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 چکیده 

ه شدشناسايی  ،فارغ از هر نوع تبعیض ،که برای انسان شودمی حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطالق
و نیز  هادولت ،یالمللبیننیازمند تالش گسترده جامعه  ،ضرورت حمايت عام و خاص از بشر .است

صرفاً ناظر بر  ،که حمايت خاصدرحالی ،همه افراد بوده ناظر بر ،حمايت عام .دولتی استنهادهای غیر
های بارزی از اين عنوان نمونهبه خواهان و خوانده .است های خاصای از افراد با ويژگیگروه يا دسته

 ،رويکرد بحث حاضر .نیازمند حمايتی خاص هستند ،پذيری بیشتر نسبت به ديگرانبه دلیل آسیب ،افراد
 .با تأکید بر رويه دادگاه اروپايی حقوق بشر است بشریحقوقواهان و خوانده در اسناد تبیین انواع حقوق خ

 ی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خواندهالمللبینبیانگر توسعه تدريجی نظام  ،های تحقیقيافته
  .است
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 مقدمه 
 ياد 1نوين از آن به حقوق بشر المللبینهايی است که در حقوق حقوق و آزادی دارایبشر 

انسانی داشته و به عبارتی از مصاديق حقوق طبیعی  ريشه در فطرت ،اگرچه اين حقوق .شودمی
ويژه اخیر و به در قرون المللبینبه دنبال تحوالت عمده حقوق اما  ،شودمی نوع بشر محسوب

 ،به معنای امروزی خود ،انقالب کبیر فرانسه و متعاقباً صدور اعالمیه حقوق بشر و شهروند
هرچند » .است 193۱ها نیز اعالمیه جهانی حقوق بشر عطف اين رونمايینقطه کهنمايی کرده رخ

وع حساس و موض ،ی آنالمللبینگفتن پیرامون مصاديق حقوق بشر و تنظیم استانداردهای سخن
 به ،های مختلفاقتصادی و اجتماعی ملت ،ط فرهنگیيمشکلی است و در پرتو شرا ،حالدرعین

توان آن را معادل حقوق اساسی و می طور کلیولی به ،شودمی های متعدد تفسیرگونه
فلسفه  ،به عبارت ديگر 3.«ضروری است ترديدی دانست که برای زندگی نوع بشرقابلغیر

گونه نیازمند اين ،حمايت از افرادی است که بنابر مقتضای ذاتِ خود ،ق بشروجودی حقو
حالت و  رمورد حمايت و به اعتبا دِافراهايی که با توجه به شخصیت حمايت ؛هستند هاحمايت

 ،در حالت اول .شوندمی تقسیم و تفکیک ،های عام و خاصبه حمايت ،هااوصاف خاص آن
گیرد و در وضعیت میبدون هرگونه قیدوشرطی دربررا افراد بشر همه  ،بشریحقوقهای حمايت

 و کودکان ،زنان مانند)های بیشتری هستند افراد خاصی را که شايد نیازمند حمايت ،ديگر
مهم  ةنکتبر اين مبتنی  ،اما محور اصلی بحث در مقاله حاضر .شودمی شامل های مذهبی(اقلیت

عنوان خواهان و چه در چه به ،گیردمی قابل دادگاه قرارآن هنگام که در م ،است که همین بشر
های تناسب ويژگیبه قطعاً  ،که در عین برابری شودمی ی برخوردارحقوق خاصاز  ،نقش خوانده

حقوق خواهان »به مثابه  اين حقوق خاصه راتوان می .متفاوت خواهد بود ،دعواهريک از طرفین 
 .نیز تعبیر کرد« مندی از دادرسی عادالنهحق بهره»ن را به ، آدر محاکم در نظر گرفته« و خوانده

 ،ایمنظور از حقوق رويه .ای هم ياد کردعنوان حقوق رويهتوان از اين حقوق بهمی»همچنین 
اهمیت حقوق ب در با .حقوقی است که با هدف حمايت و تضمین حقوق ماهوی ايجاد شده است

ای از بخش عمده ،يد بتوان اذعان نمود که اين حقوقذکر اين نکته ضروری است که شا ،ایرويه
  2.«به خود اختصاص داده استرا  بشریحقوقاسناد 

 
 

 
1. Human Rights 

  .12۳3 المللی وزارت امور خارجه،دفتر مطالعات سیاسی و بین ،المللیحقوق بشر از ديدگاه مجامع بین؛ محمدرضا دبیری، .2

برگرفته از سخنرانی مسعود راعی دهقی در همايش حقوق خواهان و خوانده، کانون وکالی دادگستری اصفهان، شهريور  .3

1292. 
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 جبران مؤثر  . حق رسیدگی مؤثر ـ9
جايگاه  بشریحقوقترين مصاديق بارز حقوق خواهان و خوانده که در بین اسناد يکی از اصلی

در : »داردمیمقرر  ۱هانی حقوق بشر در ماده اعالمیه ج .است «حق رسیدگی مؤثر»، داردای ويژه
قانون اساسی يا قانون ديگری  ، طبقد و آن حقوقکنحقوق اساسی فرد تجاوز به برابر اَعمالی که 

  3.«ی صالحه را داردمؤثر به محاکم مل عرجوهر کس حق  ،برای او شناخته شده باشد
در متن  effective remedy ژهبرگردان وا ،نوعیبه« ی صالحرجوع مؤثر به محاکم مل حق»

جبرانِ »را به  اين عبارت، بعضی از مترجمان حقوقی .انگلیسی اعالمیه جهانی حقوق بشر است
، ی در هر دو برگردانتاما با اندک دق .اندهکردتعبیر « رسیدگی مؤثر»ديگر به  و برخی« مؤثر
 ،تعريفی که درهرحال رد؛کارائه « رسیدگی مؤثر»يا « جبران مؤثر»توان تعريفی واحد از می

 شودمی رفته جبرانحقوق ازدست ،اسطه آنوای که بهدادرسی ؛است« دادرسی عادالنه»مبتنی بر 
شايد به  .ماندمی پذيرد که تأثیرش همواره بر جامی ای صورتچنان رسیدگیآن عالوه،بهو 

دن به محاکم را در يک برمراجعه و پناه ،همین جهت است که اعالمیه اسالمی حقوق بشر قاهره
تأکیدی بر تحقق رسیدگی عادالنه  ،واقع در ،اعالمیه جهانی حقوق بشر 5.معنا به کار برده است

 ،مدنی ،های کیفریجنبه دارایتواند می ها و اثرات آناين رسیدگی .ستنسبت به اصحاب دعوا
  .صنفی و غیره نیز باشد ،اداری

میثاق  3ماده  2بند  ،است« رحق رسیدگی مؤث»مؤيد نوعی که به بشریحقوقاز ديگر اسناد 
کشورهای طرف  ،اوالً ،بر اساس مفاد مستند مزبور 6.ی حقوق مدنی و سیاسی استالمللبین

های که حقوق و آزادیی را اشخاص ةشدنوعی احقاق حقوق تضییعشوند که بهمی متعهد ،میثاق
اين تضمین در  .()قسمت الفکنند ، تضمین نقض شده است ،یثاقدر اين م ةشانشدشناخته

 تقنینی يا هر مقام صالح ديگری نیز مصداق ،اداری ،صالح قضايی خصوص اقدامات مقامات
که مقامات صالح نسبت به د کننمی ی عضو میثاق تضمینهادولت ،ثانیاً .()قسمت ب يابدمی

 
 .مجمع عمومی ملل متحد ،123۳ آذر 19 ،193۱سامبر د 13 متن اعالمیه جهانی حقوق بشر، .4

حقی است که برای همه تضمین شده  بردن به دادگاه،مراجعه و پناه»اعالمیه اسالمی حقوق بشر قاهره:  19ماده  (ب)بند  .5

 «.است

 شود که:طرف اين میثاق متعهد می هر کشور»المللی حقوق مدنی و سیاسی: میثاق بین 3ماده  2 بند .6

وسیله  شده در اين میثاق درباره او نقض شده باشد،های شناختهتضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی. لفا
وسیله اشخاصی ارتکاب يافته باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود هرچند که نقض حقوق به ،مطمئن احقاق حق فراهم شود

 اند.عمل کرده
موجب مقررات قانونی آن کشور صالحیت اداری يا مقننه يا هر مقام ديگری که بهـ  . تضمین کند که مقامات صالح قضايیب

 را توسعه بدهد. احقاق حق کنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضايی ،دهندهدرباره شخص دادخواست دارد،
 «.ح بدهندترتیب اثر صحی نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود،»تضمین کند که مقامات صالح . ج
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و بر اساس آنچه از  ترتیب اثر صحیح دهند و به عبارت ديگر ،تظلماتی که حقانیت آن محرز شود
نامه مقاوله .)قسمت ج( ۳«ندکنر حقانیت را اجرا حکم صادر ب»، شودمی متن انگلیسی مستفاد

طريقه »گیری از عبارت مجدداً با بهره ،6نژادی نیز در ماده ی الغای کلیه اشکال تبعیضالمللبین
ايی در برابر محاکم مشمول صالحیت قض ددول متعاهد را به حمايت از افرا ۱،«دادرسی مؤثر

ماده  1 بر اساس بند همچنین 9.دکنمی دار مملکتی متعهدصالح ملی و ساير مراجع صالحیتذی
های اعالمیه اعطای استقالل به کشورها و ملل تحت تا نیل به هدف»، نامه مزبورمقاوله 15

مقررات  ،1963دسامبر  13( مجمع عمومی مورخ 15 )دوره 1513استعمار مندرج در قطعنامه 
موجب ساير وجه در برخورداری ملل مذکور از حق دادخواهی و شکايت که بههیچقرارداد حاضر به

، استده شهای تخصصی به آنان اعطا ی يا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانالمللبیناسناد 
  .«محدوديتی ايجاد نخواهد کرد

 .استده کرسی نیز بر اين نکته تأکید ی حقوق مدنی و سیاالمللبینمیثاق  13کلی ماده  حکم
 ،کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیز با اشاره ضمنی به مفهوم حق رسیدگی يا جبران مؤثر 12ماده 
ولو چنین  ،های هر کس در اين کنوانسیون نقض شده باشداگر حقوق و آزادی: »داردمیمقرر 

حق دادخواهی و جبران وی  ،دار ارتکاب يافته باشدصالحیت نقضی توسط مأموران رسمی
کنوانسیون اروپايی حقوق  6ماده شايد بتوان همچنین  13.«ی را دارديک مرجع مل دنزخسارت 

