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 دستور موقت و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر

 

1داشاب مهریار
 

 
 9/1/1921: پذیرش -92/11/1921: دریافت

 

 چكيده
هها دیواناروپاییحقوقبشركههرسها تايهلیرنرسهیبهیبههداد واسهت

ها اساسهید ودو تیدريورتنقضكنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد فر
ها عضواست،براساسيهححبیب هودیهاها ا حاقیرنتوسطدو توپروتکل

نمایبتاازفعلدو تهیكهه،بواسطهيبوردستورموقتسعیمیدر واست واهان
تحمیهلكنهب،جلهوهیر ناپهيیر بهر واههانمحتملاست سارتی طیروجبهران

امادرمهادهبینینشبهاستيححیتيراحتاًدركنوانسیونمويوفپیشنمایب.این
نامهدا لیدیوانموردتوجهقرارهرفتهاست.ایهنمقا ههبهابررسهیرویههریین93

ا درچهموارد قضاییدیوانبهدنبالپاسخبهاینپرسشاستكهاینركنمنطقه
كنهبوچههاهمانتاجرایهیدر صهوودسهتوراتمزبوراستفادهمهیازيححیت
ها مقا همؤیهبایهنمطلهساسهتكههدیهوانبطهوریافته.بینیشبهاستموقتپیش

كنوانسیوناروپاییحقوقبشر9و2استثناییوعمبتاًجهتجلوهیر ازنقضمواد
وعامانتاجرا ایننوعنمایبوازرنجاكهمواازهزینهدستورموقتاستفادهمی
نامهدیوانموردتوجهقرارنگرفتههاسهت،ایهنركهندستوراتدركنوانسیونوریین

كنوانسهیونبهه96قضاییسعیكردهاستازطریقررا  هودوبهااسهتنادبههمهاده
تبریجزمینهامانتاجرا موثردستوراتيادرهرافراهمنمایب.

 

حقوقاروپاییكنوانسیونموقت،دستوربشر،حقوقیاروپایدیوان واژگان كليدي:
.اجراامانتقضایی،رویهاساسی،ها رزاد وبشر

 

                                                                                                                                                                                                     

 ac.irutrhbhhshdrhyrhem.،ایرانطباطبائی،تهرانعحمهدانشگاها مللبینحقوقاستادیار.8
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 مقدمه
ا مللهیدرجریهانرسهیبهیبههتوسهطمراجهققضهاییبهین8استفادهازنهاددستورموقهت

جهقهیردوهریكازایهنمرادعاو ،فارغازماهیترنها؛هموارهبطوراستثناییيورتمی

یادیواندادهستر اتحادیهاروپاییتحتشرایط او2ا مللیدادهستر ازجملهدیوانبین

كننب.ومشخصیبهرناستنادمی

توجههبهر هزوفحفهوحقهوقحمایهتشهبهدرقضاتدیواناروپهاییحقهوقبشهرنیهزبها

6ا حهاقیرنهها وپروتکل83919ها اساسیمورخكنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد 

كننبورویهقضهاییمنظوريیانتازكرامتوشأنافراد،ازایننهاداستفادهمیوبطوركلبه

دیوان،غنیازموارد استكهبهواسطهایندستورات،دیهوانتوانسهتهاسهتكهارایینظهاف

نهوعنیكپیباستكهدردیواناستراسهبور،،ماهیهتایهناروپاییحقوقبشررااثباتكنب.

دستوراتعمبتاًپیشگیرانهومبتنیبرارورتوفوریتاستواستفادهازایننههاددرحهوزه

حقوقبشركهذاتبنیادینرنحمایتازحقوقوتمامیتجسهمیوروحهیافهراداسهت،در

باشب.ها حقوقیازجایگاهواهمیتواالتر بر وردارمیمقایسهباسایرحوزه

شهودكههدركنوانسهیونقتدراینركنقضاییدريورتیانجهافمهیتوسلبهدستورمو

ایهنمواهوعبهرا نخسهتینبهارتوسهطكمیسهیون9مزبورتصریحیبراینقضیهنشهبهاسهت.
                                                                                                                                                                                                     
1. Mesure Provisoire; Interim Measure.  

دیوانا تیاردارددريورتیكهتشهخی دههبكههاواهاعو"ا مللیدادهستر ،اساسنامهدیوانبین68براساسماده.2
ب،انجافدهبوتايبورحکهمقطعهی،عملریكنب،اقباماتیراكهبایببرا حفوحقوقطرفینموقتاًبهاحوالایجابمی

 ."تعیینایناقباماتبایبفوراًبهطرفینا تحفوشورا امنیت،ابحغهردد

 االجراهردیبهاست.الزف8399.اینكنوانسیوندرتاریخسوفسپتامبر9

لا حهاقیاسهتكههبجهزپروتکه84ها اساسیدارا بهیشازدرحالحاار،كنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد .6
توانبهدودستهتقسیمنمود:هارامیاالجراشبهاست.اینپروتکلهاالزفسایرپروتکل89و81ها شمارهپروتکل
انهب؛ها جبیب كهدركنوانسیونبهرنهاپردا تهنشبهاست،بهرسهمیتشهنا تهها كهحقوقیارزاد پروتکل-ا ف

دهب.كهحقرموزشراموردشناساییقرارمی8392می81مورخ8اقیشمارهبطورمثالپروتکلا ح
ههاوتشهکیحتاجرایهیكنوانسهیون،ازجملههدیهوانها كهايهححاتوتيییراتهیرادرسها تار،مکهانیزفپروتکل-ب

 ارهنمود.اش86و88ها شمارهتوانبهپروتکلعملروردنب.دراین صوومیاروپاییحقوقبشر،به

ها اساسیسازمانشورا اروپا،يححیتيبوردسهتوراتموقهتبر حفكنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد .9
نهوامبر22ا حقوقبشر، حاظشبهاست.بطورمثال،دركنوانسیونرمریکاییحقوقبشرمهورخدربر یازاسنادمنطقه

ا عمهلسهریقدرشرایطدشواروغاموكهمستلزفعکه "،49وفقبنبدوفماده)موسوفبهكنوانسیونسان وزه(،8343
اسهتفادهشهبهاسهت(،دیهواندر"افهراد"ناپهيیر بهه واههان)درمهتنازوا هجهتجلوهیر ازورود ساراتجبهران
29اولمهادهبنهب.مهقذ هك،در"توانهبدسهتوراتموقهتمقتضهیرايهادرنمایهبيورتیکهمشيولرسیبهیاست،مهی



 912دستورموقتوضمانتاجرايآندررویهقضاییدیواناروپاییحقوقبشر
 

دسهامبر89نامههرنمهورخریهین94اروپاییحقوقبشرموردشناساییقرارهرفتودرمهاده

ترتیهسكمسهیوندرحهینرسهیبهیبههنبینهیهردیهب.بهبی،بطوركلیومهبهم،پهیش8399

توانسهتنببهاها،یارئی رن)زمانیکهجلساتكمیسهیوندرحهالبرههزار نبهود(،مهیپرونبه

توجهبهمنافقطرفیندعهو یهاجههتسههو تدرادارهرسهیبهی،ازدسهتورموقهتاسهتفاده

.8نماینب

يهححیتيهبوردسهتورباتيییرسا تاردیواناروپاییحقهوقبشهروحهيفكمیسهیون،

ترتیس،وفقبنباولمهادهنامهجبیبدیوانتبیینهردیب.ببینتر درریینموقتبطورشفاف

...بنابهه2ها دیوانهریكازشعسدیوانیارئی یکیازبخش"نامهدا لیدیوان؛ریین93

تخهاذدسهتورتواننهبدسهتوربهها،مهی6ربطیاهرشخ ذ 9در واستیکیازطرفیندعو 

سهازمانشهورا كمیتههوزرا "ا هيكر،فمادها یهر.ازطرفدیگر،وفقبنبدو"موقتدهنب

."بایستدرجریاندستوراتموقتاتخاذشبه،قرارهیرداروپامی

نامهدیوانازجایگهاهارزشهمنب ریین93درحالحااردرنظافاروپاییحقوقبشر،ماده

ایهنمهادهدارا نقشهیحیهاتیجههت"زقضاتشهعبهعها یدیهوانبر ورداراستوبهنقلا

تواننبمنجربهعبفرسیبهیمناسسهرددواینمقررهها استكهمیجلوهیر ازواعیت

"منب عملهیومهوثرحقهوقمنهبر دركنوانسهیوناروپهاییحقهوقبشهراسهتمتضمنبهره
                                                                                                                                                                                                     

میحد ،عحوهبرعنايرمعنونهه،بهر هزوفوجهودعنصهر2111نامهدا لیجبیبدیوانرمریکاییحقوقبشرمصوبریین
فوریتويححیتيبوردستوراتموقتبراساسيححبیبدیهوانیهاپیهرودر واسهتیکهیازطهرفیندعهوا،درههر

مقطقازدادرسی،تأكیبشبهاست.
1.The Commission, or when it is not in session, the President, may indicate to the 
Parties any interim measure the adoption of which seems desirable in the interest of the 
Parties or the proper conduct of the proceedings before it. 

