضر تعقين  بنرا  بعوني 

  داده است. 1واده  5نقض بند ديگر، نظر به 
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يك اآ كشورهاي اعمال اصول راهبردي در هر

 اروپايي

 

بررسي وختصر نظاوها  حقنضقي داخلني 

دهنند كننه بعونني كشننضرها، اصننض  نشننان وي

اروپننايي را در قننضاني  داخلنني خننضد 

اننند. لننيك  اينن  اوننر بننا گنجانيده

 وحدوديتهايي روبرو بضده است.

 

 الف. تجلي اصول راهبردي در حقوق داخلي

در اينجننا لزوونني ننندارد، وقننررا  

كه در حقضق وضونضعه همنضاره شمار  را بي

وضجضد بضده يا، تصضي  شده و ونطبنق بنا 

اونا  25اصض  حقضق بشر است، وتذكر شضيم.

آنچه بايد به آن تضجه نمناييم وقرراتني 

هستند كه وتعاق  شناسايي قضاعند وربنضط 

به وعاهده اروپنايي حقنضق بشنر و روينه 

قوايي ديضان اروايي حقضق بشر، در حقنضق 

انند و بنا قرار گرفته داخلي وضرد تصضي 

آنچه قبكً در اي  حقضق وجضد داشته تفاو  

دارند. بنابراي  در اي  شراي  اسنت كنه 

                                                                        

عنضان وثا ، نگناه كنيند بنه: رأ  شنعبه جننايي به. 25

يادداشت  456، ص 5338در دالضز،  5338وه  22كشضر، ديضان

Renuncci  سنا ، حنداكثر  51تنا  59، بازداشت وضقت صغار از

  باشد.يكسا  با وعاهده اروپايي وغاير نمي
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تغييراتي بر اثر پذيرش وعاهده حقضق بشر 

يا آرا  ديضان اروپنايي حقنضق بشنر، در 

وجضد آوده اسنت. نظاوها  حقضقي داخلي به

عمل گاهي اي  تغييرا  در قال  تقنيني به

ينن   5393كننه ايتاليننا در نانآينند، چوي

قانضن جديد آيي  دادرسي كيفنر  براسنا  

 56، وصنضب «نماينندگي »قانضن وشهضر به 

خصنضص بنه ، تصضي  نمضده و به5394فضريه 

وضج  آن تصميم گرفته شده كه اي  قنانضن 

به اصض  قانضن اساسي و وعاهندا   »بايد 

المللي كه وربضط به حقضق شخص اسنت و بي 

ا به تصضي  قضه وقنننه رسنيده در ايتالي

 26«.احترام بگذارد

در حقنضق داخلني دولتهنا، تغييرا ، 

غالبًا وقطعي است. از اين  ننض  درخصنضص 

 گردد.اي  تغييرا  پنج نمضنه ارائه وي

را در « نظرتحننت ». ابتنندا وسنننله 5

قانضن آيي  دادرسي كيفنر  هلنند بررسني 

كنيم. در اي  كشنضر حسن  وعمنض  طبنق وي

آيي  دادرسي كيفنر ، بعند از ين  قانضن 

حسنناب به 3تننا  8سنناعته )سنناعت  6دوره 

اند وتهم تضانستهآيد( افسران پلي  وينمي

                                                                        

روز و  7ظر بضدن ونتهم ، ود  تحت ن Bro Ganدر پرونده . 26

  ساعت در رسيدگي به جرم تروريستي طض  كشيده است. 1
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را چهل و هشنت سناعت و سنپ  ين  ونأوضر 