از معدود مستندات قانونی موجود قلمداد  ،«حق دادرسی عادالنه»مصاديق د بشر را از حیث تعد
ز موارد حقوق اطراف بسیاری ا ،در بندهای مختلف ماده مزبور تصراحا ب ،کنوانسیون مذکور .دکر

مندی از حق بهره»تأيیدی بر  ،واقع ها درکه مجموع همگی آنده کردر محاکم مطرح را  دعوا
تلويحاً  ،که مضامین مذکور در ماده مزبور کردو شايد بتوان اذعان است « دادرسی عادالنه

یون اروپايی کنوانس ،از طرف ديگر .هست نیز« رحق رسیدگی مؤث»مفاهیم مرتبط با  ربردارندهد

 
7. To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted. 

8. States parties shall assure to everyone within their jurisdiction effective protection and remedies, 
through the competent… 

نژادی که حقوق عاقد از کلیه افراد مشمول صالحیت قضايی خود در برابر هر نوع تبعیضنامه مذکور: دول مقاوله 6ماده . 1

کنند و يک طريقه دادرسی مؤثر در برابر حمايت می ، نقض کند،خالف مقررات اين قراردادهای اساسی افراد را بربشر و آزادی
و همچنین حق افراد را در مطالبه غرامت و  دار مملکتی تأمین خواهند کردصالح ملی و ساير مراجع صالحیتمحاکم ذی

 .کرد، تضمین خواهند شودنژادی وارد میجبران عادالنه و متناسب خساراتی که بر اثر اِعمال تبعیضات

پوغوزيان و باغداساريان علیه پرونده  در نظر دادگاه اروپايی حقوق بشر ،توجه در خصوص ماده مزبورنکته مهم قابل .90
قانون در نظام  نبودحتی فقدان امکان قانونی ) 12مقام اِعمال ماده  دادگاه در جريان بررسی پرونده و در. است ارمنستان

 حقوقی ارمنستان( جهت اقامه دعوای خسارتِ غیرمادی از سوی خواهان را از مصاديق محرومیت وی از حق رسیدگی مؤثر
(effective remedy) ن.ک: ،د. برای اطالع بیشترکرصادر  دانست و نتیجتاً حکم بر محکومیت خوانده 

Case of Poghosyan and Baghdasaryan v. Armenia-Application No22999/06 June.12.2012- Final 

September.12.2012. 
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ترين نهادهای قضايی يکی از مهم وظیفةان سندی مُتقن برای انجام عنوحقوق بشر به
دادگاه  یاهمیت آرابه دلیل  .ندکمی نقش مؤثری ايفا ،(ديوان اروپايی حقوق بشر) بشریحقوق

د در مقاله حاضر در هر مورد با ذکر شواهدی از عملکر ،اروپايی حقوق بشر و رويه مرجع مزبور
معاصر در مقوله مهم حقوق خواهان و  المللبینگرايانه حقوق بر رويکرد عمل ،ديوان مذکور

تنها به شکايات مربوط به نقض حقوق  ،دادگاه» کهیيا ازآنجاام .شودمیتأکیدی خاص  ،خوانده
ماده  2تواند رسیدگی کند و بر اساس بند می های ضمیمهشده در کنوانسیون و پروتکلبینیپیش

دولتی را که با مقررات مواد کنوانسیون و های غیرشکايات افراد و سازمان ،، دادگاه25
 ،یالمللبینصالحیت اين مرجع قضايی  11،«، رد خواهد نمودمنطبق بداندهای آن غیرپروتکل

های الحاقی به آن در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و پروتکل ذکورمچارچوب موارد  صرفاً در
 .خواهد بود

 

 برخورداری از دادرسی منصفانه حق. 2
با مساوات کامل حق دارد که دعوايش  کس هر»، اعالمیه جهانی حقوق بشر 13ماده  مطابق

رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق  یمنصفانه و علن ،طرفیدادگاه مستقل و بیوسیله به
میثاق  13 ماده 1 بند موجببههمچنین  .«کند گیریتصمیم ،الزامات او يا هر اتهام جزايی به اوو 

... حق دارد به اينکه به دادخواهی او منصفانه و .. هر کس.» ،ی حقوق مدنی و سیاسیالمللبین
کنوانسیون اروپايی  6 ماده 1 شدن از دادرسی منصفانه در بندحق برخوردار 13.«رسیدگی شود

 ،تندات قانونی مشابه ديگرشده و برخی مسموارد گفته 12.حقوق بشر نیز تضمین شده است
اصل استقالل و  ،اصل برابری در دادگاه .است متضمن چند اصل مهم در راستای دادرسی عادالنه

اصل تسريع در دادرسی و برخی قواعد ديگر از اين  ،هابودن رسیدگیاصل علنی ،طرفی دادگاهبی

 
شماره  المللی،نشريه دفتر خدمات حقوقی بین ،مجله حقوقی، «دادگاه جديد اروپايی حقوق بشر» ؛سیدفاطمی، سیدمحمد .99

 .133 ص ،12۳9 ،35

هر کس حق دارد به اينکه به دادخواهی او  ند.برابرهای دادگستری ها و ديوانهمه در مقابل دادگاه: »13ماده  1 بند. 92

طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت  ،طرف تشکیل شدهمنصفانه و علنی در دادگاه صالح که مستقل و بی
 «.کندالفات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاد تصمیم اتهامات جزايی علیه او يا اخت

برای تعیین حقوق و تکالیف يک فرد يا رسیدگی به هر اتهامی که علیه او » کنوانسیون اروپايی حقوق بشر: 6ماده  1بند  .93

نتیجه  عقول انجام شود.طرف و مستقل در مدت ممطرح شده است، بايد دادرسی علنی و منصفانه توسط دادگاه صالح بی
علنی تمام يا قسمتی از جريان محاکمه نسبت به مردم و غیربرگزاری اما امکان  صورت علنی اعالم شود،دادرسی بايد به

حفظ جان طرفین دادرسی و  منافع صغار، اخالق يا امنیت در جامعه دموکراتیک، حفظ نظم عمومی، مطبوعات وجود دارد.
است که  لطمه وارد آورد، مواردیبودن محاکمه ممکن است به مصالح عدالت واحوالی که علنیوضاعهمچنین نظر دادگاه در ا

 کند.بودن محاکمه را توجیه میعلنیغیر
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نیت  ،نظر استاما آنچه در اينجا مد 13.همگی از اصول مصرح در اين مواد است ،دست
 «ن دادرسیبودمنصفانه»در استفاده از عبارت مشترک  بشریحقوقآفرينندگان اين اسناد مهم 

گفتنی  ،خصوص واژه انصاف در .است در بطن خود« انصاف»که قطعاً دربردارنده مفهوم  است
ا آن را وظیفه اند يمعنی دانستههم ،انصاف را با عدالت ،هانامهغالب واژه ،از لحاظ لغوی»است که 

انصاف به معنای اِعطای سهم  ،نامه فرانسویدر واژه .انددهکرعدم اِضرار به ديگری قلمداد 
ها نیز انصاف را همان امريکايی .بیان شده است ،حق ةطرفانبیشناسايی مساوی به هر شخص و 
due process of law  انان نیز از دوقبرخی ديگر از حق 15.«اندقانونی دانستهيا روند مقتضی

میان های موجود ها معتقدند فرصتآن 16.اندکردهتعبیر « هاتساوی سالح»انصاف به معنای 
ای نباشد که گونهبه دعواوضعیت يک طرف  ،بايست يکسان تقسیم شدهمی دعوااصحاب 

 تر بتوان دادرسی منصفانه رابنابراين شايد در تعريفی ساده 1۳.«اندازد وضعیت ديگری را به خطر
در وضعیتی متفاوت از طرف مقابل قرار  دعوايک از طرفین هیچ ،نوعی دادرسی دانست که در آن

در  دعواشده از حق برابری اصحاب معنی و مُرادف تعريف ارائهشايد هم ،نگیرد و اين تعريف
  .دادگاه نیز باشد

اين نکته مهم نمايانگر  های ديوان اروپايی حقوق بشر نیزاجمالی در آمار پرونده مالحظه
درباره شکايات مربوط به ماده  ،ديوان اروپايی حقوق بشر یآراامروزه بیش از نیمی از »است که 

ها که البته بررسی هريک از آن 1۱«نات مربوط به دادرسی منصفانه استط و تضمیيو نقض شرا 6
کنوانسیون و  ،اهمیتی است که اوالً ،توان گفتمی آنچه درنهايت اما .طلبدمیای جداگانه مجال

اين  ها درحجم باالی پرونده .انددادگاه اروپايی حقوق بشر به مقوله دادرسی منصفانه داده ،ثانیاً
شده به دادگاه اروپايی حقوق های ارجاعبررسی آماری پرونده .مؤيد ادعای اخیر است ،خصوص

 6ماده  1رج در بند حکايت از طرح بیش از بیست پرونده با موضوع تجاوز از مقررات مند ،بشر
مندی از دادرسی منصفانه در چهل روز اول و نقض حقوق خواهان در بهره کنوانسیون اروپايی

  19.تا دهم فوريه( دارد میالدی )از اول ژانويه 3315سال 
 

 
 پرداخته خواهد شد. ،اين اصول بهتفصیل به ،های بعدی اين مقالهدر قسمت .94

 .23 -2۳صص  ،12۱1تیر  ،مجله وکالت ،«روپاهای اتحاديه اطرفی در دادگاهانصاف و بی»؛ رزا قراچورلو،. 95

 شده است. ها به اين مسئله بیشتر پرداختهدر قسمت مربوط به حق برابری در دادگاه .96

 .همانراعی؛  .97

 ، تابستان3، شماره نشريه حقوق اساسی، «ین دادرسی نوينيحق برخورداری از دادرسی منصفانه و آ»؛ اسداهلل ياوری، .91

 .35۳ص  ،12۱2

پايگاه اينترنتی دادگاه اروپايی  ن.ک:، «دادرسی منصفانه»دادگاه اروپايی حقوق بشر در مقوله  یبرای مطالعه در خصوص آرا .91

 http://hudoc.echr.coe.int/site/eng/pages/search (keyword: right to fair trial: نشانیحقوق بشر به 

http://hudoc.echr.coe.int/site/eng/pages/search
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 در دادگاه برابریحق  .3
 31،اسیی حقوق مدنی و سیالمللبینمیثاق  13 ماده 1بند  33،اعالمیه جهانی حقوق بشر 13ماده 
 19ماده  (الف)بند  33،نژادیی اِلغای کلیه اشکال تبعیضالمللبیننامه مقاوله 5ماده  (الف)بند 