82مهورخاساسهیهها رزاد وبشهرحقهوقكنوانسهیوندر86شمارها حاقیوتکلپرتوسطشبهاعمالتيییراتپیرو.2
هها نظافبهتوجهباوجيرافیاییموقعیتتناسسبهبخشهرتركیسواستشبهتقسیمبخشچهاربهدیوان،2111 انویه
 .شودمیمشخ عضو،دولدا لیحقوقی

امها،ههرددمهیاعمهال وانبهها دو تبهنسبتموقتدستوراتبشر،حقوقاروپاییدیوانها رسیبهیدرمعموالً.9
بطهور.كنهباسهتفادهنیز واهانبهنسبتابزاراینازتوانبمی وددا لینامهریین93مادهبهاستنادبادیواناستثناییبطور
بههنسهبتموقهتدسهتورروسهیه،فبراسهیونومو هباو جمههور علیههدیگرانو(Ilascu)"ایحشکو"پرونبهدرمثال

.دهنبپایان ودغيا اعتصاببهنموددر واسترنانازدستوراینطبقدیوانوهردیباعمالها واهان
توانبهدبیركلسازمانشورا اروپایاكمیسرحقوقبشراینسازماناشارهكهرد.بهرا اطحعهات.دراین صوومی6

توانبهرأ ذیلرجوعنمود:رموقتتوسطدبیركلسازمانشورا اروپامیبیشتردر صوودر واستدستو
Denmark, Norway, Sweden and Netherlands V. Greece, Applications No.3321/67, 
3322/67 and 3344/67, 5.11.69, Yearbook of the European Convention on Human 
Rights, Vol.13, 1969.  
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(Askarov & Mamatkulov  V Turkey, 2005: para.125).

پروااحومبرهناستكهيبوردستورموقتازطرفدیواناروپاییحقوقبشرتأثیر 

برقابلیتپيیرششکایتمطروحهیاحکمنهایینخواهبداشتوقضاتدرررا متعبد بر

كنهبوا ،بطوراستثناییازاینيححیتاستفادهمیاینركنمنطقه8انب.اینمهمتأكیبنموده

دیوانبهدستورموقتمتوسلشود.بینعنصرالزفاستتاچناحراز

ببونتردیب،او ینعنصرمربوطبهفوریتاست؛بهعبارتدیگر واهانیكهدر واسهت

كنبموظفاستوجودفوریتراباارائهمباركومستنباتكهافی،يبوردستورموقتمی

مشخ نشهبهاسهتودرواقهق"وریتف"،معیار93اثباتنمایب.شایانذكراستكهدرماده

اواهاعبرانگیزچراكهقضاتدیوانپ ازبررسهیعنصرفوریت؛مفهومیاستمبهموبحث

واحوالهرپرونبه)اعمازواعیتشخصی واهانوواعیتحقوقبشردركشهور وانهبه

پردازنب.یامقصب(رنهمبراساستشخی  ود،بهاحرازاینعنصرمی

ا وقهوعاسهتكههب ،در صوو زوفوجودیك طرجب ،واقعهیوقریهسعنصربع

2ناپيیر توانب سارتجبرانمی
 :Les Mesures Provisoires, 2006)رابهه واههانواردكنهب 

پهيیرنهامابینعنصرفوریتو سارتجبرانترتیس،یكپیونببنیادینوارهانیكفیببین(.1

شهودكههحکمهیدستورموقتبرا ایندر واستمی"ردكهتواناذعانكوجودداردومی

نشودیااجرا رنغیرممکهن"نوشبارو پ ازمر،سهراب"شود،كهدررینبهيادرمی

(.8919:91)شم ،"یادشوارنگردد

توانهبنظردیوانجهتيهبوردسهتوراتموقهتكههمهیها موردفارغازشروطومعیار

کیلدهب،دراینپژوهشسعیشهبهاسهتبهابررسهیوكنکهاشبحثجباهانهومفصلیتش

رویهقضاییدیوانبهاینپرسشاساسیپاسخدادهشهود:دیهواناروپهاییحقهوقبشهردرچهه

كنهبوریهاایهننهوعدسهتوراتدارا اهمانتاجهراموارد ازدستوراتموقتاستفادهمهی

باشنب؟می

انگراینمهماسهتكههقضهاتدیهوانغا بهاًدربی9رویهقضاییدیواناروپاییحقوقبشر
                                                                                                                                                                                                     
1. Paladi V. Moldova, Application No. 39806/05, Judgment of 10th March 2009, 
Para.89; "M.S.S" V. Belgium & Greece, Application No. 30696/09, Grand Chamber, 
21st January 2011, Para.104.   
2.Risque imminent de dommage irréparable. 

:ركبشرحقوقپاییارودیوانقضاییرویهبهدسترسیبرا .9



 911دستورموقتوضمانتاجرايآندررویهقضاییدیواناروپاییحقوقبشر
 

هها عضهوكنوانسهیونموارد كهمحتملاستا را یااسترداد واهانبههیکهیازكشهور

ناپهيیر رابههو ها جهب وجبهراناروپاییحقوقبشریایككشورثا ث،زیانورسیس

نامهدیواناستنادكردهریین93كنوانسیوننقضهردنب،بهماده9و2واردنمایبوعمحًمواد

كننبتاازاجرا حکماسهتردادیهاا هرا ،ممانعهتنماینهبوبايبوردستورموقتسعیمی

نامهدا لهیازجملهریین-(.امناً،نظربهاینکهدرهیچیكازاسناداروپاییحقوقبشر2)بنب

گرفتهاست،قضهاتدیهوانمواوعامانتاجرا دستوراتموقتموردتوجهقرارن-دیوان

كنوانسهیوناروپهاییحقهوقبشهر،96انبتابااستنادبههمهادههبواسطهررا متعبد سعیكرد

(.قبهلازبررسهی9امانتاجهرا مشخصهیبهرا ایهننهوعدسهتورات،ایجهادنماینهب)بنهب

نهزدمواوعاتفوق،درابتباوبطورهيرابهبررسیفررینبدر واستيبوردسهتورموقهت

(.8شود)بنبدیواناروپاییحقوقبشر،پردا تهمی

وجودنهباردومستقیمی،هیچسابقهپژوهشیایننوشتارشایانذكراستدرزمینهمواوع

استفادهازدستورموقهتدرسهایرمراجهققضهاییازموجودغا باًدرموردها  هومقاهاكتاب

بنباشمیایننهادویامسایلمرتبطباضاییدا لیا مللیدادهستر ،مراجققجملهدیوانبین

توانببرا اسهاتیبها ایننوشتارمیوباتوجهبهجایگاهفعلیدیواناروپاییحقوقبشر،یافته

ودانشجویانمفیبباشب.



 بشر  حقوق اروپايي ديوان نزد موقت دستور درخواست . فرآيند1
ب،امکانونحوهاستفادهازدستورموقتدركنوانسیونهمانطوركهپیشتربباناشارههردی

نامهدیهوانبههایهنمههمپردا تههریین93بینینشبهاستوفقطمادهاروپاییحقوقبشرپیش

ا بهايولحاكمبردر واستدستورموقتشبهباشب.استببونرنکهاشاره

،2119مهارس9شهرمهورخرئی دیواناروپهاییحقهوقب8"دستورا عملكاربرد "وفق

بایستدراسرعوقهت،بحفايهلهبعهبازتصهمیممقامهاتدا لهیدر واستدستورموقتمی

ناپهيیر رابهه واههانواردكنهب،بههدیهواندو ت وانبهكهمحتملاست سهارتجبهران

استراسبور،تسلیمهرددتااینركنازوقتكافیبرا رسهیبهیبههدر واسهتمطروحهه،

                                                                                                                                                                                                     