وقام او( چهل دادگستر  )دادستان يا قائم

و هشت ساعت ديگر تحت نظر نگه دارند كنه 

پ  از آن بايند و  را بنه قاوني تحقينق 

يند. ود  تحت نظر رو  هم رفته وعرفي نما

 ساعت برسد. 555ومك  است به 

 5399كننه در « بروگننان »وتعاقنن  رأ  

ها  كل هلنند تنا صادر شده است، دادستان

ا  صننادر تصننضي  قننانضن جدينند، بخشننناوه

كردن تحت نظر به كردند كه هدم آن، ونتفي

ساعت بنضده اسنت و نينز  55روز و  4ود  

رفنني وننتهم تكليننف افسننران پلنني  بننه وع

حننداكثر در پايننان روز سننضم بننه قاونني 

اليحنه  5393وحكمه. اوا بناالخره در سنا  

وضج  آن قننانضني ارائننه گردينند كننه بننه

وتهم بايد حداكثر تا  »صراحتًا وقرر شد: 

ساعت از بدو تحت نظر قرار گنرفت  و   49

ي  اليحنه  24«.به قاوي وعرفني شنضد در ا

قانضني صريحًا قيد شنده كنه حقنضق هلنند 

بايد از رويه قوائي ديضان اروپايي حقضق 

الهنام بگينرد. « بروگان»بشر در پرونده 

القاعده بايد در طنض  سنا  اي  اليحه علي

                                                                        

21 .G. Corstens بنه ، وضوض  رويه قوائي ديضان اروپايي راجع

 5335ا  كنه در پضآتينه در ونه عدالت كيفر  هلند، جلسه

 تشكيل گرديده و تحت چاپ است.
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 خضد بگيرد.صضر  قانضني به 5332

. نمضنه ديگر  از بازداشت وضقت را 2

تضان در حقضق ايتاليا وضر وكحظه قرار وي

داد. ودتها حقضق ايتاليا فاقد وقرراتني 

بضد كه اجازه رسيدگي وجدد بنه تندابير  

سنازد را كه لطمه به آزاد  فنرد وارد وي

بدهد. ليك  وعاهده اروپنايي حقنضق بشنر 

راه تجديدنظرخضاهي برا  چنني  فنرد  را 

ر قانضن فراهم نمضد. به اي  ترتي  كنه د

دادگناه »ايتاليا ي   5392او   52قانضن 

تأسنني  نمننضد كننه بننه وننتهم حننق « آزاد 

سيسننتم جدينند  29وراجعننه بننه آن را داد.

تضس  بعوي قضاني  بعد  تغيير پيدا كنرد 

وجنددًا ونضرد  5393تا باالخره در قنانضن 

تصضي  قرار گرفنت. اونروزه ونتهم علينه 

رو شت، حس  انتخاب دو راه پي قرار بازدا

س  دادگناه  دارد: يكي رسنيدگي وجندد تض

استاني كه قاوي در حضزة قوائي آن، قرار 

بازداشت وتهم را صادر كرده است، ديگنر  

تجديننننندنظرخضاهي وسنننننتقيم ننننننزد 

و اداوه آن در  983كشضر )واده عاليديضان

 قانضن آيي  دادرسي كيفر (.

                                                                        

27 .G. Barletta Caldarera يتالينا، ، شرن و تفسير حقنضق جنزا  ا

 .414، ص 5397شناسي )بروكسل(، وجله حقضق جزا و جرم
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ط بنه . سضوي  نمضنه، وقررا  وربنض9

حوضر وكيل در جريان تحقيقا  وقدواتي در 

كشضر بلهي  است. رويه وعمض  اين  بنضده 

كه تحقيقا  در اي  ورحلنه سنر   بنضده و 

وكيل حق حونضر نداشنته اسنت وگنر در دو 

ن وقتي وتهم زنداني باشد، وشاور 5وضرد: 