 دعوابر حق برابری اصحاب  ،بشریحقوقو بسیاری از اسناد  32اعالمیه اسالمی حقوق بشر قاهره
همه  به 33«امکانات برابر»اعطای  بر بارها ،حقاين  .اندکردهدر محاکم دادگستری تأکید 

کمیته حقوق بشر در »ی کارساز بوده که بعضاً تا حد ،و اين تأکیداتده کرتوصیه  دعواهای طرف
که د کنمی اظهار 19۱3در سال  ،تر گفتهپیش قمیثا 13نظر تفسیری خود در خصوص ماده 

 بریامروزه شايد از حق برا 35.«هاستغاير با حق برابری در دادگاهم ،های اختصاصیوجود دادگاه
يکی  ،اصلی که درحقیقت ؛شودنیز تعبیر  36«هااصل برابری سالح»ها به در دادگاه دعوااصحاب 

های هريک از طرف» ،. بر مبنای اصل مزبورشودمی مهم دادرسی عادالنه محسوب یاجزااز 
د طی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خويشرا دعوا بايد بتواند ادعای خود را در

گونه که دادرسان  همان ،اين اصل»، واقع در 3۳.«تری قرار ندهددر وضعیت نامناسب ایگونهبه
وجود رابطه بین نیاز به عدالت و نفرتِ ناشی از  ،اندکمیسیون اروپايی حقوق بشر اشاره کرده

 3۱.«کندمی عدالتی را در يک فرايند قضايی مشخصبی
کنوانسیون  6 ماده 1بند استناد به  ،لیه هلنددومبو بِهِر عپرونده دادگاه اروپايی حقوق بشر در 

مستلزم آن است که به  ،هااصل برابری سالح: »کند کهمی اروپايی حقوق بشر بر اين مهم تأکید
در وضعیت نامناسب اساسی قرار  ،طی که او را نسبت به طرف مقابليدر شرا ،هاهريک از طرف

ديوان همچنین در شماری از  39.«داده شودامکان معقول برای طرح دعوای خود  ،ندهد

 
طرف، وسیله دادگاه مستقل و بیهر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به»اعالمیه جهانی حقوق بشر:  13ماده  .20

 .«منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايی به او، تصمیم بگیرد

 . 13 ن.ک: پاورقی شماره .29

عهده  حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و ساير مراجعی که اجرای عدالت را به»دارد: بند مذکور اشعار می .22

 «.دارند

 حاکم و محکوم نیز با هم برابرند. ،مردم در برابر شرع مساوی هستند. در اين امر»دارد: بند مذکور اشعار می .23

حقوق و  است؛، حقوق و تکالیف برابر اما متفاوت خواهان و خوانده اباب حق برابری طرفین دعونکته حائز اهمیت در  .24

 ، متفاوت خواهد بود. اهای هريک از طرفین دعوقطعاً متناسب با ويژگی ،تکالیفی که در عین برابری

 .همان راعی؛ .25

26. Equality of Arms 

مجله حقوقی ، («با تأکید بر حقوق فرانسه و ايرانر فرايند کیفری )ها داصل برابری سالح»؛ محمد مهدی ساقیان، .27
 .۱3ص  ،12۱5 یز و زمستانيپا ،5۳ و 56های شماره ،دادگستری

 .همان .21

29. Dombo Beher B v. the Netherlands – Application No. 14448/88- October.27.1993. 
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اتخاذ « هااصل برابری سالح»ی ای مشابه در خصوص حمايت از قاعده کلرويه ،های ديگرپرونده
تفاوتی میان  ،ديوان اروپايی حقوق بشر ،هاو جالب آنکه در اِعمال حق برابری سالح 23ه استکرد

گونه که خواهان و  نی همانيع .اصحاب دعوای حقوقی و اطراف دعوای کیفری قائل نشده است
شاکی و متهم دعوای کیفری  ،ها برخوردار باشنددعوای حقوقی بايد از حق تساوی سالح ةخواند

 .شوندمند تساوی از حق مزبور بهرهبه دباي و )در جرائم عمومی( حتی متهم و دادستان نیز
که  شودمی اهان مدعیجايی که خو ،علیه کشور التويا 21اليپینز، در پرونده عنوان مثالبه
الزاماتی که  ،واسطه حضور دادستان در مرحله رسیدگی و غیاب وی و عدم امکان دفاع مناسببه
بودن دادرسی تضمین کنوانسیون اروپايی حقوق بشر در خصوص عادالنه 6ماده  1موجب بند به
رات مندرج در و نقض مقر« هااصل برابری سالح»، ديوان به علت تجاوز از نقض شده است ،دهش

حکم بر محکومیت خوانده و ضرورت پرداخت خسارت به  ،کنوانسیون مذکور توسط دادگاه
  .است دهنده اهمیت اصل مزبوراين مسئله نشان 23.درکصادر  خواهان
 

 طرفی و استقالل دادگاهبی اصل .4
دادرسی  يکی از اصول مهم ،طرفیاستقالل و بی ،های قبلی ذکر شدگونه که در قسمت همان

اعالمیه  13ماده  .تأکید شده است بر آنی بارها المللبینبسیاری از اسناد مهم  عادالنه است که در
کنوانسیون  6ماده  1ی حقوق مدنی و سیاسی و بند المللبینمیثاق  13ماده  1بند  ،جهانی حقوق بشر

میت و ضرورت وجود همچنین به دلیل اه. ستا اروپايی حقوق بشر از مصاديق بارز اين تأکیدات
منظور تدوين معیارهای رفتار طرف در حمايت از حقوق بشر و بهمستقل و بی ،سیستم قضايی صالح

بخشی رفتار ايضاً به جهت راهنمايی قضات و ايجاد چارچوب قضايی برای نظام ،قضاتاخالقی 
اصول »به نام  قواعدی تنظیم و ،ندوستانکشور ه بنگلورمیالدی و در شهر  3333در سال  ،قضايی
نتیجه کار و مشورت گروهی  ،اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايی» 22.شودمی مشهور« بنگلور

موسوم به گروه قضايی تقويت يکپارچگی بوده  ،رتبه کشورهای مختلفمتشکل از قضات عالی
 ،داقتص ،طرفیبی ،از قبیل استقالل ،های اساسی رفتار قضايیاصول و ارزشبه  ،در اين سند .است

های مختلف اعمال و ه و جنبهشداشاره  ،تساوی در رفتار و صالحیت قضات ،حفظ شئون قضايی

 
30. See for example the cases of Lobo Machado v. Portugal- Feb.20.1996 & Bulut v. Austria-

Feb.22.1996 & Ankerl v. Switzerlands- Nov.23.1996 & Foucher v. France- March.18.1997 & Wynen v. 
Belgium-Nov.5.2002. 

31. Liepins 

32. Case of Liepins v. Latvia- Application No 31855/03-November 25, 2014. 

 .میالدی 3333مصوب سال  ،از بخش مقدمه اصول بنگلوربا اقتباس  .33
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بشری را يکی از معدود اسنادی اين سند حقوقشايد بتوان  23.«تاجرای اين اصول برشمرده شده اس
 .استکرده ها تأکید خاص طرفی و استقالل دادگاهصراحت تمام بر اصل بیاسنادی دانست که به

شرط حاکمیت قانون و تضمین پیش»، آن را زبور در مقام تبیین ماهیت استقالل قضايیسند م
قضات را مُجاب به رعايت برخی موازين  ،دانسته و در شش بند 25«برای رسیدگی عادالنهاساسی 

( از بخش کاربرد اصل 1ـ1اصول بنگلور در بند ) .ه استکردخاص برای دستیابی به اين مهم 
ای مستقل و بر مبنای ارزيابی خود از گونهقاضی بايد اعمال قضايی را به: »داردمیمقرر استقالل 

تهديدات يا  ،فشارها ،عوامل ،و از تأثیراتکند حقايق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال 
در اين اصول  .«فارغ و رها باشد ،از هر منبع يا به هر دلیل ،مستقیم بیرونیمداخالت مستقیم يا غیر

پذيری از تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نیز تأثیرنه»دهد که می قضات را پند ،بندی ديگر
از بلکه همچنین بايد از ديد يک ناظر متعارف هم  ،اری حکومت باشندذهای اجرايی و قانونگبخش

مستقل از  ،ضايیف قيدر انجام وظا»ها را نیز آن در جايی ديگر 26.«ها آزاد و رها به نظر برسندآن
قاضی بايد برای اجرای »کند که می سند مزبور همچنین تأکید 2۳.«داندمی همکاران قضايی خود

ی را بخشاصول اطمینان ،استقالل بنیادی و عملی نظام قضايی یف قضايی و حفظ و ارتقايوظا
ز سند مذکور استقالل ا بند پايانی فصل ،تر از همهشايد نکته جالب 2۱.«دکنن عمل ه آتشويق و ب

مُجاب به ارائه معیارهای متعالی  ،منظور تحکیمِ اعتمادِ عمومی به نظام قضايیبه قاضی را»باشد که 
رعايت  ،طرفیاصل بنگلور در ادامه و در قسمت مربوط به اصل بی 29.«دکنمی رفتارهای قضايی

در اولین بند از داند و می امری ضروری ،ف دستگاه قضايیياين اصل را برای انجام صحیح وظا
يا  تعصب ،هرگونه تبعیض دور ازف قضايی خود را بهيقاضی بايد وظا: »داردمیمقرر فصل مزبور 

ه تأکید کرد طرفی قاضیعدالت و بیچنان بر ، آنبشریحقوقاين سند  33.«کندداوری اِعمال پیش
داند می ه مواردیرا نیز ازجمل دعوااست که حتی ذهنیت منفی يا مثبت قاضی به يکی از اصحاب 

قاضی درباره يکی از »که را  ، اينبه همین جهت .کندطرفی قاضی را مخدوش تواند بیمی که
به پرونده از موارد عدم صالحیت قاضی در رسیدگی  ،داوری داشته استتعصب يا پیش ،دعواطرفین 

 
، شماره نشريه فقه و حقوقترجمه: فاطمه قناد،  ،«میالدی 3333 مصوب سال ،اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايی» .34

 .1۱1، ص 12۱3تابستان ، 5

 .بخش مربوط به اصل استقالل اصول بنگلور، .35

 .2ـ1بند  .36

 .3ـ1 بند. 37

 .1ـ5 بند .31

 .6ـ1 بند .31

 .3ـ1 بند .40
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، اللطرفی نیز همچون قسمت مربوط به استقبی سند مزبور در بخش 31«.داندمطروحه می
صاحبان مشاغل  ،عموم داعتما ،دادگاه جد که با فعل خود در داخل و خارکنمی را مکلف قاضی»