.www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw 

1. Instructions Pratiques. 
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ارباشب.بر ورد

شایانذكراستدرمواقعیكه واهاندرمعرضا هرا ویهااسهتردادازقلمهرویکهیاز

باشهنب؛تويهیهفهور بر هودارمهیدولعضواستواینقبیهلتصهمیماتازقابلیهتاجهرا 

هردد واهان،دیبهاهومستنباتمربوطهراقبلازيبورتصهمیما هرا یهااسهترداد،بههمی

بایستبهطریقفک ،ایمیلویهاپسهتنمایب.در واستيبوردستورموقتمیدیوانارائه

بهررو رن"فور "بهدیوانارسالودريورت زوفاتخاذاقبافسریق،مقتضیاستعنوان

(.براساسدستورا عملنامبرده،بهمتقاایانپیشنهادشهبهاسهت8914:91در هردد)زمانی،

استكتبی،اینمواوعرابهاتمهاستلفنهیبههدیهواناطهحعدهنهب.كهعحوهبرارسالدر و

ها فور يهبوردسهتورشایانذكراستكهباتوجهبر زوفاستمراررسیبهیبهدر واست

ههاموقت،تعباد ازكاركنانحتیدرایافتعطیحترسمیبرا دریافتاینگونههدر واسهت

باشنب.مادهانجافاقباماتالزفمیدرمقردیواناروپاییحقوقبشرمستقرور

هها،دیهوانفایبهنیسهت؛دربر هیازپرونهبها دیگرچنبانبیدرهمینجاتوجهبهنکته

كهایهناحتمهالوجهودداردبحفايهلهشودوزمانی زوماًمنتظرتصمیمنهاییدو تعضونمی

رنکهه واههانقهادربههبوننظراجراهرددبپ ازيبورحکما را یااسترداد،حکممورد

93اسهاسمهادهتوانهببهروا واهییاطرحدعوانزدمراجقيها حدا لهیباشهب، واههانمهی

ا قاعبه،در واستيهبوردر واستيبوردستورموقت ودرانزددیوانمطرحكنب.علی

تنظهیمهيارد،بایستوفقفرفمشخصیكهدیواندرا تیارافرادمتقاایمیدستورموقتمی

تواننهبوبهدیوانارسالهردداماباتوجهبهكمبودوقهتو هزوفاقهبافسهریق،متقااهیانمهی

ببونتکمیلفرفمربوطهدر واست هودراهمهراهبهاكلیههمهباركومسهتنباتموجهودبهه

دیوانمنعک نماینب.ا بته،مقتضیاست واهان،مستنباتالزفرابهدیوانارسهالكنهبودر

ناپهيیر،محهرزورت،مباركیراارائهنمایبتاوجود طرجب واعمالرسهیبیجبهرانهري

رسهانیبهههردد.دريورتموافقتبادر واستيبوردستورموقت،دیوانعحوهبراطحع

نمایب.نیزمنعک می8دو ت وانبه،مواوعرابهكمیتهوزرا سازمانشورا اروپا

كههبهاسطورفوقبیانهردیب،دیواناروپاییحقهوقبشهردرزمهانیتوجهبهمطا بیكهدربا

شودباهبفبنیادینحمایتاز واهان،رسهیبهیبههدر واستيبوردستورموقتمواجهمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Comité des ministres. 
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دههب.ههارادراو ویهتقهرارمهیهارابهترتیسونوبتتيییردادهوطبیعتاًاینقبیلپرونبهپرونبه

كهدیوانبهدر واسهتمطروحههپیرامهونيهبوردسهتورهحتیزمانینکتهمهمدراینجاستك

د یلمقتضیاتوشرایط اویكپرونبهواحهراز هزوفرسهیبهینمایب،بهموقتمخا فتمی

رسهیبهی"توانهببطهوراسهتثناییازا تیهارریهیندادرسهی هودمهی61فور ،دیوانوفقماده

"فور 
 Lebedevتهوانبههقضهیههكنب.دراین صوومهییارسیبهی ار ازنوبت،استفاد8

اشهارهكهرد.درایهنقضهیهدیهوانبهب یلو امهتواهعیت21162نهوامبر29علیهروسیهمورخ

جسمانیوسحمت واهان،ازيححیت ودبرا رسیبهیفور استفادهكرد.

وان،ههیچوقهتبایستبهاینمهماشارهكردكهيبوردستورموقتازسو دیهنهایتاًمی

توانهبدريهورتتحقهقشهرایطشودچراكهاینركنقضاییمهیقطعیویانهاییتلقینمی

ناپهيیرترتیس،دريورترفق طرجهب وجبهرانمشخصی،دستوريادرهرا يوكنب.ببین

تواننهببههدسهتورنظر،قضاتدیوانمهیا وقوعبودن طرموردیابهعبارتدیگر،اتمافقریس

وقتيادرهپایاندهنب.ازطرفدیگردربر یمواقهق،اقهباماتدو هت وانهبهیهادو هتم

كننبهتلقیشبهوبههمهیند یهل،دسهتورموقهتتوانبازسو قضاتمکفیوقانقمقصبمی

 (Rule 39 Toolkit, 2007: 14).يادره يوشود


 افراد اجاخر يا استرداد از جلوگيري جهت موقت دستور از استفاده. 2
نسههیوناروپههاییحقههوقبشههروههها مههاهو منههبر دركنوادربههینحقههوقورزاد 

وحقبهرتمامیهتجسهمیوروحهیافهراددرقبهال9(2ها ا حاقی،حقحیات)مادهپروتکل

،حقوقیهستنبكهدرمقایسهبها6(9انسانییاترزیلی)مادهها غیرشکنجه،رفتارهایامجازات
                                                                                                                                                                                                     
1. Procédure de communication urgente.  
2.Lebedev V. Russian Federation, Application No. 4493/04, 25th November 2004. 

حمایهتقهانونوسیلهبهبایبشخ هرحیاتحق-8"اساسی،ها رزاد وبشرحقوقاروپاییونكنوانسی2مادهوفق.9
بههو محکومیهتپهیدردادههاهحکهماجهرا درمگهرشهود،محهروف هویشحیاتحقازعمباًنبایبك هیچ.شود

ازیکهیبههزورههرفتنكهارهبهههاهههر-2است؛شبهمقررمزبورمجازاتقانونموجسبهرنبرا كهجنایتیارتکاب
ههرازدفاعدر-ا ف:شبنخواهبتلقیمادهایننقضامراینهردد،حیاتسلسموجسوباشبارور مطلقاًزیردالیل
بازداشهتقانونهاًكههشخصیفرارازجلوهیر یاقانونیدستگیر انجافمنظوربه-بقانونی؛غیرتعب مقابلدرشخصی
فارسهیمهتنبههدسترسهیبهرا ".هیهردمهیيهورتقیافیاشورشسركوبمنظوربهكهقانونیلیعمدر-پاست؛شبه

سیب:ركاساسیها رزاد وبشرحقوقاروپاییكنوانسیون )عسهکر ،وكیهل؛ساعب،امیرقاسم؛زمانی، (،8914پوریها،
.248و،8914دانش،شهرانتشارات،بشرحقوقازحمایتا منطقهها سازكارونهادها

."هیردقرارترزیلییاانسانیغیرها مجازاتیارفتاروشکنجهتحتنبایبك هیچ"،9مادهاساسبر.6
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ا مللیحقوقبشرازجایگاه اووبرتهر شبهدراسنادبینها شنا تهرزاد سایرحقوقو

ودراكثردعاو مطروحهنزددیواناروپاییحقوقبشر،يهبوردسهتورموقهت8بر وردارنب

هرددچراكهدريورتتحقهقایهنجهتجلوهیر ازاستردادیاا را  واهاناستفادهمی

انسهانییهاها غیرهایامجازاتا ف(یااعمالشکنجهیارفتارامر، طرنقضحقحیاتو )

دههبكههبطهوراسهتثناییوبنهابهرترزیلی)ب(وجوددارد.ا بتهتعمقدراینمواوعنشانمی

شرایط اویكپرونبه،دیوانازا تیاريبوردستورموقتجهتيیانتازسهایرحقهوق

محتهرفبهودنحهریم صهوووزنهبهی هانوادهیمنبر دركنوانسیون،بطورمثالحقبر

 (نیزاستفادهكردهاست) (.4(یاحقدادرسیمنصفانه)ماده1)ماده



 خواهان  اخراج يا استرداد صورت در  حيات حق نقض خطر. 1-2
بینیشهبهدراسهنادحقهوقها پیشترینحقانسانیاستودیگرحقحقحیاتبنیاد "

رحقحیاتاست.اهمیتاینحقتابههرنجاسهتكههحتهیدرشهرایطا مللبشرمتوقفببین

بهه"(.63،دفتهردوف:8911)قهار سهیبفهاطمی،"توانرنرانادیبههرفتااطرار نیزنمی

"باشهبها،حقحیاتدارا واالترینجایگاهمهینقلازدیواناروپاییحقوقبشر،دربینحق

(Wachsmann, 2008: 74)هها یلنقضرنبهبونتردیهبمهمتهرینتخلهفدو هتوبههمیند

هردد.شان،تلقیمینسبتبهتعهباتحقوقبشر 

ها مطروحهنهزدایهنركهنباعنایتبهاینمواوع،دیواناروپاییحقوقبشردرپرونبه

محور،يیانتازاینحقرادراو ویتقراردادهودراینراستاازيبوربارویکرد كرامت

رموقتحتیدريورتاحتمالنقضحقحیات،استفادهنمودهاست.دستو

                                                                                                                                                                                                     