او حق وراجعه به پرونده را چهنل و هشنت 

به ساعت قبل از هر حوضر واهياننه در شنع

وشضرتي دارد. اي  شعبه وضرف به تأييد و 

نن 2باشند. يا رد  قرار بازداشت صادره وي

عك  آزاد وقتنني وننتهم زنننداني و يننا بننه

باشد، حق دارد شخصًا يا تضس  وكيل خضد وي

شننعبه چهننل و هشننت سنناعت قبننل از جلسننه 

وشضرتي كنه وضرنف بنه رسنيدگي در ونضرد 

 28وقننررا  آينني  رسننيدگي اسننت )قننانضن 

( از وحتضينا  پروننده وطلنع 5944 آوريل

شضد. اي  سيستم تضس  دكتري  كنه وعتقند 

است وكيل بايد بتضانند حنداقل وتناوبنًا 

پرونده را وكحظنه نمايند، بسنيار ونضرد 

خصنضص در انتقاد قرار گرفتنه اسنت، و به

، ديننضان اروپننايي 5393« الونني »پرونننده 

حقضق بشر آن را وحكضم نمضده است، زينرا 

انند اروپايي چني  نظنر دادهقوا  ديضان 

وتهم شخصنًا كه به هنگام تقاونا  آزاد ، 
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بايد حق وراجعه و دسترسي به پروننده را 

در وضاعد واهيانه تمديد بازداشت داشنته 

 باشد.

جهت قانضنگذار بلهين ، بعند به اي  

، با تصضي  كشضرديضان 5393وه  58 از رأ 

در اينن  وننضرد  5338قننانضن وهننم ژوئيننه 

د. قننانضن ونذكضر بننه وكينل و دخالت نمض

همچني  به خضد وتهم، كه اي  وضرد اخينر 

دهد كه از وحتضيا  تازگي دارد، اجازه وي

پرونده تحقيقا  وطلع شضند. اين  تغيينر 

گرفته، ورهنضن  را كه وضرد استقبا  قرار

نده  تضسن  دينضان « الوني »صدور رأ  پرو

 23دانند.اروپايي حقضق بشر وي

تنضان   ديگر، ويها. از جمله نمضنه4

ورايف بي  وريفه قاوني  عوسنله وشهضر جم

تحقيننق )قاونني شننكلي( بننا وريفننه قاونني 

صادركننده رأ  )قاوني وناهض ( در كشنضر 

سننضيي  يننادآور شنند. هرچننند در اصننل، 

كانتضنها  سضيي ، تفكي  بني  ورنايف را 

انتخاب كرده و وعتقدنند كنه هركندام از 

جام اي  ورايف بايد تضس  قاوي وستقلي ان

عك ، در بعوي كانتضنها وثل شضد، ليك  به

                                                                        

27.  H. D. Boslyو D. Vandermeersch  قانضن جديد بلهي  راجع بنه ،

، وجلنه حقنضق جنزا و 5338ژوئينه  28بازداشت احتيناطي 

 .281و  511و يادداشت  519)بروكسل(، ص  5335شناسي، جرم
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 »و « ژوا »و « فريبضرگ »و « ِبرن »كانتضن 

، سيستم وحد  قاوي وعتبننر بنضده و «واله

جضيي از جمله وزايا  آن سيسنتم را صنرفه

عكوه ونننافع عملنني در ها و بننهدر هزينننه

باالخره بنا انجام وريفه وي پنداشتند تا 

در « كضبر»نده رأ  ديضان اروپايي در پرو

كه وربضط به كشضر بلهي  بضده اسنت  5394

و نه سضيي ، حقضق سضيي  نيز بنا الهنام 

از آن، بكفاصله سيستم تفكي  قاوي تحقيق 

از قاوي صدور حكم را با تصنميم دادگناه 

پذيرفت. اي  رأ  از آن جهنت  5396فدرا  

جال  است كه دادگاه فدرا  قبكً در قالن  

فنه را در ين  قاوني چند رأ  جمع دو وري

پذيرفته بضد، زينرا عكقمنند بنه رعاينت 

اصننض  قننانضن اساسنني كانتضنهننا بننضد. 