در هر  33.«ظام قضايی حفظ کند و ارتقا بخشدطرفی قاضی و نخصوصی و ارباب دعاوی را به بی
اير وعی مکمل سنبهقواعد مزبور را  ،با مالحظه و بررسی اصول بنگلور رسد بتوانبه نظر می صورت
طرفی و استقالل ويژه کنوانسیون اروپايی حقوق بشر در خصوص اصل بیبه ،بشریحقوقاسناد 
گیری اروپايی حقوق بشر، تا حدی اين نتیجه دادگاه یمالحظه برخی آرا شايد .کردها قلمداد دادگاه

 .کندرا تقويت 
 ،منصفه هیئتطرفی بی به لحاظ فقدان خواهان ،در برابر بريتانیا 32پیتر آرمسترانگپرونده  در

 .کرده استنقض کنوانسیون اروپايی حقوق بشر را  6ماده  1بند  ،دادگاه انگلستانکند که یم ادعا
 یکه حضور افسران پلیس بازنشسته و شاغل در میان اعضا شد خواهان مدعی ،در اين پرونده
کنوانسیون  6ه در ماده ای کگونهبه ،در برخورداری از دادرسی عادالنهرا حق وی  ،هیئت منصفه

شکوائیه خواهان در بخش  ،اروپايی حقوق بشر درنهايت دادگاه .کندنقض می است مقرر شده
در  33.درکمحکومیت خوانده صادر  هرأی ب ،استماع تشخیص دادهطرفی را قابلادعای فقدان بی

طرفی در یخواهان مدعی فقدان ب، علیه دولت ترکیه 35فضلیموضوع شکايت  ،ای ديگرپرونده
پرونده به کند که شعب مرجع مذکور که می وی ادعا .شودمی عالی اداری کشور بخشی از ديوان

بنابراين نسبت به وی در برخورداری از دادرسی منصفانه که  ند.طرف نبودبی ،اندهردکرسیدگی  او
 شدهاجحاف  ،تأمین و تضمین شده بود ،کنوانسیون اروپايی حقوق بشر 6ماده  1 بر اساس بند

 ،دادگاه اروپايی حقوق بشر درنهايت با رأی چهار قاضی موافق در برابر سه قاضی مخالف .است
 36.کرد رأی بر نقض مقررات مندرج در کنوانسیون توسط خوانده و مآالً محکومیت ترکیه صادر

ان در ديو .شدهمچنین در بحث استقالل نیز دادگاه اروپايی حقوق بشر با شکايات متعددی مواجه 
ادعای خواهان مبنی بر نقض اصل استقالل توسط دادگاه بدوی را  ،علیه روسیه 3۳خريکینپرونده 
پرونده مدعی بود که دادگاه بدوی )بخش مسکو( که يک بار به اين خواهان در  .پذيرفت

 شکايتش در خصوص ضرورت افزايش حقوق بازنشستگی )به جهت شرايط کاری سخت(
( مقرر خواهی در مهلتعدم تجديدنظربه علت ) به نفع وی رأی قطعیرسیدگی کرده و با صدور 

 ،واسطه اعمال نفوذ رئیس صندوق بازنشستگی منطقهمجدداً و به ،ه بودکردنیز مختومه  پرونده را
 

 .3ـ 5 ـ1 بند .49

 .3ـ3 بند .42

43. Peter Armsrtrong 

44. Case of Peter Armstrong v. United Kingdom-Application No 65282/09- December 9, 2014. 

45. Fazli 

46. Case of Fazli Aslaner v. Turkey-application No. 36073/04-March 4, 2014. 

47. Khrykin 
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دادگاه اروپايی حقوق  .ددا علیه رأیو اين بار به ضرر او و به نفع مدعی دهکرپرونده بازنگری در 
پذيری دادگاه بدوی را از مصاديق اجابت خواسته فرد مذکور و نفوذ ،رأی خودمتعاقباً در  ،بشر

 تأملِنکته قابل 3۱.ستدان کنوانسیون 6ماده  1خروج از اصل استقالل دادگاه و مآالً نقض بند 
 ها اين است کهطرفی و استقالل دادگاهشده در خصوص اصل بیهای مطرحديگر در پرونده

های در شکوائیه ،(دشبیان  ترپیشگونه که )همان ندامفهوم متفاوت در ،اصول مذکور اگرچه
اين مهم  نشانةگیرند و اين شايد می معموالً در کنار يکديگر قرار ،صادره یآراتقديمی و حتی 

  39.طرفی را نیز به همراه داردخروج از بی ،است که معموالً عدول از استقالل
 

 دفاع حق. 5
 بشریحقوقدر بسیاری از اسناد  یالمللبینجامعه  دادرسی عادالنه کهديگر از اصول مهم  يکی

معموالً در مقام . »است« عحق دفا»، دهکرتأکید  بر آن ،کنوانسیون اروپايی حقوق بشرازجمله 
دفاع  ،دفاع خود خوانده ،دفاع حضوری :شودمی به شش عنوان اشاره ،تبیین مصاديق حق دفاع

معاضدت قضايی و حمايت  ،امات از حق دسترسی به وکیلکردن مقمطلع ،خوانده وکیل
برخی از  ،ماده مزبور 2های ذيل بند قسمت ،ويژهبهکنوانسیون و  6ماده  53.«اشخاصديپلماتیک 

هر کس که به ارتکاب »، 2بند  (الف)قسمت  موجببه .ه استکردصراحت بیان اين حقوق را به
، ماهیت و بانی که برای وی مفهوم است از جزئیاتشود بايد در اسرع وقت و با زمی جرمی متهم

ترين يکی از مهم ،ل اتهاميآگاهی از موضوع و دال» ،واقع . در«سبب اتهام خود آگاه شود
تمام  رود ]و[ تقريباًمی شمار تضمینات حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگی کیفری به

لی يبر شناسايی چنین حقی يعنی اطالع از دال ،ایی و چه منطقهالمللبینچه  ،بشریاسناد حقوق
مُهر  ،محکومیت آنان اقامه شده ،انجامبازداشت و سر ،جلب ،ضمن دستگیری ،که علیه اشخاص

 2از بند  (ب)قسمت  ،بشریحقوقمُتقنِ  داز ديگر حقوق مصرح در اين سن 53 و 51.«اندتأيید نهاده
 کافی به متهم برای تدارک دفاعیاتش ماده مزبور است که متضمن اعطای فرصت و امکانات

به دلیل آنکه حقوق  ،در برابر اوکراين 52چرنیدادگاه اروپايی حقوق بشر در پرونده  .است

 
48. Case of Khrykin v. Russia-Application No. 33186/08-April.19.2011-Final.Jul.7.2011.  

49. See the Case of Oleksandr v. Ukraine-Application No 21722/77-January.9.2013. 

 .همان؛ راعی. 50

بهار و تابستان ، 32، شماره مجله تحقیقات حقوقی ،«ل اتهاميتفهیم اتهام يا حق اطالع از موضوع و دال»؛ محمد ردبیلی،ا .59

 .59، ص 12۱5

 ، ن.ک:وپايی حقوق بشر در اين خصوصربرای آشنايی با رويه دادگاه ا .52
Grand Stevens and Others v. Italy-Application No 18640/90 March.4.2014.Final July.7.2014 & 

Mulsosmani v. Albania-Application No29864/03 Oct.8.2013.Final January.8.2014. 
53. Chorniy  
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 1داند که در بند می ای از حق دادرسی منصفانههای ويژهشده در اين بخش را واجد جنبهتصريح
توأماً و مبتنی بر هر دو  ،طروحهشکايت مبه دهد که می ترجیح ،هشدکنوانسیون تضمین  6ماده 

الزم به ذکر است که حق مزبور در برخی اسناد  53.دکنبخش از مستند قانونی مذکور رسیدگی 
 (ج)و بند  55،سیاسی ی حقوق مدنی والمللبینمیثاق  13 ماده 2بند  (ب)در قسمت ازجمله  ،ديگر
 .نیز تصريح شده است 56نامه امريکايی حقوق بشرپیمان ۱ماده 

اعطای زمان کافی به خوانده جهت تهیه  ،تأکید شده است بر آن آنچه در اين اسناد، حقیقتدر
زمانی  يک از اسناد فوق به محدودها هیچام .است مستندات و دفاعیات مربوط به اتهامش ،مدارک

تواند تا حدی ابهامات ديگری می ای است کهاند و اين مسئلهخاصی در اين خصوص اشاره نکرده
 معقول تمد ،ه همراه داشته باشد زيرا در صورت عدم اعالم زمان و مهلت مشخص و مقرررا ب

تواند از دادگاهی به می خود ،معقول و معمول فطبیعتاً متعارف شده و اين عر ،()مندرج در متون
به وجود مسائل و حواشی ديگری را  اشد ومتفاوت ب ،ديگر رکشوديگر و از کشوری به  هدادگا
 .آورد

کنوانسیون اروپايی حقوق بشر اشاره  6ماده  (ج) توان به بندمی ديگر حق دفاع مصاديقاز 
يا با انتخاب  کندتواند يا شخصاً از خود دفاع می (مستند مذکور، متهم )يا خوانده موجببه .کرد

 ،وکیل نداشته باشد رداخت هزينهخودش از معاضدت وکیل برخوردار شود و اگر توان کافی برای پ
گونه که  همان .برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شود ،کندانچه مصالح عدالت اقتضا چن

هم توسط خود خوانده و هم توسط وکیل مدافع  ،امکان دفاع ،در بند مزبور ،شودمی مالحظه
يکی از تضمینات حقوق  ،پُر واضح است که حق داشتن وکیل .بینی شده استپیش ،خوانده

حق برخورداری از » ،واقعدر  .تأکید شده است بر آن بارها بشریحقوقاد دفاعی است که در اسن
تر جالب 5۳«.است یالمللبینفرايند دادرسی عادالنه در محاکم داخلی و  طترين شرواز مهم ،وکیل

 بلکه ،است تنها مؤيد حق برخورداری خوانده از انتخاب وکیلنه ،آن است که متون و اسناد مزبور
نیز[ بايد ها ]حکومت ،اصل پنجم اصول مبنايی نقش وکال»ازجمله ها ز آنبرخی ا موجببه

فوراً اين حق انتخاب را به متهم دستگیرشده يا بازداشتی  ،صالحتضمین کنند که مراجع ذی

 
54. Case of Chorniy v. Ukraine-Application No35227/06-May.16.2013-Final Aug.16.2013. 

 «.شدوقت و تسهیالت کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته با» .55

56. Article 8 (Right to fair trial) 

3) Adequate time and means for the preparation of his defense. 
(American Convention on Human Rights –Signed at the Inter-American Specialized Conference on 

Human Rights/San Josi-Costa Rica.22 November 1969). 