اسهترنجهابههتهاحقایناهمیتواستشبهمعرفیانسانیحقترینبنیاد عنوانبهحیاتحقبشر ،حقوقاسناددر.8
سیاسهیومهبنیحقهوقا مللهیبهینمیثهاق6مهادهدوفبنهباساسبر.هرفتنادیبهرارنتواننمیااطرار شرایطدركه

رمریکهاییكنوانسیون29مادهاولبنبواساسیها رزاد وبشرحقوقاروپاییكنوانسیون89مادهاولبنب،8344مورخ
نیهزشکنجهمنقكهاستذكرشایان.استهرفتهقرارانحرافیاعبولقابلغیرحقوقفهرستدرحیاتحقبشر،حقوق
ههادو هتواسهتهرفتههقهرارعبولقابلغیرحقوقفهرستدرا منطقهوجهانیازاعمبشرحقوقا مللیبیناسنادوفق
حقهوقهها هنجهاربهیندركهداشتتوجهبایب.نماینبعبول ودتعهباینازا عاد،فوقها واعیتدرحتیتواننبنمی

دادههاهرأ بههتهوانمهی صهووایندر.استشبهتببیلا مللبینحقوقرمرهقاعبهیكبهشکنجه،منقايلبشر ،
دربشهرحقهوقاروپهاییدیوانعا یشعبهرأ یاو8331دسامبر81مورخ"Furundzjia"قضیهدریوهسحو كیفر 
 .نموداشاره2188نوامبر28مورخبریتانیاعلیه"AL Adsani"قضیه
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.در8اشارهكهرد8313 وئیه9علیهبریتانیامورخ"Soering"توانبهقضیهازبابتمثیلمی

اینکهو دررنكشهوراینپرونبه، واهاندرمعرضاسترادادبهرمریکاقرارداشتونظربه

المجازاتاعبافدريورتمحکومیت،وجودداشت.باتوجهبههمتهمبهقتلبود،امکاناعم

كنوانسیوناروپاییحقوقبشرتوسطدو هتبریتانیهادريهورتاسهترداد2احتمالنقضماده

 واهان،كمیسیوناروپاییازا تیار ودمبنیبريبوردستورموقتاسهتفادهكهردوجا هس

جانبههرو نمودوتعهبات ودناشیازمعاههبهدواینجاستكهدو تبریتانیاازایندستورپی

استردادمجرمینباایاالتمتحبهرمریکارارعایتنکرد.

هها عضهوههاییكهه واههانقهراراسهتبههیکهیازكشهورشایانذكراسهت،درقضهیه

كنوانسیوناروپاییحقهوقبشهرمسهتردیهاا هرا شهود،دیهوانبهاسهختگیر وبههنهبرتاز

نمایهبچهراكههازحیهثحقهوقیددر صوويبوردستورموقتاستفادهمیيححیت و

ها حقوقبشر منبر دررنرارعایتنماینبدرحا یکهدولعضواینسنبموظفنبهنجار

باشنب.ا بتهه،چنانچههدیهوانتشهخی دههبكههدردولغیرعضوطبیعتاًمکلفبهاینامرنمی

ا بهكشورعضوكنوانسیون،همواره واهانبایك طريورتاجرا حکماستردادیاا ر

باشب،دیوانازيهبوردسهتورموقهتامتنهاعناپيیر روبرومیقریسا وقوعو سارتجبران

ودیگرانعلیههرجستانوفبراسیون”Chamaiev“توانبهقضیهكنب.دراین صوومینمی

رغهماینکههدو هتروسهیهعضهوقضیه،بهه.دراین2اشارهنمود2119روریل82روسیهمورخ

كنوانسیوناروپاییحقوقبشهراسهتوملهزفبههرعایهتقواعهبمنهبر دررنوسهایراسهناد

مترتس،دیوانتشخی دادباتوجهبهسابقهبر وردمقاماتروسیبهااتبهاعچچهنواحتمهال

وبر هیدیگههراز”Chamaiev“هها غیرانسهانی،اسههتردادقتهل،اعمهالشههکنجهوسهایررفتههار

كنوانسیوناروپاییحقوقبشهر واههب9و2ها چچنبهروسیه،منجربهنقضمواد واهان

شب.

، واههان9(2184دسهامبر89علیهبلژیك)رأ شعبهعها یمهورخ"Paposhvili"درقضیه

چنهبینكهازاتباعكشورهرجستانبود؛بب یلو امتواعیتجسمانی ودناشیازابتحبه

                                                                                                                                                                                                     
1. Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, 7th July 1989. 
2. Chamaiev and others v. Georgia and Russian Federation, Application No. 36378/02, 
12th April 2005. 
3. Paposhvili v. Belgium, Application No. 41738/10, 13th December 2016. 
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بیمار ناعح ازجملهسرطان ون،علیههحکهما هرا  هودازبلژیهكوممنوعیهتورود

،نزددیهوانطهرحدعهو " طرعلیهنظمعمومی"مجبدبهقلمروسرزمینیاینكشوربب یل

كردوبحفايلهدر واستيبوردستورموقتنمود. واهانمهبعیبهودكهها هرا و بهه

دسترسیبهامکاناتپزشکیكافی،حهقحیهاتو رابهه طهر واههبهرجستانبب یلعبف

انبا ت.عحوهبراینمواوع، واهانمبعیبهودكههاجهرا ایهنحکهمباعهثنقهضحهق

كنوانسیوناروپاییحقوقبشر واهبشبچهرا1احترافبهزنبهی انوادهی،منبر درماده

دستورموقهت93ب.دیوان،بااستنادبهمادهكههمسروفرزنبانشدركشوربلژیكاقامتدارن

ازمقامههاتدو ههتبلژیههكدر واسههتكههردتههاپایههان2181 وئیههه21رايههادرودرتههاریخ

د یهلتطویهلفررینهبرسیبهینزددیوان،ازاجرا رنامتناعورزنب.شایانذكراسهتكههبهه

اما،همسهروفرزنهباندرهيشت2184 وئن9رسیبهی، واهاندرحینرسیبهیدرتاریخ

 وئن،ازدیواندر واستادامهرسیبهیراكردنهبودیهوانبهراسهاسبنهب21و درتاریخ

ایندر واستراپيیرفت.8كنوانسیوناروپاییحقوقبشر،99اولماده


 ترزيلي يا انسانيغير هايمجازات يا هارفتار يا شكنجه اعمال . خطر2-2

را افراد كهدرمعرض طرجب شکنجهقراردارنب،ازنکهاتمسئلهمنقاستردادوا 

9ا مللیحقوقبشراست.بطورمثهالوفهقبنهبیکهممهادهمهموقابلتوجهبر یازاسنادبین

كشورها عضونبایبهیچفرد راكهاحتمالجهب و"،8316كنوانسیونمنقشکنجهمورخ

ههرا هرا یهاوجهوددارد،بههكشهورشهکنجهههرفتنو قابلتوجهدرمعرضشکنجهقهرار

(.11-19،دفتردوف:ي 8911)قار سیبفاطمی،"استردادكننب

انسانییاترزیلهیدريهورتاسهتردادیهاها غیرهایامجازات طراعمالشکنجهورفتار

یا را  واهان،یکیازمهمترینعناير استكهدیواناروپاییحقوقبشردرزمانبررسه

رغمعبفتبیینمصادیقشکنجه،رفتارهایهاكنبوعلیدر واستدستورموقتببانتوجهمی

                                                                                                                                                                                                     

توانبدرهرمرحلهازرسیبهی،دريهورتیكههشهرایطزیهرحايهلشهود،تصهمیمبهه،دیوانمی99.وفقبنباولماده8
در واستكننبهقصبنبارددر واست هودراپیگیهر -:ا ف"ها  ودكنبحيفیكدر واستازفهرستپرونبه

در واسهتبررسهیادامههكههشهودمحهرزدیهوانبهرا كههد یهلههربه-پمسئلهحلوفصلشبهاستیا-ا؛بكنبی
وكنوانسهیوندركههرنطهوربشهرحقهوقبههاحترافكهيورتیدرحال،اینبا.استدادهدستازرا ودقانونیوجاهت
."دهبادامهدر واستبررسیبهتوانبمیدیوانشوددادهتشخی الزفرن،ها پروتکل
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ا يكردرمتنكنوانسیون،دیهوانبهااسهتنادبههرویههقضهایی هودوشهرایطها فوقمجازات