 64واقع، قانضن اساسي سضيي  در وناده در

تشنكيك  و  »وكرر چني  وقرر داشته است: 

سازوان قونائي و آيني  دادرسنني و اداره 

دستگاه عدالت در صكحتي كانتضنهنا بناقي 

 «. خضاهد واند

ا  كه در باال بينان شند، نظير وسنله

وضرد كشضر اسنپانيا وطنرن شنده اسنت. در

آيني  دادرسني  54واده  52كه بند درحالي

كيفر  اي  كشضر، وقتي كه قاونني وبنادر  
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حق انكنار و نمايد، به انجام تحقيقا  وي

ش  و ترديند بننرا  ونتهم شنناخته اسنت، 

اينن  حننق را در  5398نننضاوبر  55قننانضن 

وجازا  آن بني  از وضرد جرايم وشهضد كه 

ونناده نباشنند حننذم نمننضد. بنننابراي   6

ژوئينه  52دادگاه قانضن اساسني در حكنم 

وغناير  5398اعكم نمضد كنه قنانضن  5399

باشد و در اي  ونضرد بنه قانضن اساسي وي

ديننضان كننه « كننضبر»و « رسنناكپي »آرا  

طرفي قاوي بضد اسنتنباط كنرد. به بيراجع

 29 اوننا قانضنگننذار بننا تصننضي  قننانضن

كننه آينني  دادرسنني كيفننر   5399دسنناوبر 

اسننپانيايي را بننا رويننة قوننائي ديننضان 

 داد، در اي  اور وداخله نمضد.تطبيق وي

. باالخره باينند بنه وسننله وشنهضر 5

شاره كنرد.  استراق تلفنني در فرانسنه ا

ودتها بضد كه قوا  تحقيق فرانسض  بندون 

وجضد نص قانضني، دستضر به اسننتراق سنمع 

. لننيك  الزم بننضد كننه رويننه داده بضدننند

قوائي تكليف اي  وسننله را روشن  كنند. 

اگرچه آرا  شنعبه جننايي دينضان كشنضر، 

وضرد استراق سمع، گاوي در جهت تندوي  در
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لنيك   98شند،وقرراتي برا  آن وحسنضب وي

راهرًا برا  ديضان اروپايي كنافي نبنضد، 

زيرا ديضان اروپايي كشضر فرانسنه را در 

در پرونننده  5338ريننل آو 54آرا  صننادره 

 وحكضم نمضد.« كروسلي  وهضينگ»

بازتنناب اينن  آرا در فرانسننه فننضرًا 

ا  تضس  راهر شد، چضن وتعاق  آن بخشناوه

صنادر  5338آورينل  24وزير دادگستر  در 

گرديد كه قوا  را از رويه جديند دينضان 

اروپايي حقضق بشنر وطلنع سناخت و قونا  

نظنر دادسرا را وجبضر كرد كنه آن را در 

بگيرند )صدور رأيي از دينضان جننايي در 

 58و بناالخره تصنضي  قنانضن  5338وه  55

 95(.5335ژوئيه 

نظر اي  وثالها بسيار وهم و قض  بنه

حدوديتها و رسند. وعوي هذا نبايد وجضد و

وضانع عميق وضجضد در سر راه نفض  حقنضق 

 اروپايي در حقضق داخلي را ناديده گرفت.

 

 انعب. محدوديتها و مو

                                                                        

38 .J. Pradel  وقنررا  در شنرم ، استراق سمع قونائي تلفن ،

 و بعد. 99، ص 5335تكضي ، وجله فرانسض  حقضق ادار ، 

37 .J. Pradel ا  از احياء اصل قانضني بنضدن: رژينم ، نمضنه

، شنرن و تفصنيل، ص 5337استراق وكالما  تلفني، دالضز، 

78. 
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از جملننه اينن  وحنندوديتها و وضانننع 