دوفصلنامه  ،«حق داشتن وکیل از منظر حقوق بشر و ايران»؛ یعبداهلل صديقیان و امراهلل ساجد؛ ابوالفضل سلیمیان،. 57
 .39ص ، 1293تابستان ، 3شماره  سال دوم، ،مطالعات حقوق بشر اسالمی
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به  6ماده  (ج)ديگری که در خصوص بحث معاضدت قضايی در بند  نکته 5۱.«ندکنمی منعکس
ظاهراً منطوق »رسد که می به نظر ،ظه در مفاد مستند مذکورخورد اين است که با مالحمی چشم

نسبت به متهم دارای  ،کنوانسیون در صدد تفکیک وضعیت متهم فاقد منابع و امکانات مالی
اشخاص و تنها درمورد اخیر ) استمعاضدت حقوقی رايگان  ،توانايی مالی است که درمورد اول

اگر »بنابراين  59 .«شاور حقوقی به نظر خود را دارندم( حق انتخاب وکیل يا ای توانايی مالیدار
در همه مواردی که  ،مشاور حقوقی انتخابی نداشته باشد ،بازداشتیفرد متهم دستگیرشده يا 

متهم  دِخو مستحق آن است که برای وی مشاور حقوقی تعیین شود و اگر ،کندمی عدالت اقتضا
با  63.«شودمی رايگان ارائه ،خدمات مزبور ،دالزحمه وکیل را نداشته باشتوانايی پرداخت حق
که رويه ديوان نیز مبتنی بر  شودمی آشکار ،ديوان اروپايی حقوق بشر ینگرشی اجمالی بر آرا

 61.است فوقهای نظريه

حق مسلم خوانده دعوا در برخورداری از مساعدت قضايی و  ،است آنچه در اين میان محرز

دادگاه اروپايی حقوق بشر در يکی  .است تمام مراحل دادرسی هم درآن ،دسترسی به وکیل مدافع

که به علت عدم دسترسی به وکیل را  63چپنکوادعای شخصی به نام  ،صادره یآرااز جديدترين 
شکايتی  ،اش در شرکت در مرحله رسیدگی فرجامیدر آغاز مرحله بازجويی و نیز عدم توانايی

رأی بر عدول دولت  ،استماع تشخیص داد و به اتفاق آراقابل ،ه بودکردعلیه دولت اوکراين مطرح 
 6 ماده 2از بند  (ج)و قسمت  1خوانده از مقررات کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و نقض بند 

 62.درک کنوانسیون مذکور توسط دولت مزبور صادر

 

 دادرسیبودن علنیاصل  .6
بدون ايجاد مانع  ،اتهام متهم وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به ،دادرسی بودنعلنی»

عدول از اصل  .شودمی های عمومی تشکیل و ادارهبر سر راه حضور افراد عادی و رسانه
نتیجه  طی دموکراتیک و دريجز در موارد مصرحه در قانون که تنها در شرا ،دادرسیبودن علنی

 
حق برخورداری از وکیل يا مشاور حقوقی در مرحله مقدماتی با تأکید بر رويه ديوان اروپايی »؛ حسنمحمد فر،ضیايی .51

 .332، ص 12۱6تابستان ، ۱ماره ، شنشريه حقوق اساسی ،«حقوق بشر

 بهار ،32، شماره راه وکالتنشريه  ،«قضايیرويه وکیل معاضدتی در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و»؛ مجتبی پور،جانی .51

  .11 ص ،12۱9تابستان  و

 .333ص  ،همان ؛فرضیايی .60

61. Case of Krylov v. Russia-Application No 36697/03-March.14.2013-Final.Jun.14.2013. 

See also: Case of Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (No.3)-Application No. 21124/04-oct.16.2012-

Final.Jan.16.2013. 

62. Chopenko 

63. Case of Chopenko v. Ukraine-Application No. 17735/06, January 15, 2015. 
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گرفتن انه و ناديدهنقض اصول دادرسی منصف ،شودمی های متعارض تجويزموازنه منافع و ارزش
دادرسی به اين معنی است که عالوه بر طرفین بودن علنی» 63.«شودمی حقوق اساسی افراد تلقی

عموم مردم نیز حق حضور در جلسه رسیدگی را داشته باشند و بتوانند از چگونگی اجرای  ،اختالف
پايش دادرسی توسط  اين امر عالوه بر ايجاد امکان .آگاهی يابند ،عدالت در مراجع حل اختالف

بودن علنیامروزه اصل  65.«هست کننده نیزنفس نهاد رسیدگیبهنشانه اعتماد ،افکار عمومی

گونه که  زيرا همان شودمی يکی از معیارهای اساسی و بنیادين دادرسی عادالنه قلمداد، دادرسی
، ملموس و عمال عدالتبلکه الزم است اِ ،کافی نیست که عدالت به مرحله اجرا در آيد» ،اندگفته

ی حقوق المللبینمیثاق  13ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  13ماده  66.«شدنی باشدرؤيت
مشترک  مشخصاً با استفاده رند ودادرسی تأکید دابودن علنیصراحت بر اصل مدنی و سیاسی به

عم از خواهان و ا ،دعوااصحاب  اصل مزبور را از حقوق حقه ،«هر کس حق دارد» از عبارت
کنوانسیون  6ماده  1و بند  سنداين  ةمالحظبا  .دانندمی خوانده در جريان دادرسی عادالنه

واقع در  جريانات دادرسی را دربودن علنی ،که اسناد مزبور شودمی مشخص ،اروپايی حقوق بشر
م حکم و اين يکی در مرحله فرايند رسیدگی و ديگری در مرحله اعال ؛اندهکرددو مرحله تبیین 

احکام صادره از بودن علنی»زيرا  افزايدمی دادرسیبودن علنیمراتب بر اهمیت اصل خود به
و دقت در اين آرا و ده کرمراجع دادرسی اين مزيت را دارد که اجرای عدالت را علنی و عمومی 

 اننظرتمامی صاحب ،شودمی صورت علنی صادروقتی حکمی به .سازدمی نقد آن را میسر
  6۳.«کنندنقش مهمی ايفا  ،توانند به نقد اين رأی پرداخته و در بهبود وضعیت قضايی کشورمی

اصل »دی با مضمون های متعددادگاه اروپايی حقوق بشر به پرونده ،در همین راستا
رسیدگی کرده  ،تر گفتهپیش 6و با استناد به نقض مقررات مندرج در ماده « دادرسیبودن علنی
چه در رابطه با اصل موردنظر و چه در خصوص ساير  ،ديوان یتوجه در آرانکته قابل اما 6۱.است

هايی است که در قالب بعضاً رويه ،اصول و حقوق مصرح در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر
اصحاب  مبتنی بر اظهارات حضوری و شفاهی ،تصمیماتاين  .آيدمی وجود تصمیمات ديوان به

 
یز يپا ،5۱شماره  ،مدرس علوم انسانی مجله ،«بودن دادرسی کیفریانی علنیتعريف و مب»؛ جلیل و سمیه نیکويی امیدی، .64

 .32ص ، 12۱۳

 .153ص ، 12۱2 دراک، ،چاپ ششم جلد دوم، ،آيین دادرسی مدنی ؛عبداهلل شمس،. 65

نشگاه سیاسی داوعلومانتشارات دانشکده حقوق ،حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت ؛محمد و ديگران آشوری، .66

 .233 ص ،12۱2 تهران،

خرداد  ،135، شماره کانوننشريه  ،«المللی و نظام قضايی ايراناستانداردهای دادرسی در اسناد بین»؛ کیانوش رزاقی،. 67

 .93 و 92 ، صص12۱9
68. For example see the Case of Trancikova v. Slovakia-Application No 17127/12-January 13, 2015. 
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نوعی ه و بهشدشده اتخاذ از محتوای مباحث عنوان 69و به دنبال ارزيابی دادگاهها يا لوايح آن دعوا
 مالحظهبا  .ای برای تصمیمات آتی خواهد شدبسا رويهشده و چههای مطرحالخطاب پروندهفصل

 که دادگاه در شودمی رأی قضات مشخص یگیری و نحوه انشااجمالی در چگونگی تصمیم
مبتنی و  ،نظر خود را مستدل ،(ای در گذشته وجود داشته باشدرويه بسیاری از موارد )چنانچه

 در مقابل ۳3رامیتوان به پرونده می ای از اين آراعنوان نمونهبه .کندمی سابق یمستند به آرا
 ،رسیدگی علنی در محاکم»کند که می پرونده تصريحاين دادگاه در  .کرد کشور استونی اشاره 

رسیدگی حضوری و  ،که در آن هايی صورت پذيرداست دادرسی ممکن .نیستقاعده مطلق 
قبول يا واقعیت هنگامی که هیچ موضوع قابل ،عنوان مثالبه .شفاهی ضروری نباشد

دادگاه  ،باشد دعواهای اعتراضی وجود نداشته باشد که نیاز به استماع اظهارت حضوری طرفقابل
 ۳1.«تصمیم بگیرد دعواات مکتوب اصحاب ی اظهارمنصفانه و منطقاً و صرفاً بر مبنا تواندیم

رسیدگی حضوری را توجیه  تواندمیواحوالی که ماهیت اوضاع»د که کنمی دادگاه همچنین آشکار
 ۳3.«است دار ملیهای صالحیتاساساً در اختیار دادگاه ،کند

 

 عدم بازداشت خودسرانه  اصل. 7
اصطالح . »است اصل عدم بازداشت خودسرانه ،اصول اساسی در مبحث دادرسی عادالنه از ديگر

تعريف  در اسناد حقوق بشر بشریحقوقبازداشت خودسرانه نیز مشابه بسیاری از اصطالحات 
نسبتاً روشن بوده و نیاز به توضیح چندانی  ،معنی و مفهوم اصطالح آزادی و بازداشت .ه استشدن

در  .يد مفهوم و مراد از آن مشخص شودکه با است اما بیشتر ابهام در اصطالح خودسرانه ،ندارد
، اصطالح آمده 1966ی حقوق مدنی و سیاسی المللبینمیثاق  9 مذاکرات مربوط به تدوين ماده