 اوهرپرونبه،بايبوردستوراتموقتسعینمودهتادو ت وانبهراازانجهافایهننهوع

هاییكه واههان،دريهورتاجهرا رور استكهدرپرونبهزدارد.شایستهیاداقبامات،با

ها مشابهدركشهورمقصهبقهراردارد،حکماستردادیاا را در طراعمالشکنجهیارفتار

ههاوتضهمیناتسیاسهیودیپلماتیهككننبتهابهااسهتنادبههوعهبهها  وانبهسعیمیدو ت

باشهبوازيهبوركننبكههعمهحً واههاندرمعهرض طهرنمهیمقاماتكشورمقصباثبات

89علیهبریتانیهامهورخ"Chahal"توانبهقضیهدستورموقتممانعتنماینب.دراینرابطه،می

بههه"Chahal".درایههنقضههیه،دو ههتبریتانیههاكهههدرحههالا ههرا 8اشههارهكههرد8334نههوامبر

زفراازسهو مقامهاتيها حهنهب در صهووكردكهتضمیناتالهنبوستانبودادعامی

رغماشارهبهحسننیتمقاماتهنب رعایتحقوقنامبردهدریافتكردهاست؛اما،دیوانبه

وبااستنادبهنقضمستمرحقوقبشردركشورمقصب،بویژهایا هتپنجهاب،ایهنتضهمیناترا

تاستفادهنمود.ا بتههدربر هیكافیقلمبادنکردوازيححیت ودبرا يبوردستورموق

كنهبوبخشتلقیمیمواقق،دیوانتضمیناتارائهشبهتوسطدو تمقصبراكافیوراایت

 دهب.بهدستورموقتيادرهپایانمی

.2اشهارهكهرد2118 ویه9علیهفرانسهمورخ”Nivette“توانبهقضیهدراین صوومی

 هودوبهب یلاحتمهالاعمهالمجهازاتنامهریین93ادبهمادهدراینقضیه،ببواًدیوانبااستن

اعبافبرا اینتبعهرمریکاییدريورتاستردادو ازفرانسهبهرمریکها،ازراهکهاريهبور

دستورموقتاستفادهكرداماپ ازارائهتضمیناتكافیازسو مقاماترمریکاییمبنهیبهر

9رموقت ودپایانداد.عبفاعمالمجازاتاعباف،بهدستو

هاییكهوفقرویهدیواناروپاییحقوقبشربهريهبوردر صوومصادیقیاشا  

انسهانییهاترزیلهیهها غیهرههایهامجهازاتدستورموقتپیراموناحتمالشهکنجهیهارفتهار

توانبهموارد همچونعقایبسیاسی،ميهبییهاتعلهقبههیهكاقلیهتهياراست،میتأثیر

                                                                                                                                                                                                     
1  . Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, 15th November 1996. 
2 . Nivette v. France, Application No.44190/98, 3rd July 2001. 

دیهوانپرونهبه،ایهندر.كهرداشهارهنیهز2118اكتبر84مورخفرانسهعلیهEinhornقضیهبهتوانمی صوواین.در9
Einhornرقها اسهترداديهورتدرپنسهیلوانیاایا تدراعبافمجازاتاعمالعبفبرمبنیرمریکاییمقاماتتضمینات

.كردتلقیكننبهقانقوكافیرابود ودنامزدقتلبهمتهمكه
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-2-6(وحتهیبیمهار )2-2-9(انزوا اجتماعی)2-2-2(هرایشجنسی)2-2-8ی)قوم

(اشارهنمود.2


  قومي اقليت يك به تعلق و مذهبي سياسي، عقايد. 1-2-2

"Y.P & L.P"در صووعقایبسیاسهی،درقضهیه
علیههدو هت2181سهپتامبر2مهورخ8

یهتدریکهیاز)روسیهسفیب(بب یلعضوهاكهدركشورمتبوع ود،یکیاز واهان2فرانسه

احزابمخا فدو ت،چنبینباردستگیروتوسطنیروها پلهی مهورداهربوشهتمقهرار

مهبعیبهودكهها هرا و و-اماموفقشبهبودكهبهكشورفرانسههفهراركنهب-هرفتهبود

انسهو (رنههاراتوسطمقاماتفرهمسرشبهروسیهسفیب)پیروردشبندر واستپناهنبهی

از93دهب.دیواناروپاییحقوقبشر،بااسهتنادبههمهادهدرمعرضحب وببرفتار قرارمی

دو تفرانسهدر واسهتنمهودتهاپایهانفررینهبرسهیبهینهزددیهوان،ازا هرا  واههانو

زهمسرشامتناعورزد.اعمالدستورموقتيادرهازسو دیوانبايبوررأ نههاییواحهرا

كنوانسیوناروپاییحقوقبشرتوسطدو تفرانسهدريورتا را ایهنافهراد،9نقضماده

 اتمهیافت.

.در9علیهسوئب،اشهارهنمهود "W.H"توانبهقضیهها قومی،میدررابطهباتعلقبهاقلیت

اسهت،هها مهيهبیعهراقها قومیوفرقهاینقضیه، واهانكهزنیمتعلقبهیکیازاقلیت

هها غیرانسهانیقهرار واههبمبعیبودكهدريورتا را بههكشهورشدرمعهرضرفتهار

هرفتوبههمیند یلعلیهدو تسوئبنزددیوانشکایتوازاینركهندر واسهتيهبور

نامه ود،ازاینا تیاراستفادهوازریین93دستورموقتنمود.دیواناروپاییبااستنادبهماده

تسوئب در واستكردتاپایانفررینبرسیبهی،ازاجرا حکهما هرا  هوددار مقاما

نماینب.قابلتوجهاسهتكههپیهرويهبوردسهتورموقهتتوسهطدیهوانوحتهیقبهلازاتمهاف

                                                                                                                                                                                                     

ها فرد ،جزوشرایطپيیرشدعوانزددیواناروپاییحقوقبشهراسهتودرغیهراینصهورت،.بانافبودنداد واست8
انچه واههانبخواههبنهافومشخصهاتاودرجریهانرسهیبهیهیرنب. یکن،چنهاموردپيیرشقرارنمیاینداد واست

فاشنشودبایستیدالیل ودرابهدیواناعحفكهردهو واسهتارسهر مانهبنههویتششهود.اههردر واسهتو قبهول
شهود.هردد،درهزارشاتپرونبهورأ نهاییازحرفاولاسمو یایكحرفدیگهر بههجها نهافاو،اسهتفادهمهی

هردد.ها،ازاینروشاستفادهمیترتیسدر یلیازررا دیوان،بجا در نافكامل واهانیا واهانببین
2.Y.P & L.P v. France, Application No. 32476/06, 2nd September 2010.  
3. W.H. v. Sweden, Application No. 4934/10, 8th April 2015. 
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رسیبهیبهشکایتمطروحه،مقاماتسوئب ازاجهرا حکهما هرا منصهرفشهبنبوبهه

مرسبسشهبتها واههانازادامههفررینهبشهکایت، واهان،كارتاقامتاعطاكردنبواینا

منصرفهردد.

،مواوععقایبميهبیافرادورزاد ميهسموردتوجهه8علیهسوئب"F.G"نهایتاًدرقضیه

یكشهرونبایرانیپیرومخا فتمقاماتسهوئب مبنهیبهراعطها ترتیس،قرارهرفت.ببین

 را بهایران،بب یلتيییرمهيهسازاسهحفبههكردكهدريورتاپناهنبهیبهو ،ادعامی

هاقرار واهبهرفت.دیواناروپاییحقهوقمسیحیت،درمعرض طراعبافیاسایرمجازات

نفقسوئبدر واستنمودتهاپایهانفررینهبقضهاییبشربايبوردستورموقت،ازمقاماتذ 

29رانجافشعبهعا یدیواندررأ مهورخنزددیوانازا را  واهانبهایرانامتناعنماینب.س

،يراحتاًاعحفكردكهدريورتا را  واهانبههایهران،بهاتوجههبههماهیهت2184مارس

دهنب،دو تسهوئببینیشبهبرا افراد كهتيییرميهسمیها پیشقوانینایرانومجازات

د.كنوانسیوناروپاییحقوقبشررانقض واهبنمو9و2مواد


 جنسي . گرايش2-2-2

 طراعمالشکنجهبب یلههرایشجنسهی واههاندريهورتاسهتردادیهاا هرا و از

یکیازدولعضوكنوانسیوناروپاییحقوقبشر،یکیازمبانیيبوردسهتورموقهتتوسهط

باشب.اینركنقضاییمی

كهردبهب یلمهی، واهانكهشهرونبكشهور یبهیبهود،ادعها2علیهسوئب"M.E"درقضیه

اشدريهورتا هرا ازسهوئبقطعهاًدركشهور هوددرمعهرضشهکنجهوهرایشجنسی

93انسانیقهرار واههبهرفهت.دیهواناروپهاییحقهوقبشهربهااسهتنادبههمهادهها غیررفتار

نامهوبهاانطبهاقبههرویههقضهاییسهنتی هودبهايهبوردسهتورموقهتازدو هتسهوئبریین

تاپایانفررینبرسیبهی،ازاجرا حکما را  هوددار نمایهب.بهايهبوردر واستكرد

انهبكههكارتاقامتبرا  واهاندرحینرسیبهینزددیوان،قضاتبههایهننتیجههرسهیبه

كنوانسیوناروپاییرفقشبهو زومیدالبرادامهرسیبهینیست.9 طرنقضماده

                                                                                                                                                                                                     
1.F.G v. Sweden, Application No. 43611/11, 23rd March 2016. 
2.M.E v. Sweden, Application No. 71398/12, 8

th
 April 2015. 
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 اجتماعي انزواي. 3-2-2