تضان چند نمضنه را بيان نمضد كه وجضد وي

 باشد:هركدام وحتاج به تضوي  وي

گرايي در آيني  ارائه وصاديق ولي. 7

دادرسي كيفر ، اور  آسان اسنت. الزم بنه 

 كر است كه هنضز هنم روش دوگاننه آيني  

رسيدگي كه سنابقه تناريخي ديريننه دارد 

بنا « ن ژرونني رووي ». حقضق حفظ شده است

داشننت  قاونني تحقيننق بننا حقننضقي كننه از 

نشأ  گرفته و در آن قاوي تحقيق « الكاو »

بيني نشده وغاير  دارد. درست است كه پي 

قاوي تحقينق را  5345كشضر آلمان از سا  

از سيتسم خضد حذم كرده است، ولي نتيجنه 

آن نزدي  شدن واقعي به سيسنتم انگليسني 

زيننرا در آلمننان ينن  ورحلننه  باشنند.نمي

يافته وجننضد وقنندواتي بسننيار سننازوان

همچننني  درسننت اسننت كننه كشننضر  92دارد.

ي  قنانضن جديند آيني   5393ايتاليا در 

دادرسي كيفر  را تصضي  نمنضده اسنت كنه 

هرچند به روش اتهاوي بسيار نزدي  اسنت، 

ليك  باز هم سيستم دوگانه را تا حندود  

                                                                        

32 .P. Hunerfeld  ورحله وقندواتي دعنضا  كيفنر  در حقنضق ،

ينار برگزار شده در وؤسسه جزا  تطبيقي، حقضق آلمان، سم

المللني علنضم جننايي سنيراكيز )ايتالينا( در عالي بي 

 .5391اكتبر 
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تغيينرا  حفظ كنرده اسنت. تنهنا نتيجنه 

جديد، حذم تعداد  قاوي از قلمرو سيسنتم 

آنها در سيستم  دادن قرارن ژروني و  رووي

اتهاوي بضده است و اگر وعاهده اروپنايي 

كند، اونا حقنضق از قاوي تحقيق صحبت نمي

باشند. آن دولت بنا وعاهنده سنازگار نمي

همچننني ، اگرچننه حقننضق بعونني كشننضرها 

نظر تهنگام تحناند كه وكينل بنهنپذيرفته

بضدن وتهم در كننار او باشند، لنيك  در 

اي  حد وغاير با حقنضق اروپنايي نيسنت، 

بينني زيرا حقضق وذكضر اي  وضوض  را پي 

 نكرده است.

بنابراي  ين  آيني  دادرسني كيفنر  

هننا  اروپننايي وجننضد ننندارد، بلكننه آيي 

دادرسي كيفر  در اروپا با انطباق كاونل 

ه در بينني شندو يا وخالف بنا اصنض  پي 

وعاهننننده و آرا  ديننننضان اروپننننايي 

 استراسبضرگ.

« گراييولي »تر از ي  جلضه ديگر واو 

در قلمرو آيي  رسيدگي، در اي  اسنت كنه 

وراجعنه بنه  بعوي قانضنگذاران در وقابل

كنند. با وجنضد ويديضان اروپايي وقاووت 

، كشنضر «بروگنان »رأ  صادره در پرونده 

قانضن خضد پادشاهي وتحده بريتانيا هنضز 
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تغيينر ننداده « تحنت نظنر »را در وضرد 

 است.