« مغاير با اصول دادگستری»يا « عادالنهنا»سند به کار گرفته شد تا معنای در اين « خودسرانه»
وق بشر در خالل رسیدگی به يکی از کمیته حق .را بفهماند« مغاير با کرامت شخص انسان» يا

 دارد« مغاير با قانون»تر از مفهومی گسترده ،ين اصطالحا ،هکردهای مطروحه ]نیز[ اعالم پرونده
نبود »و « پذيریفاقد اسناد»، «منصفانهعادالنه و غیرنا»، «عدم تناسب»و شامل عناصری از 
بوده و « قانونیغیر» چیزی فراتر از ،اصطالحبنابراين معنای اين  .شودمی «فرايند دادرسی قانونی

توقیف اشخاص بدون رعايت »، برخی آن را به معنای از اين جهت در تعريف اين اصطالح
طور نامحدود و اند که قربانی آن بهدانسته« يا بدون رهايی از بازداشت يا حبستشريفات قانونی 

، در چنین سی و فرايند تعقیب جزايیگونه اتهام و رعايت تشريفات دادربدون هر ،مشخصغیر
 

69. The Court Assessment 

70. Rummi 

71. Case of Rummi v. Estonia-Application No 63362/09- January 15, 2015.  

72. Ibid. 
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بازداشت  ،[ مطابق تعريف حاضر. ]به عبارت ديگر وشودمی توقیف يا حبس( نگه داشتهوضعیتی )
 ،صحیح و قانونی ،بدون دلیل مناسب ،شود که مقامات دولتیمی وقتی محقق ،خودسرانه اشخاص

 ۳2.«را در بازداشت يا حبس قرار دهند اشخاص
ازداشت خودسرانه نیز همچون ساير حقوق مربوط به دادرسی در خصوص اصل عدم ب

( از بازداشت که مؤيد حق آزادی خوانده )متهم ردمتعددی وجود دا بشریِحقوقاسناد  ،عادالنه
االطالق همه افراد را علی ،اعالمیه جهانی حقوق بشر در يک قاعده کلی 2 ماده .ستا قانونیغیر

کلی بر  اعالمیه مزبور نیز در حکمی 9ماده  ۳3.داندمی خصیآزادی و امنیت ش ،حق زندگیدارای 
ی حقوق مدنی المللبینمیثاق  9همچنین ماده  ۳5.ه استکردممنوعیت بازداشت خودسرانه تصريح 

 :داردمی اشعار ،دهکرکید وعیت بازداشت خودسرانه تأممنبر با جزئیات بیشتری  1و سیاسی در بند 
( توان خودسرانه )بدون مجوزنمی کس راهیچ .اردهر کس حق آزادی و امنیت شخصی د»

ین يو آتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات نمی کساز هیچ .( کردبازداشت )زندانیدستگیر يا 
بودن قرار بازداشت بر استثنايی 9 ادهم 2میثاق همچنین در بند  .«دادرسی مقرر به حکم قانون

ازداشت اشخاصِ در انتظارِ دادرسی را قاعده کلی که نبايد ب کندمی اعالم ،موقت تأکید داشته
نوعی مؤيد حق اعتراض زندانی به دادگاه نیز به بشریحقوقاين سند مهم  9ماده  3بند  ۳6.دانست

  ۳۳.است بودن بازداشت خودقانونیبودن يا غیرمنظور رسیدگی به وضعیت قانونیبه
شکل از بازداشت يا حبس  تحت هر ،مجموعه اصول برای حمايت از تمامی اشخاص»

 ديگر از ،«مجمع عمومی سازمان ملل متحد 19۱۱دسامبر  9 مورخ 1۳2/32مصوبه قطعنامه 
بند  .است که متضمن قواعدی در خصوص اصل عدم بازداشت خودسرانهاست  بشریحقوقاسناد 

 :داردمی اشعار ،سند مزبور با محورقراردادن عدالت در زمان صدور قرار بازداشت موقت 26اصل  3
بايد تنها با  ،جلب يا بازداشت اشخاصی که انجام تحقیقات و محاکمه آنان مستلزم اين امر است»

 
 :، در«آزادی از بازداشت خودسرانه»ابراهیمی، محمد؛  .73

www.pajoohe.com/fa/print.php?UID=43706. 

 «.ق زندگی، آزادی و امنیت شخصی داردهر کس ح». 74

 «.خودسرانه توقیف، حبس يا تبعید شود بايددی ناح» .75

شود ( میاتهام جرمی دستگیر يا بازداشت )زندانی بهکه هرکس » المللی حقوق مدنی و سیاسی:میثاق بین 9ماده  2بند  .76

اشد حاضر مجاز به اعمال اختیارات قضايی ب ،موجب قانونبايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگری که به
( اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نبايد قاعده نکردبازداشت )زندانی و بايد در مدت معقولی محاکمه يا آزاد شود. کرد

هايی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و ساير موکول به اخذ تضمین ،آزادی موقت ممکن است کلی باشد لیکن
 ند. کتأمین  ،ی اجرای حکممراحل رسیدگی قضايی و حسب مورد برا

شود، حق دارد که به دادگاه تظلم (شدن از آزادی محروم میس که بر اثر دستگیر يا بازداشت )زندانیهرک» :9ماده  3بند  .77

بودن قانونیصورت غیر بازداشت اظهارنظر کرده و در بودنراجع به قانونی ،بدون تأخیر ،که دادگاه به اين منظور ،نمايد
 .«حکم آزادی او را صادر کند ،بازداشت
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بند مزبور در ادامه با تأکید بر ضرورت  .«گیرد هدف اجرای عدالت و بر مبنای عدالت انجام
ط و روند يمحاکم و تبیین اين نکته اساسی که شراصادره از سازی قرارهای بازداشت مندقاعده

تحمیل »که  کندمی اعالم ،کندنیز بايد قانون مشخص را رسیدگی در جهت بازداشت متهم 
محدوديت بر افرادی که نیاز قطعی به جلب يا بازداشت آنان در راستای صیانت از نظم و امنیت 

اصل »گذاردن بر نیز با صحه بشریحقوق( همین سند 2۳اصل) .«ممنوع است ،عمومی نیست
 شخصی» :کندمی اشاره ۳۱در اينجا منظور بازداشت قانونی است(« )شدن بازداشتنیم طوالعد

به مقام قضايی يا مقام  ،که به اتهامی جزايی بازداشت شده باشد بايد بالفاصله پس از توقیف
چنین مقامی بايد بدون تأخیر درباره  .بینی شده ارجاع داده شودديگر که در قانون پیش

 ،هیچ شخصی نبايد طی تحقیقات يا محاکمه .رت بازداشت تصمیم بگیردبودن و ضروقانونی
شده بايد هنگامی که نزد شخص بازداشت .تحت بازداشت باشد مگر با دستور کتبی چنین مقامی

سخن  ،حق داشته باشد درباره رفتاری که هنگام بازداشت با او شده ،شودمی چنین مقامی آورده
  .«بگويد

میالدی به تصويب مجمع عمومی  1993که در سال « قواعد توکیو»شهور به م ديگری سند
صراحت به ،محوری بر همه مراحل دادرسیرسد نیز با تسری اصل عدالتمی سازمان ملل متحد

همه افرادِ درمورد های مذکور در قواعد اين سند ها و ممنوعیتمحدوديت»که  کندمی اعالم
ومان و در کلیه مراحل اجرای عدالت کیفری بايد مورد توجه تحت محاکمه يا محک ،تحت تعقیب

 ،متهم يا محکوم باشند ،نظر از اينکه مظنونصرف ،مزبور صاشخا ،قرار گیرد و از نظر اين قانون
های موقت را آخرين سند نیز بازداشتاين  6ماده  1بند  ۳9.«شوندمی عنوان متخلف نامیدهبه

سند معروف  12توصیه شماره  ۳1همچنین ماده  ۱3.کندمی ادهای جزايی قلمدوسیله در دادرسی
بازداشت قبل از »: داردمی اشعار ،حکمی مشابه با قاعده فوق در ۱1«رهنمودهای رياض» به

در مقام  .«ترين دوره زمانی ممکن صورت گیردآخرين چاره و برای کوتاه عنوانبهمحاکمه بايد 

 
ه است، حقوق مزبور، آزادی کامل اشخاص در مقابل شدشناسايی ، المللی حقوق بشر، حق آزادی افراداگرچه در نظام بین .71

اند بلکه گونه دستگیری و بازداشت افراد را منع نکردهکند زيرا اين اسناد )حقوق بشری( هردستگیری و بازداشت را تضمین نمی
اشخاص اگر چنانچه بر اساس موازين حقوق  یدانند. لذا سلب آزادقانونی میمشروع و غیرهای خودسرانه را نافاً بازداشتصر

که يکی از اين  استهای خودش صورت قانونمند صورت گرفته باشد، بالمانع است و البته دارای محدوديتبشری و به
 . همان؛ ابراهیمی بیشتر، ن.ک:برای مطالعه شدن بازداشت است. ها اصل عدم طوالنیمحدوديت

مصوبه  ،حبسی )موصوف به قواعد توکیو(ازمان ملل متحد برای قرارهای غیرحداقل قواعد معیار س ،3ماده  1 بند» .71

 «. 1993دسامبر  13ن ملل متحد، مورخ مجمع عمومی سازما 113/35قطعنامه شماره 

منزله آخرين ابزار توسل در رسیدگی کیفری با توجه دقیق به یش از محاکمه بهبازداشت پ» دارد:بند مذکور اشعار می .10

 «. گرفت تحقیق راجع به تخلف مورد ادعا و برای حمايت از جامعه و قربانی مورد استفاده قرار خواهد

 .رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان .19
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مقررات سازمان ملل برای »ام سند ديگری به ن ،اسناد مذکور و نظر به اهمیت موضوع تأيید
 13مورخ  112/35مصوبه قطعنامه شماره  ،اندمحروم شده یيت از نوجوانانی که از آزادحما

تا آنجا »کند که می ی عضو توصیههادولتبه  ،«مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1993 دسامبر
های موقعیتاب شود و آن را به نوجوانان اجتن ةمحاکماز بازداشت پیش از که ممکن است 

  ۱3.«استثنايی محدود سازند
پس از صدور قرار »ر بازداشت موقت اين است که اگر موارد مهم در صدور قرا ديگراز 

شده گونه ارتباطی با اتهام مطرحهیچ ،شدهمشخص و محرز شود که فرد بازداشت ،بازداشت موقت
]آيا[ در اين  ،منتفی و قرار منع تعقیب صادر شود ،وقتقرار بازداشت م ،در پرونده ندارد و درنتیجه