د یهلساالركشور ود،بههزافراد كهمحتملاستدرجوامقسنتیومرد زوفحفاظتا

انسهانیقهرارهیرنهبدرررا هها غیهرتنهاییوانزوا اجتماعیناشیازرن،درمعرضرفتار

متعبددیوانموردتوجهقرارهرفتهاست.

،بهایهن8هلنبعلیه"Hossein Kheel"بطورمثال،قضاتدیواناروپاییحقوقبشردرقضیه

درایهن-انبكهتنهاییوفقباناعضا  انوادهیميكردربر یازجوامقسنتینتیجهرسیبه

توانبد ترانوزنانرادرمعرضمنجربهانزوا اجتماعیشبهومی-پرونبهجامعهافيانستان

تورموقتجههتها غیرانسانیقراردهب.بههمینسبسدرپرونبهنامبرده،دستعرضورفتار

جلوهیر ازا را زنیافيانازكشهورهلنهبكهههمسهروفرزنهبانششههرونبهلنهببودنهب،

يادرهردیب.اینعملواستباللقضاتدیهوانباعهثشهبتها93توسطدیوانبراساسماده

مقاماتهلنب بهاینشهرونبافيانمجوزاقامهتدهنهبوایهنامهرمنجهربههپایهانرسهیبهی

،بااستبال یمشهابهوبها2علیهسوئب"N"شایانذكراستكهقضاتدیواندرپرونبههردیب.

يبوردستورموقت، واهانجلوهیر ازا را زنمتعلقهافيهانبهراسهاسمبهانیمزبهوربهه

كشورافيانستانشبنب.


 بيماري. 4-2-2

مناسهس،احتمهالزجروعيابناشیازعبفدسترسیبهدارو،درمانو هبماتپزشهکی

كاهشامیببهزنبهیویانگرشمنفیوتحقیررمیزبعضهیجوامهقنسهبتبههبر هیازافهراد

بب یلنوعبیماریشان،ازموارد استكهاینركنقضهاییبهباناسهتنادجسهتهوایهنزجهرو

نب.كرمیزتلقیمیها غیرانسانیوتحقیرها اجتماعیراازمصادیقرفتارعيابیارفتار

ویهروسبههكهه واههان8339،9مهی2مهورخبریتانیهاعلیهه"D"قضهیهدرتمثیهلباباز

امکانعبفو"Saint Kitts"كشوربها را يورتدركهكردمیادعابود،مبتحو .ر .اچ

زجهررورمرههیمعهرضدر هود،متبهوعكشوردرمناسسپزشکیها مراقبتازمنب بهره

                                                                                                                                                                                                     
1. Hossein Kheel v. Netherlands, Application No. 34583/08, 16

th
 December 2008. 

2. N. v. Sweden, Application No. 23505/09, 20th October 2010. 
3. D. v. United Kingdom, Application No. 30240/96, 2nd May 1997. 
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بهب یلدیهوانقضهات.ههرددمیتلقیانسانیغیررفتارمصادیقازامراینوهرفت واهبقرار

مححضهات"قاعهبهبههاسهتنادبهاداشهتقهرارمهر،شهرفدركه واهانجسمانیواعیت

بریتانیهامقامهاتازوانهبنمهودهاسهتفادهموقهتدسهتوريهبورا تیهاراز"رمرانههبشردوستانه

.پرهیزنبب واهانا را ازكهكردنبدر واست

اسهاسبهردیهوان8،(2111مهی29مورخدیوانعا یشعبهرا )بریتانیاعلیه"N"قضیهدر

دو تازموقتدستوربواسطهبود،ایبزبیمار بهمبتحواوهانباكشورتبعهكهزنیاظهارات

ندیهوادررسهیبهیتهادرروردتعلیهقبهراو ا را حکماجرا تاكرددر واستبریتانیا

اسهتایهننیسهتفایهبهاز ا یرنبهتوجهكها نکته.نمایبطیرا ودطبیعیسیراروپایی

كشهوربههفهردایهنا هرا كههكهرداعهحف هودنههاییحکهمدرنهایتاًدیوانعا یشعبهكه

رأ ایهن.ههرددنمهیتلقهیبریتانیاتوسطبشرحقوقاروپاییكنوانسیون9مادهنقضاوهانبا،

 هاووموجهوداحوالواوااعاساسبروپرونبههردردیوانقضاتكهاستامرنایمبین

نمهودنمحکوفوپردازنبمیكنوانسیونعضودولتعهباتاجرا وبررسیبهداد واستهر

.هیردنمیيورت ودكاربطورها دو تاین


 كنوانسيون در مندرج حقوق ساير از صيانت. 3-2

توانهبانسانیكههمهیهاومجازاتغیرحیاتیااعمالشکنجه،رفتارعحوهبر طرنقضحق

مبنا يبوردستورموقتقرارهیرد،دیواناروپاییحقوقبشردرجهتيیانتازسایرحقهوق

(ویاحتیحقبرحریم صويهی4منبر دركنوانسیونازجملهحقبردادرسیعادالنه)ماده

شود.ابهمقتضیاتهرپرونبهبهدستورموقتمتوسلمی(،بن1وزنبهی انوادهی)ماده

مههی3مهورخبریتانیههاعلیههOmar Othman (Abou Qatada)قضهیهدردیههوانمثهالبطهور

تبعههایهن.شهباردنكشهوربههبریتانیهاازفردایناستردادمانقموقتدستوريبوربا2182،2

جههتشهکنجهازاسهتفادهاردنكشوردركهبودمبعیا قاعبه،تروریستیهروهعضواردنی

درمنهبر عادالنههمحاكمهیكبهدسترسیحقناقضعملاینواسترایجاعترافهرفتن

بهاواسهتباللایهنپهيیرشامندیوانقضات.باشبمیبشرحقوقاروپاییكنوانسیون4ماده

                                                                                                                                                                                                     
1. N. v. United Kingdom, Application No. 26565/05, 27th May 2008. 
2. Omar Othman v. United Kingdom, Application No. 8139/09, 9th May 2012. 
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.كردنبجلوهیر اردنكشوربهنامبرهاستردادازموقتدستوريبوريححیتازاستفاده