 علت وجضد چني  ووعيتي چيست؟

داليل وتعندد  در تضجينه وقاوونت  .2

ها  داخلني ومكن  اسنت وجنضد قانضنگذار 

 داشته باشد:

اولي  دليل بنه خنضد وعاهنده و  .2ـ7

تفسير آن تضس  ديضان اروپايي حقضق بشنر 

هلنه شنضد. در ودر استراسبضرگ وربنضط وي

او ، وعاهده وضارد لطمه به تعهنداتي را 

كنند. بينني ويپي  كه خضد برشمرده اسنت،

اي  صدوا  شاول استثنائا  يا وحدوديتها 

سننض، وعاهننده اروپننايي شننضد. از ي وي

استثنائاتي نسبت به تعهداتي كه خضد بنه 

ست چنانآن اشاره وي كنه كنند پذيرفتنه ا

صنضر  رد »دارد: وقرر وي 55وضج  واده به

بروز جنگ و ساير وضارد  كه خطرا  عمضوي 

كنند، هنر دولتني حيا  ولت را تهديند وي

بينني تضاند تدابير  خنكم تعهندا  پي وي

شده تضس  وعاهده حاور، كه ووعيت، آن را 

كه تندابير  ايجاب نمايند، بنه شنرط اين

وغاير با سناير تعهندا  ناشني از حقنضق 

رونده در پ«. الملل نباشد، اتخا  كندبي 

، ديضان اروپايي 5365، او  ژوئيه «الو  »
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نظر كنرده كنه تضقينف احتيناطي ين  اعكم

« بندون هندايت او ننزد قاوني »ايرلند  

كنه تضس  وقاوا  ايرلند شنمالي از زواني

تهديد تروريستي وهمي در كشضر ايجاد شده 

است اوكنان دارد، بنه شنرط اينكنه اين  

اقنندام وننرور  تشننخيص داده شننضد. زيننرا 

كرد وراجنع قونائي كيفنر  ك اركرد و عمل

عاد ، و حتي ديضان جنايي اختصاصي، قادر 

بنننه اسنننتقرار صنننل  و نظنننم عمنننضوي 

درسننت اسننت كننه وعاهننده و  99باشننند.نمي

ديضان اروپايي حقضق بشر با تخلنف نسنبت 

باشنند، طضر وويق وضافنق ويبه وعاهده به

 »دارد كنه: وقرر وي 55واده  2ليك  بند 

ها  ر بعوي وضارد وثل شنيضهخكم تعهدا  د

از سننض  ديگننر،  94«.شننضدبننازجضيي نمي

وعاهده وحدوديتهايي را پذيرفته است كنه 

باشند و حاكمينت عك  تخلفها، دائمي ويبه

دولتهننا را در بخشننها  خصضصنني تنظننيم و 

                                                                        

33 .M. Delmas-Marty  و ديگران، تضجيه دليل دولت، سابقًا  كر

 998به حقنضق انگلسنتان، ص  ، راجع L. LEIGHشده، سپتاوبر؛ 

 به بعد.

 رفتارها  غيرانساني يا»وعاهده ونع شكنجه،  9واده . 34

را ومنض  نمضده، اي  وت  ومك  است نسبت به « تحقيرآويز

،  Cِاعما  گردد، به پرونده ايرلند « حاد و تند»بازجضيي 

نگاه كنيد كه در آنجا گفتنه  5349ژانضيه  29انگلستان، 

شده كه اختيار ارزيابي يا كنتر  اروپنايي بنه دولتهنا 

  واگذار شده است.
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اولضيننت وعيننار  »نماينند. برقننرار وي

نظر گنرفت  وصنال  ولتهنا اروپايي با در

هي نيز وصال  ولتها پذير است و گاانعطام

اين  شنناختي از ويهگيهنا  «. تقدم دارد

دهد ولي است كه به قانضنگذاران اجازه وي

سمع تلفني، روشي المثل استراقدر وضرد في

اتخا  نمايند كه با وقررا  كشنضر ديگنر 

 وتفاو  باشد. 