تقاضای جبران خسارت وارده را  ،تواند از مقامات صالحه يا مراجع مربوطهمی فرد آزادشده ،حالت
  ۱2؟«نمايد

ی المللبینمیثاق  9ماده  5بند  موجببهال فوق بايد توجه داشت که ؤدر مقام پاسخ به س
حق جبران  ،قانونی دستگیر يا بازداشت شده باشدطور غیرههرکس ب»، حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیز  5ماده  5بند  ،در اين خصوص .«خواهد داشت خسارت را
کس به جهت دستگیری يا بازداشتی که برخالف مقررات هر» :که کندمی اعالمصراحت به

تأمل در نکته قابل .«ت خسارت را داردحق درياف ،متضرر شود ،مذکور در اين ماده انجام شد
حکم جبران  ،شودمی گونه که مالحظه همان .است وجه افتراق بین دو مستند اخیر ،اينجا

ی حقوق مدنی و سیاسی و هم در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر المللبینهم در میثاق  ،خسارت
ط به بازداشت به شکل عام و مربو ،اما حکم مندرج در میثاق» .تأکید شده استبر آن تصريح و 
 ۱3«.کندمی معمول اشارهمعقول و غیرلیکن کنوانسیون مزبور به بازداشت غیر ،کلی بوده

 5قانونی )موضوع ماده دادگاه اروپايی حقوق بشر در خصوص اصل عدم بازداشت غیر
علیه  ۱5ائِوموسدر پرونده  .است های متعددی مواجهکنوانسیون( نیز همچون ساير موارد با پرونده

تبعه يک دولت خارجی است که در مدت اقامت خود در ترکیه به اتهام  ،خواهان» ،دولت ترکیه
 

شده در اين مقررات و های تعییننوجوانان فقط بايد مطابق اصول و روش» دارد:ر اشعار میاز بخش اول سند مزبو 3 بند .12

کردن نوجوانان از آزادی بايد مربوط به حداقل ضوابط سازمان ملل متحد )مقررات پکن( از آزادی محروم شوند. محروم تمقررا
وسیله مقام قضايی، استثنايی محدود شود. زمان حبس بايد به دو بايد به موار الزم باشد آخرين راه چاره و برای کمترين زمانِ

ر برای اطالع بیشتر از اسناد معنونه در اين بخش و ساي«. هنگام نوجوانان تعیین شوددی زودخطرانداختن امکان آزابدون به
 . http://www.unic-ir.org:مندرج در ،مرکز اطالعات سازمان ملل متحد ن.ک: اسناد حقوق بشری در اين زمینه،

 site/Fullنشانی:اعتماد ملی به  :منبع .اروپا همايش علمی قضات ايران و در جعفر کوشامتن سخنرانی  برگرفته از .13

story/?Id=14652http://www.roozna.com/Negarsh پايگاه اينترنتی  مندرج درhttp://lawtoday.ir/artical/2021-

2015/01/21  
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ود به دادگاه اروپايی حقوق خدادخواست  در او .شودمی مدتی بازداشت ،داشتن در قتل عمددست
علت بازداشت و اطالع کافی از  ،ثانیاً ؛قانونی بودهبازداشت وی غیر ،دارد که اوالًمی بشر اظهار

مساعد فیزيکی ط نايدر هشت روز ابتدايی بازداشت به علت شرا ،ثالثاً ؛محرومیتش از آزادی نداشته
و به جهت تعدد زندانیان و نداشتن فضای مناسب از لحاظ بهداشتی در وضعیت نامناسبی قرار 

 دعوارای اقامه کند که از دسترسی به مرجع صالح قضايی بمی خواهان همچنین ادعا .گرفته است
دادگاه اروپايی در  .در خصوص موارد نقض مقررات و دريافت غرامت نیز محروم بوده است

که تا کند می بررسی و ارزيابی محتوای شکوائیه و در مقام اتخاذ تصمیم به نکات جالبی اشاره
 ،فوقاز پرونده  29در پاراگراف  .سابق است یبتنی بر آرامهای هم رويهمحدودی مبین نقش 

 ۱6ياراشونینو  دی بوبا ،تهرانی و ديگران ،عبدالخانی و ديگرانهای هدادگاه با استناد به پروند
ه که نظام حقوقی شدبر دادگاه محرز  ،های مذکورها در پروندهکند که طبق بررسیمی تأکید

ضع خواهان دعوای جبران خسارت ]ناشی از بازداشت ترکیه در خصوص افرادی که در مو
بینی نکرده گونه تمهیداتی نینديشیده و هیچ نوع قواعدی نیز پیشهیچ ،گیرندمی [ قرارنونیغیرقا

ت شخواهی از بازداخواهان بتواند تقاضای رسیدگی مجدد و تجديدنظر ،است که بر اساس آن
که از احکام داند نمی دادگاه ضروری ،بنابراين تا زمان فقدان چنین مقرراتی .کنداش بقانونیغیر

 ۱۳.«کندقبلی خود عدول 
اشاره صريح  ،توجه در اينجا عالوه بر چگونگی استدالل دادگاه اروپايی حقوق بشرنکته قابل

تر و با موضوعات مشابه بوده که قطعاً در صورت عدم های قديمیهای دادگاه در پروندهبه رويه
  تناد کنند.به آن اساحکام قضايی بعدی ديوان نیز ، ممکن است واحوالتغییر اوضاع

 

 برخورداری از دادرسی سریع حق. 1
طوالنی از مصاديق بارز دادرسی عادالنه از دادرسی سريع و غیر دعوااصحاب  مندیبهرهحق 

پیچیدگی » .شده استذکر صراحت به بشریحقوقدر اسناد  ،است که همچون ساير اصول
 ،صحیح و مناسب دادگستری عدم سازماندهی ،بودن برخی دعاویهای حقوقی يا تکنیکیسیستم

و عدم وجود نیروی متخصص  لزوم دخالت مراجع قضايی يا اداری متعدد در جريان رسیدگی
 دادرسی نن جرياشدتوان از عواملی برشمرد که سبب کُندمی ( رامناسب )از نظر کمی و کیفی

گی و رسید ،ی حقوق مدنی و سیاسیالمللبینمیثاق  13ماده  2از بند  (ج)قسمت  ۱۱.«است
 

86. For more information see the cases of Abdolkhani and Karimian v. Turkey-Application No 30471/08. 

Sep.22.2009 & Tehrani and Others v. Turkey-Application No. 32940/08,41626/08,43616/08 –
April.13.2010 & Dbouba v. Turkey-Application No 15916/09-July.13.2010 in the official website of 

Europian Court of Human Rights. 

87. Case of Musaev v. Turkey Application No 72754/11 October.21.2014-Final January.21.2015. 
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 2بند  .داندمی های حقوق متهمین در محاکمموجه را از حداقل تضمینغیر رقضاوت بدون تأخی
 ،شده بودبازداشت صصرفاً ناظر بر حقوق اشخاکه کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیز  5ماده 
ن مقررات مندرج در کنوانسیوالذکر ]مقررات فوق (ج)کس که مطابق با قسمت هر» :داردمی اشعار

حق برخورداری از انجام محاکمه يا  ،.. در مدت معقول.شود بايدمی اروپايی[ دستگیر يا بازداشت
کنوانسیون مذکور با صراحت  6ماده  1همچنین بند  .«دی تا زمان محاکمه را داشته باشدآزا

از دادرسی سريع اشاره  ۱9()اعم از حقوقی و کیفری دعواحاب بیشتری به حق برخورداری اص
برای تعیین حقوق و تکالیف يک فرد يا رسیدگی به هر اتهامی که علیه او » :داردمی اشعار ،هکرد

تر اشاره گونه که پیش البته همان .«.. در مدت معقول انجام شود.بايد دادرسی ،مطرح شده است
ابهاماتی را  ،عدم تعیین مدت دقیق يا عدم ارائه ضابطه خاص برای مدت معقولممکن است  ،شد
اين  ،است آنچه مسلم ،در هر صورت .روند اِعمال درست مصوبه مذکور به همراه داشته باشددر 

واسطه نقض به ،کمیسیون و ديوان اروپايی حقوق بشر تا کنون ینکته است که بسیاری از آرا
 ،مزبور بوده است کنوانسیون اروپايی و در خصوص عدم رعايت مهلت منطقیِ 6مقررات ماده 

درصد شکايات در دادگاه اروپايی حقوق امروزه بیش از سی»کرد توان اذعان می ای کهگونهبه
موضوع  ،هادر يکی از آخرين پرونده 93.«دلیل دادرسی در محاکم استبی هبشر به جهت اطال

تطويل مدعی و خواهان مطرح بود مورد دادرسی علیه اسلواکی دائر بر اطاله بی 91هوهولم شکايت
در تعارض با بود که دعوای میان وی و همسرش در محاکم اسلواکی در رسیدگی در خصوص 

 .کنوانسیون اروپايی حقوق بشر بوده است 6 ماده 1 مندرج در بند لالزامات ناشی از مدت معقو
رأی بر محکومیت دولت  ،نظر به نقض مقررات مزبور توسط خوانده ،اروپايی حقوق بشر دادگاه

و  93موکانو در برابر مجارستان و 92کینکسسهای ن در پروندهدادگاه همچنی 93.درک اسلواکی صادر
  95.ای مشابه در پیش گرفترويه ،ديگران در مقابل رومانی

 
و متعاقباً « حقوق و تکالیف يک فرد» قانونی مزبور از عبارتِ دکنوانسیون و استفاده مستن 6 ماده 1 با مالحظه مفاد بند. 11

که هدف واضعین کنوانسیون مزبور، جداسازی عامدانه اصحاب  شود، مشاهده می«رسیدگی به اتهام»قبل از « يا» ةکلمآوردن 
مدت معقول( به تمام اصحاب  ناظر بر تسری دادرسی سريع )در 6 بنابراين ماده .دعوای کیفری بود نادعوای حقوقی از متهم

شده و مآالً صرفاً در خصوص حقوق افراد بازداشت ،همان کنوانسیون 5 ماده 2 حال آنکه بند است،اوی حقوقی و کیفری دع
 . استوجه افتراق بین دو ماده مذکور  ،واقع متهمین دعاوی کیفری بوده و اين امر در