استراسهبور،دیهوانقضهاتمجبدا8ً،روسیه فبراسیونعلیهدیگرانو Ismoilovقضیهدر

پرونهبه،ایندر.شبنبمتوسلموقتدستوريبوربهعادالنهدادرسیبرحقازيیانتجهت

عحوهازبکستان،كشوربهاسترداديورتدركهبودنبمبعیقرقیزتبعهیكوازبكتبعه82

نیهزكنوانسهیون4مهادهدوفبنهب،(9مهادهنقض)انسانیغیرها رفتاروشکنجهاعمال طربر

ازافهرادایهناسهتردادمهانقموقتدستوريبوربادیوانقضاتنیزباراینوشب واهبنقض

.شبنبازبکستانكشوربهروسیهفبراسیون

سهایراز هانوادهی،زنهبهیدرا هتحلایجهادو صويهیحریمبرحقشبندار بشه

قضهیهدرمثالبطور.كنبمیاستفادهموقتدستوريبوريححیتازدیوانكهاستموارد 

Amrollahiو ا هرا حکماجرا يورتدركهبودمبعیایرانیتبعهاین2دانمارك،علیه

تحهتاشفرزنهب2ودانماركیهمسربااو انوادهیها پیونبوروابطایران،بهدانماركاز

دیهواننیهزبهارایهن.هردیهب واهبنقضكنوانسیون1مادهعمحًوهرفت واهبقرارا شعاع

.شبدانمارككشورازAmrollahiرقا ا را مانقوپيیرفترااستباللاین

كننهبوعمهحًشایانذكراستكهقضاتدیوانبطوراستثناییازاینيهححیتاسهتفادهمهی

اسهتفادهازدسهتورموقهتدر صهووسهایرمهوادكنوانسهیون1و4،9،2نقضمهوادبجز طر

شود.بهیقین،ایهنعملکهرددیهواننشهانگرایهنمههماروپاییدررویهقضاییدیوانمشاهبهنمی

ههاازيهبوردسهتوررویه، ودكار؛دراكثرپرونبهاستكهقضاتدیوانتمایلنبارنببطوربی

زدنيبوردستوراتموقتبااعمها یهمچهوناسهتردادویها.درواققپیونبموقتاستفادهكننب

ا را واحتمالنقضدومادهايلیكنوانسیون)حقبرحیاتومنقشهکنجه(كههجهزقحقهوق

عنهوانیهكابهزاربایسهتبههباشنب،بیانگراینامراستكهدستورموقتمیغیرقابلانحرافمی

اسهتفادهیهاافهراطدرایهن صهوو،عملکهردوهونههسهوقهشودوهراستثناییومورد استفاد

ا دردار واههبنمهود.ازطهرفدیگهر،بهاتوجههبههفقهبانمقهررهاعتبارایهنركهنرا بشهه

 صووامانتاجرا دستوراتموقتيادرهوعبفاجرا ایننوعدستوراتتوسطبر هی

ضهاتبهااحتیهاطودر صهوومواهوعاتازدولعضوكنوانسیوناروپهایی،باعهثشهبتهاق

                                                                                                                                                                                                     
1. Ismoilov v. Russian Federation, Application No. 33947/05, 26th November 2009.  
2.Amrollahi v. Denmark, Application No.156811/00, 11th October 2002. 
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جهرامحبودومشخصیازایننهاداستفادهكننهبوبواسهطهررا  هودسهعینماینهببهرالزفاال

بودنایندستوراتتأكیبنماینب.


 بشر   حقوق اروپايي ديوان موقت دستورات اجراي . ضمانت3
زدستورموقهت،تصهریحیبهرنامهدیواندر صووامکاناستفادهاریین93درمتنماده

امانتاجرا ایننهادنشبهاستواینواعیتمنجرشبتادیواناستراسهبور،،عهحوهبهر

تأكیببراهمیتوجایگاه اودستوراتموقتدرراسهتا تحقهقوتضهمیننظهافحمهایتی

تكنوانسیوناروپاییحقوقبشر،بهمواوعاهمانتاجهراودامنههاجهرا ایهننهوعدسهتورا

موجهود اتمههدههب.بهبینترتیهس،قضهاتدیهوان"Status Quo"توجهكنبوبهشهکلیبهه

كنوانسیوناروپهاییحقهوقبشهر96مواوعامانتاجرا دستوراتموقتيادرهراباماده

در صووحقداد واهیفرد پیونهبزدنهبودریهكعمهلنورورانهه،عهبفاجهرا ایهن

بهعبارتدیگرحقداد واهیفرد توسطدولعضواعحفدستوراترانقضمادهنامبردهو

دهبكهقضاتدیواناستراسبور،بههشهکلیازسهکوتكردنب.تعمقدراینمسئلهنشانمی

ها حادثپاسخدهنب.اسناداروپاییاستفادهوسعیكردنببهنیاز

21198وریههف6مهورختركیههعلیهAskarovوMamatkulovقضیهدردیوانهیر مواق

تبعههدوایهن.هرددمیتلقیموقتدستوراتاجرا امانتمواوع صوودرعطفینقطه

اقهبافوقتهلبههاتههافبهب یلازبکسهتان،وقهتدو هتمخها فاحهزابازیکهیعضهوازبك

دسهتگیرتركیههدرازبکستاندو تمقاماتدر واستپیروجمهور ،ریاستعلیهتروریستی

اجهرا عهبف هزوفبهرمبنهیبشهرحقوقاروپاییدیوانسو ازموقتوردستيبوررغمبهو

كشهوردرعادالنههدادرسهیايهولرعایهتعهبفوشهکنجهاعمال طربب یل)استردادحکم

ادامهدرافرادایننماینبهانتاشبسبسامراین.شبنبمستردكشوررنبه،(ازبکستان-مقصب

رارنومطهرحرايهادرهموقهتدسهتوراجهرا فعهبمواهوعدیهوان،نهزدرسیبهیفررینب

.نماینباعحفبشرحقوقاروپاییكنوانسیوننقضمصادیقازیکیعنوانبه

نظرتوسهطقضاتدیوانازاینفريتاستفادهويراحتاً،عبفرعایتدستورموقتمورد

                                                                                                                                                                                                     
1. Askarov & Mamatkulov v. Turkey, Applications No.46827/99 & No.46951, 4th 
February 2005. 
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رد اعهحفكنوانسهیونپیرامهونحهقبهرداد هواهیفه96دو تتركیهرابهمثابهنقهضمهاده

كردنب.برا دیواناروپاییحقوقبشر،یکیازاهبافدستوراتموقت،عحوهبرجلهوهیر 

ناپهيیربههافهراد،تضهمینحهقداد هواهیفهرد اسهتچهراكههعهبفرعایهتاززیانجبران

دستوراتموقتتوسطدولعضوواجرا احکافاستردادیاا را افهرادبههكشهورها غیهر

دارنمهودهوایهنامهربهاروححهاكمبهركنوانسهیون،عمحًاینحقرا بشههعضوكنوانسیون

منهبرجاتوفهقدیهوان،قضهاتاروپاییو زوفحمایتازحقوقافراددرتناقضاست.بهرا 

حههقمههوثراجههرا ازجلههوهیر جهههتدراقههبافهرهونههه"ازموظفنههبعضههودول،96مههاده

ایهنيهریحنقهضيادره،موقتدستوراتایترععبفو"كننب وددار فرد ،داد واهی

رأ ازپه كههاسهتیهادرور شایسهته(Frumer, 2005: 818). هرددمیتلقیهادو تتعهب

علیهه”Kondrulin“پرونهبهجملههازمتعهبد ها پرونبهدربشرحقوقاروپاییدیوانمزبور،

بها21132مهارس81مهورخمو هباو جمههور علیهPaladi“ "پرونبهیاو8روسیهفبراسیون

وكهردقلمهبادقبهولغیرقابلعملیرا ودموقتدستوراترعایتعبفاستباللاینبرتکیه

.نموداحرازراكنوانسیوننقض

دوستانهويرفاًحقوقبشر ،اینرویکرددیواناروپاییقابلتحسیناسهتازحیثانسان

قربانیاننقضحقهوقبشهرههافبرداشهتهوبههچراكهاینركنباردیگردرراستا حمایتاز

نوعیتوانستهاستنقشبنیادینوذاتی ودرابطورمطلوبیایفاكنهب.دیهوانهمهوارهجههت

حفووپاسبار ازكنوانسیوناروپاییحقوقبشرسعیكردهاستباتفسیرپویها ایهنسهنب،

بامات ودقراردهب.پ اهرازهاواقحمایتازمنز توكرامتانسانیرادررأساو ویت

اینزاویهبهعملکهرددیهوانبنگهریم،ایهراد بهررنواردنیسهت.امها،ازحیهثحقهوقیایهن

رهیافتقابلنقباستچراكهدر صوومواوعامانتاجرا دسهتوراتموقهتوا هزاف

یارات هودرسبقضاتدیوانفراترازحیطها تدولعضوبررعایتایندستورات،بهنظرمی

باشهنبوبههمهوازاتساز مهیها عضودرحالقاعبهانبودرواققبجا كشورهافبرداشته

تر،دريبدایجادتعهباتجبیب برا دولعضهوها هستردهتفسیرموسقواعمالحمایت

توانههبدريههورتاسههتمرارمشههروعیتایههنركههنقضههاییراهسههتنبوایههننههوععملکههردمههی

                                                                                                                                                                                                     
1. Kondrulin v. Russian Federation, Application No. 12987/15, 4th October 2016.    
2. Paladi v. Moldova, Application No.39806/05, 10th March 2009. 
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ها عضوجههتمقابلههبهاایهنرویکهرد،اقهبافبوباعثشودتابر یازدو تداركن بشه

نماینب.