در وهله دوم، آرا  دينضان اروپنايي 

 » گضنه قدر  اجرايي ندارد،حقضق بشر هيچ

 وقتني حنداقل وتخلنف رادولت  عمل ضانيد

وحكضويننت وننالي نبننضده لغننض  وتوننم 

علينه نمايد. آرا  ديضان، دولت وحكضمنمي

را در اتخننا  هرگضنننه رفتننار  بننه هنندم 

تحصننيل نتننايج وننمني تجنناوز وسننلم آزاد 

گنننذارد و تننندابير  در ايننن  ونننضرد وي

هرچننند تننأثير ديننضان  95«.نماينندنمي

باشند، وياروپايي حقضق بشر بسنيار قنض  

اوا فعكً جنبه اخكقني دارد. اين  وسننله 

عنالي طضر نزدي  و وشابهي بنرا  ديضانبه

اقتدار  جز  »شضد كه اوريكا نيز وطرن وي

، حتنني اگنر در «قدر  وتقاعد كردن ندارد

                                                                        

35 .V. Berger اروپنايي حقنضق بشنر،  ، رويه قونائي دينضان

 . 971، شماره 5335سضوي  انتشار، 
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عننالي اوريكننا دارا  اقتنندار عمننل ديضان

 بيشتر  از ديضان اروپايي باشد.

 

:  گرايــي . مقاومــت دولتهــا  ملي2ـــ2

ي در وقابل اصض  راهبرد  ها  ولايستادگي

آينني  دادرسنني كيفننر  اروپننايي، بنننابر 

داليلي كه ناشني از خنضد دولتهاسنت نينز 

 شضد.تضجيه و تبيي  وي

بدوًا بايند وتننذكر شند كنه وعاهنده 

طضر كاول در نظم حقضقي اروپايي هميشه به

شننضد. جايگنناه وقننررا  داخلنني وارد نمي

  قضاعنند و اروپننايي در سلسننله وراتنن

وعيارها  داخلي، برحس  كشنضرها وتفناو  

 فراتنر اعتبار  ا است. گاهي وعاهده دار

هلنند( و  باشد، )وثنلوي اساسي قانضن از

يا دارا  اعتبار  وعاد  با اصض  قنانضن 

اساسي )وثل اتري ، سضيي ( و گاهي دارا  

اعتبار فراتقنينني ينا فراقنانضني اسنت 

ه، يضننان، فرانسن )وثل بلهي ، اسپانيا،

پرتغننا ( و گنناه اعتبننار آن وعنناد  بننا 

قضاني  عاد  است )وثل ايتاليا، جمهنضر  

 فدرا  آلمان، تركيه(.

يا اگنر تنرجي  دهنيم  ليك  بهتر نن 

ننن در  بگننضييم بنندتر از اينن  ووننعيتها
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انگلسننننتان، ايرلننننند و كشننننضرها  

اسكانديناو  وجضد دارد. زيرا وعاهده در 

ت و جز ي  نظم حقضقي داخلي وارد نشده اس

اعتبار اخكقي، ارزش ديگر  ندارد. كشنضر 

انگلستان، وعتقند اسنت كنه درج وقنررا  

وعاهده در حقضق داخلي، وقررا  ]داخلني  

خضبي پذيرفته و وستقر شده اسنت را كه به

باشد، از تعاد  خنارج بخ  نيز ويو روايت

كند. بايد اونافه كنرد كرده و وتزلز  وي

يند دارنند كنه كه گاهي قوا  در عمل ترد

آيننا وعاهننده اروپننايي را دقيقننًا اجننرا 

نمايند يا خير؟ رويه قونائي هنم كنه از 

گيننرد همنني  ووننعيت را وعاهننده نشننأ  وي

 6ونناده  5رغم اينكننه بننند دارد. علنني

هرك  حق دارد  »دارد كه: وعاهده وقرر وي

به اينكه دعضاي  در ي  وهلت وعقض  وضرد 

فرانسنه هذا قوا  ، وع«رسيدگي قرار گيرد

از ابطا  ي  رسيدگي طضالني كيفر  اوتنا  

 5393وننار   4وضج  رأ  اننند. بننهورزيده

عدم رعاينت  »كشضر فرانسه: ديضان تنهنا 

وهلت وعقض  در رسيدگي وضج  بطكن دادرسي 

ونضرد همان دينضان، قنبكً در«. نخضاهد شد

قرار بازداشت وضقت ارهارنظر نمضده اسنت 

در ين  وند   كه نقض لزوم بازداشت وضقنت
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تضاند برا  نمي 5واده  9زوان وعقض  بند 

بار در آن ديضان وضرد شكايت قنرار اولي 

گيرد. زيرا ايراد وضوضعي و حكمي اسنت و 

اسننتما  تلقنني شننده بنننابراي  غيرقابننل

 96است.