 .همان راعی؛ .10

91. Hoholm 

92. Case of Hohlom v. Slovakia-Application No 35632/13-January.13.2015. 

93. Kincses 

94. Mocano 

95. Case of Kincses v. Hungary-Application No 66232/10-January 27, 2015 & Case of Mocanu and 

Others v. Romania-Application Nos. 10865/09-45886/07-32431/08-September 14, 2014. For more 

information see the Europian Court of Human Rights: website: http://hudoc.echr.coe.int/site/ 
eng/pages/search. 

http://hudoc.echr.coe.int/site/
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 بر غرامت و جبران خسارت به جهت تصمیم نادرست یا اشتباه قاضی  حق. 1
 حق بر غرامت و جبرانبه  ،الحاقی به کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ۳پروتکل شماره  2در بند 

تصمیم نادرست قضايی يا حکم اشتباه قاضی که منجر به محکومیت ناروای  علت بهخسارت 
: موجب سند مزبوربه .ه استشدتأکید بر آن اشاره و  ،هشدعلیه متهم و ورود ضرر به محکوم

ه و متعاقباً شدواسطه صدور حکم نهايی محکوم هنگامی که فردی به اتهام ارتکاب جرمی و به»
شود که می مشخص ،هشدتازگی کشف علت موضوعاتی که به يا به شودمی ضمحکومیتش نق

تواند بر ، میشودمی متضرر ،گونه احکاماِعمال اين علت که به وی ،رأی ناعادالنه بوده است
 مشروط بر آنکه عدم افشای موضوع نامعلوم ،دريافت کندغرامت  ،قضايیاساس قانون يا رويه

 96.«انتساب به وی نباشدقابل کالً يا جزئاً ،مزبور در زمان صدور رأی
توضیحی  ،ديده وارد شدهمستند قانونی مزبور در خصوص نوع ضرری که به شخص زيان

اين عدم  .تفکیکی قائل نشده است ،میان ضرر مادی و معنوی ،به عبارت ديگر .نداده است
به اين معنا که نص  ؛دکنیم نحوه جبران خسارت و دريافت غرامت را نیز با ابهام مواجه ،تفکیک

مادی است  خسارتايراد  علت که آيا دريافت غرامت فقط به کندنمی صريح ماده مزبور مشخص
 ؟ کندغرامت  مطالبهنیز مادی تواند به جهت ضررهای غیرمی يا خواهان

 9۱باغداساريانو  9۳پوغوسیاندادگاه اروپايی حقوق بشر در پرونده  ،رغم اين سکوت قانونعلی
 اشعار ،در مقام تفسیر ماده مزبور برآمده ،در حین بررسی دادخواست خواهان علیه ارمنستان

صرفاً جبران  ،الحاقی به کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ۳پروتکل شماره  2هدف ماده » :داردمی
ن کردبلکه هدف فراهم نیست های قضايی نادرستهای مادی ناشی از محکومیتخسارت

عدالتی بی علت که بهاست علیهی ران خسارات وارده به شخص محکومشرايطی برای جب
 99.«حی شده استاذيت و آزار رو ،اضطراب ،مادی مانند افسردگیخسارت غیر ، متحملقضايی
 

 نتیجه
رويکرد  ،شودمی آنچه مشهود ،دادگاه اروپايی حقوق بشر یبا مالحظه مقاله حاضر و بررسی آرا

به مقوله حقوق بشر و تقويت اين مهم با استناد به اسناد و مستندات  اين دادگاه گرايانهآرمان
های اخیر به حدی دهه ای درمنطقه پیشرفت اين نهاد قضايیِ .است بشریحقوقسابق و الحق 

دادگاه مذکور با درنورديدن  های قضايی درتوان ادعا کرد که احکام و رويهمی ملموس است که
 

96. (Article 3 of Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms). 

97. Poghosyan 

98. Baghdasaryan 

99. Case of Poghosyan and Baghdasarian v. Armenia-Application No 22999/06-June.12.2012-Final 

Sep.12.2012. 
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الگوی قضايی  ،یالمللبینجامعه  نبرای همه کشورهای متمد ،وپايیمرزهای جغرافیايی جوامع ار
اين مهم را حرکتی به سمت شايد بتوان ه است و کردخاصی را حداقل در ذهن و انديشه ايجاد 

با لحاظ  .کردمحسوب  المللبینای در جهت تکامل حقوق تعالی مفهوم حقوق بشر و مآالً بارقه
شده در سخنان یِ تعريفيرسید که عدالت قضا ين نتیجهبه اتوان میهای دادگاه آورده

مراجع  یتقدم تدريجی آرا .بايد در میزان توجه به حقوق بشر ارزيابی شود ،انديشمندان حقوق
در مسیر تدوين و توسعه حقوق  المللبینی بر منابع اصلی حقوق يقضای و حتی شبهيقضا
ی يسخنان بدان معناست که سخن از عدالت قضا اين .ارزيابی است در اين راستا قابل المللبین
دور باشد و تحقق اين معنا در تواند از نگاه به حقوق بشر و توجه ويژه به کرامت انسانی بهنمی

ی به صیانت از حقوق خواهان و خوانده و يالتزام عملی دستگاه قضاازجمله  ،گرو عواملی چند
دهد می اه جديدی که اين تحقیق به دستنگ .است رعايت اصول دادرسی منصفانه و عادالنه

شدن در حال تبديل ،محوری در حقوقاثبات اين سخن است که رويکرد پوزيتیويستی و حاکمیت

هم در آن ،های جديد برای شهروندان در احقاق حقايجاد فرصت .محوری استبه نگاه کرامت

  نگاه دارد.اين نشان از  ،یالمللبینسطح يک مرجع 



  111   با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر ،حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :منابع

 فارسی (لفا

 ب اکتـ 
 انتشارات دانشکده حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت ديگران؛، محمد و آشوری ،

 .12۱2، سیاسی دانشگاه تهرانوعلومحقوق
 المللی ، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللیبشر از ديدگاه مجامع بینحقوق  ؛رضادبیری، محمد

 .12۳3، وزارت امور خارجه
 12۱2، ، دراکچاپ ششم ، جلد دوم،آيین دادرسی مدنی ؛، عبداهللشمس. 

 

  همقالـ  

 مجله تحقیقات ، «اتهام لييا حق اطالع از موضوع و دال تفهیم اتهام»؛ ، محمداردبیلی
 .12۱5، بهار و تابستان 32، شماره حقوقی

 مدرس ، مجله «سی کیفریبودن دادرتعريف و مبانی علنی» نیکويی؛ سمیه امیدی، جلیل و
 .12۱۳یز ي، پا5۱، شماره لوم انسانیع

 نشريه «قضايیرويهن اروپايی حقوق بشر و وکیل معاضدتی در کنوانسیو» ؛، مجتبیپورجانی ،
 .12۱9، بهار و تابستان 2، شماره راه وکالت

 نشريه «المللی و نظام قضايی ايراندادرسی در اسناد بین استانداردهای» ؛رزاقی، کیانوش ،
 .12۱9، خرداد 135، شماره کانون

 با تأکید بر حقوق فرانسه و ، ها در فرايند کیفریاصل برابری سالح» ؛، محمد مهدیساقیان
 .12۱5یز و زمستان ، پايمجله حقوقی دادگستری، «نايرا

 وکیل از منظر حقوق  حق داشتن» ؛ساجدی امراهللصديقیان و  عبداهلل ،، ابوالفضلسلیمیان
، تابستان ، سال دوم، شماره چهارمات حقوق بشر اسالمیفصلنامه مطالعدو، «بشر در ايران

1293. 
 نشريه دفتر خدمات مجله حقوقیاه جديد اروپايی حقوق بشر، دادگ ؛، سیدمحمدسیدفاطمی ،

 .12۳9، 35المللی جمهوری اسالمی ايران، شماره حقوقی بین
 دماتیحق برخورداری از وکیل يا مشاور حقوقی در مرحله مق» حسن؛، محمدفرضیايی، 

، تابستان ۱، شماره نشريه حقوق اساسی، «شرتأکید بر رويه ديوان اروپايی حقوق ب با
12۱6. 

 12۱1، تیر مجله وکالت ،«های اروپاانصافی در دادگاهانصاف و بی» قراچورلو، رزا؛. 
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 «نشريه  قناد، فاطمه ترجمه: ،«میالدی 3333بنگلور در خصوص رفتار قضايی مصوب  اصول
 .12۱3تابستان  ،5شماره  ،فقه و حقوق

 نشريه حقوق ، «برخورداری از دادرسی منصفانه و آيین دادرسی نوينحق » ، اسداهلل؛ياوری
 .12۱2، تابستان اساسی

 

 تارنما ـ
 عنوان مقاله مندرج در پايگاه اينترنتی پژوههابراهیمی، محمد؛ آزادی از بازداشت خودسرانه ، 

(pajoohe)  نشانی:بهwww.pajoohe.com/fa/print.php?UID=43706  

، کانون وکالی دادگستری ی در همايش حقوق خواهان و خواندهسخنرانی مسعود راعی دهق
الملل : تقريرات مسعود راعی در دوره دکتری حقوق بینمنبع، 1292استان اصفهان، شهريور 

 .آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
  به نشانی: ،ان و اروپاهمايش علمی قضات اير جعفر کوشا درسخنرانی 

http://www.roozna.com/Negaresh 
http://lawtoday.ir/article/2021-2015/01/21 

 

 قوانین و اسناد ـ

 3333ب سال اصول بنگلور مصو. 
  1993اعالمیه اسالمی حقوق بشر قاهره. 
  مجمع عمومی سازمان ملل متحد 193۱اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 
 199۱ن اروپايی حقوق بشر کنوانسیو. 
 مجمع  1965 دسامبر 31ب نژادی مصوالمللی الغای کلیه اشکال تبعیضنامه بینمقاوله

 .عمومی سازمان ملل
 مجمع عمومی سازمان ملل  1966دسامبر  16المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب میثاق بین

 .متحد
 113/35ه قطعنامه شماره صوبهای حبس )محداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرار 

 .قواعد توکیو(مجمع عمومی سازمان ملل متحد( ) 1993دسامبر  13مورخ 
 ه هر شکل از بازداشت يا حبس )مصوب مجموعه اصول برای حمايت از تمامی اشخاص تحت

 .مجمع عمومی سازمان ملل متحد( 19۱۱دسامبر  9مورخ  1۳5/35قطعنامه 
 اند. ايت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شدهمقررات سازمان ملل متحد برای حم

 .مجمع عمومی سازمان ملل متحد( 1993دسامبر  13مورخ  112/35ه قطعنامه شماره )مصوب
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 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1993دسامبر  13ب سند رهنمودهای رياض مصو. 
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