جملههازAskarov و Mamatkulov پرونهبهقضهاتازبر هیكههاسهتیهادرور شایسهته

رأ ایهن صهوودررا هودمخها فنظهرات"كها فیش"و"تهورمن"،"كوو هور"قاای

 صهوودرقضهاییركهنایهنموسهقرویکهرديهراحتاًواعهحفبشهرحقوقاروپاییدیوان

ایهنازنقهلبهه.كردنهبمحکهوفراعضهوها دو تبرا جبیبتعهباتایجادوساز هنجار

واسهتبر هوداربشهرحقهوقاروپهاییكنوانسهیونتفسهیريهححیتازفقهطدیوان"قضات،

بهه(Burgorgue-Larsen, 2009: 4)."ا مللهیراایفهاكنهبقانونگهياربهینیكنقشبایستنمی

انبتادراسناداروپاییحقوقبشربهتعبیردیگر،درحا یکهدولعضوكنوانسیونتمایلنباشته

بایستبهاینمواهوعاجرا دستوراتموقتبپردازنب،قضاتدیواننیزنمیمواوعامانت

 ورودنماینب.

رویکههردایههنازتههاكردنههبسههعی ههودرتههیررا ازبر ههیدردیههوانقضههاتا بتههه،

اعهحف”Chamaiev“رأ درسهبسهمهینبههوكننهب هوددار هرایانههررمانوبرانگیزبحث

 ودكهاربطهوربایسهتنمهیدیهوانسهو ازيادرهموقتدستوراتاجرا عبف"كهكردنب

مواهوعایهنوشودتلقیفرد داد واهیحق صوودركنوانسیون96مادهنقضعنوانبه

"شهودارزیهابیوبررسهیرناحهوالواواهاعوههاویژههیبههبنهاقضهیه،ههردربایسهتمی

(Frumer, 2005: 820). 

رسهبرویههقضهاییدیهواندرباتوجهبهمطا بیكهدرسطورفوقبیانهردیببهنظهرمهی

باشهبودرواقهقدیهواندرحهالبررسهی صووامانتاجرا دستوراتموقتقطعینمی

 استتهابواسهطهررا  هودبههسهکوتاسهناداروپهاییحقهوقبشهردرها جبیبرهیافت

 صووامانتاجرا دستوراتموقت،پایاندهب.


 گيرينتيجه
رغماینکهسازوكاراستفادهازدستوراتموقتدركنوانسیوندیواناروپاییحقوقبشر،به

ریحنشبهاسهت،موفهقها ا حاقیرنتصها اساسییاپروتکلاروپاییحقوقبشرورزاد 

بهايهبوردسهتورات-ا بتههتحهتشهرایطمشخصهی-نامه ودریین93شبهبااستنادبهماده
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موقتازافراد كهدرمعرضا را یااستردادازقلمروسرزمینییکیازدولعضوهستنبو

وردوبهار عملرناپيیربهرنهاواردشود،حمایتویژهبهممکناستزیانیا سارتجبران

دیگر،درراستا حمایتازكرامتانسانیهافموثر بهردارد.دیهواناستراسهبور،بواسهطه

داور وبهبونرنکههایهندسهتوراتازدستوراتموقتسعینمودهاستببونهرهونهپیش

حیثماهو براحکافنهاییاینركنتأثیربگيارنب،ازایهننههادجههتجلهوهیر ازنقهض

(و2ویژهحقحیات)مهادهمیتشنا تهشبهدركنوانسیوناروپاییحقوقبشر،بهحقوقبهرس

تواناینعملکهرددیهوانرایقینمی(استفادهنمایبوبه9حقبرتمامیتجسمیوروحی)ماده

رمبومثبتارزیابیكرد.كار

هها عضهوكنوانسهیوناروپهاییسیرتحولرویهقضاییدیوانوواكهنشاكثریهتكشهور

حقوقبشربهدستوراتموقتيادره،بیانگراینواقعیتاستكهدرحهالحااهراسهتفادهاز

عنوانیكابزارحمایتی اوومورد درنظافاروپاییحقوقبشهرپيیرفتههایندستوراتبه

شبهوازجایگاهمهمیبر وداراست.ا بته،ایننقببهعملکرددیواناروپاییوارداستچهرا

ملاستفادهازدستوراتموقتبهمواوعاتیهمچونا را یااستردادافهرادونقهضكهدرع

كنوانسیوندركشورمقصبمحبودشبهاستدريهورتیکهشایسهتهاسهت9و2احتما یمواد

ها منبر دركنوانسیوناروپایینیزتحهتشهمولایهننههادحمایتازسایرحقوقورزاد 

بیب برا استفادهازایندستورات،تبیینشود.قرارهیردوحبودوثيورج

ایهنركهنازسو دیگر،اقباماتدیوانپیرامونامانتاجرا دستوراتموقتوتحش

ییحقوقبشرنیزقابهلتحسهینها موجوددراسناداروپاا جهتپایاندادنبهكاستیمنطقه

كنوانسهیون96ابهااسهتنادبههمهادهویژهاینکهدیواناستراسبور،موفقشبهاسهتتهبهاست؛

اروپاییحقوقبشردر صووحقداد واهیفرد ،عبفاجرا دستوارتموقتيادرهرا

عنواننقضمادهمزبورویکیازمهمترینتعهباتدولعضوكنوانسیونقلمبادكنهب.ا بتهه،به

 ازحیطهها تیهاراتاینعملکرددیواننیزقابلنقباستچراكهقضاتدیوانبهنحو  ار

هها عضهوكنوانسهیونوسعیكردنبدرواققتعهباتجبیب برا كشهور ودهافبرداشته

اروپاییحقوقبشرایجادكننبدرحا یکهوفقایهنكنوانسهیونوسهایراسهنادمربوطهه،دیهوان

تسهاز .بههعبهارفقطازحقتفسیرواجرا كنوانسیونبر هوداراسهتونههازحهقهنجهار
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اقبافكردهاستودريورتاستمراراینرویکهرد،پیشهینه ”Ultra Vires“دیگر،دیوانبطور

ا شعاعقرارهیرد.توانب،تحتوسابقهمثبتاینركنقضاییمی

رسهبعملکهردنظهرمهیباعنایتبهنکاتفوق،هرچنبكهبراساسرویهقضاییدیوانبهه

رمباسهت؛امهامقتضهیاسهتستوراتموقتمناسسوكاركلیاینركندراستفادهازنهادد

دولعضوكنوانسیوناروپاییحقهوقبشهربواسهطهتهبوینوتصهویسیهكپروتکهلا حهاقی

جبیبوا تصايی،بهكلیهجوانسمربوطبهدستوراتموقتازجملهمقو هاهمانتاجهرا 

كنون،بواسهطهبهیشازشهانزدهرنها،بپردازنب.ازببوتصویسكنوانسیوناروپاییحقوقبشرتا

پروتکلا حاقی،عحوهبرايححوتيییرسا تاردیواناروپاییحقوقبشروشروطرسهیبهی

ها جبیب بهمتناو یهكنوانسیونااهافهها فرد ودو تی،حقوقورزاد بهداد واست

تبیهینسها تاروسهازوكارها الزفبرا این،درنظافاروپاییحقوقبشرراهکارانب؛بنابرشبه

استفادهازدستوراتموقتفراهماستوتنظیمچنهینپروتکهلا حهاقیسهبس واههبشهبتها

هرفتهاستتثبیتوبهمشروعیتاینركهنرهیافتفعلیدیوانكهبرمبنا رویهقضاییشگل

حقوقبشر افزودهشود.

وقبشرواعحفنقضاینمهادهدركنوانسیوناروپاییحق96درحالحاار،توسلبهماده

ههرفتنایهننهوعتوانبمهانقازنادیهبهنفسهنمیيورتعبفاجرا دستوراتموقتدیوانفی

بایستبهدنبهالدستوراتتوسطدولعضوكنوانسیونهرددوببیهیاستكهدیواننهایتاًمی

تباشهب.بههتر در صووامانتاجهرا دسهتوراتموقهایجادسازوكارمشخ ودقیق

توانببهتنهاییبراجرا دستوراتموقتنظارتكنبودرهیهركهردنتعبیردیگر،دیواننمی

كنوانسیون64نهاد همچونشورا وزرا سازمانشورا اروپاكهدرحالحااروفقماده

ناپهيیرتنهابكنهب،امهر منطقهیواجاروپاییحقوقبشربراجرا احکافدیهواننظهارتمهی

ههاییا ،مصادیقشا  باشب.نهایتاً،ارور استجهتاجتنابازهرهونهتفسیرسلیقهمی

كههدرزمهانيهبور"ا وقهوعناپهيیروقریهسزیهانجهب ،جبهران"ویها"فوریهت"همچون

بایستاحرازهردنب،بطوردقیقمشخ شونب.دستوراتموقتمی
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 .8،سالسیزدهم،شمارها مللیبینمطا عاتفصلنامه،«ا مللیدادهستر رندردیوانبین

نقشرویههدیهواناروپهاییحقهوقبشهردر»(،8939محبی،محسن؛سماو ،اسماعیل،) -

 .91،شمارها مللیبینحقوقیفصلنامه،«تفسیرپویا معاهباتحقوقبشر 
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