 

 نتيجه

حقضقدانان زياد  عكقمند هسنتند كنه 

قانضنگننذاران عوننض شننضرا  اروپننا اصننض  

منرو آيني  دادرسني راهبرد  وشترك در قل

كيفر  را وارد حقضق خنضد نماينند و بنه 

آنهنننا ولحنننق شنننضند. در ايننن  جهنننت، 

ا  نينز وجنضد دارد. اين  خنضد ترازناوه

وضج  خضشحالي است، خصضصًا در قلمرو آيي  

دادرسي كيفر  كه قلمرو آزاديهنا و نظنم 

عمننضوي اسننت. لننيك  هرگضنننه نزديكنني و 

صض  عمنضوهماهنگ ي ساز  بايد وحدود به ا

 باشد.

ساز  وطرن است بنابراي  تنها هماهنگ

وعاهده اروپنايي و روينه قونائيِ دينضان 

اروپايي حقضق بشر ي  نض  ونشننضر قنانضن 

شضد و نه ايجاد وحد  كنه اساسي وحسضب وي

                                                                        

، بضلت  جنايي، 5393وار   4شعبه جنايي ديضن كشضر، . 36

  .583شماره 
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تمركزگنرا اسنت و فقن  ا هنان و  »خيلي 

ايدئضلضژ  را احتماالً اروا خضاهند كنرد، 

«. دليك  با تنض  ولتها وضاجه خضاهند شن

به فر  اينكنه روز  ين  حقنضق اروپنايي 

اونا اوضر بازرگاني وجضد داشنته باشند، 

اوكان وجضد ي  قانضن آيي  دادرسي كيفر  

اروپايي كه تمام دولتها  شنضرا  اروپنا 

را در خضد جمع ك ، هرگز ومك  نيست تحقق 

پينندا كننند. زيننرا اروپننا  استراسننبضرگ 

تر از اروپنا  )شضرا  اروپا( كه گسنترده

اوعه وشترك ناشي از وعاهده رهم است، از ج

برخنضردار  لحا  حقضقي نيز از عمق كمتر 

كيفنر  ين  فونا  باشد. اگر در زوينه وي

وپايي وجضد داشنته باشند آيي  دادرسي ار

پنذير اسنت، يعنني اصض  اوكانفق  در حد 

ع در سط  سياست جنايي و نه در حند واقدر

در  اروپا، خصضصاً  94تكني  و ف  ]حقضقي .

كيفنر ، نسنبت بنه زوينه آيني  دادرسني 

 وتحننده دهنده اينناال ايالتهننا  تشننكيل

 سهننت و تناري  نداشنت  جهتبه ا كهاوريك

كنردن جز ايالتها  جنضبي( در يكيخاص )به

ها  دادرسني خنضد وشنكل دارنند، از آيي 

                                                                        

31 .J. Pradel  ، سنزار »، سياست جنايي و آيي  دادرسي كيفنر

، وركز ولي پيشگير  و دفا  «بكاريا و سياست جنايي نضي 

  .249، ص 5338اجتماعي، ويكن، 
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يكپنننارچگي كمتنننر  برخنننضردار اسنننت و 

رغم برخضردار خضاهد واند. واقعينت، علني

تضجه قونا  دينضان اروپنايي ابلسرسختي ق

 ناپذير است. حقضق بشر، انعطام


