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

1

دریافت -1921/11/92 :پذیرش1921/1/9 :

چكيده

دیواناروپاییحقوقبشركههرسها تايهلیرنرسهیبهیبههداد واسهتهها 
فرد ودو تیدريورتنقضكنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسهی
وپروتکلها ا حاقیرنتوسطدو تها عضواست،براساسيهححبیب هودیها
در واست واهان،بواسطهيبوردستورموقتسعیمینمایبتاازفعلدو تهیكهه
محتملاست سارتی طیروجبهرانناپهيیر بهر واههانتحمیهلكنهب،جلهوهیر 
نمایب.اینيححیتيراحتاًدركنوانسیونمويوفپیشبینینشبهاستامادرمهاده
93ریین نامهدا لیدیوانموردتوجهقرارهرفتهاست.ایهنمقا ههبهابررسهیرویهه
قضاییدیوانبهدنبالپاسخبهاینپرسشاستكهاینركنمنطقها درچهموارد 
ازيححیتمزبوراستفادهمهیكنهبوچههاهمانتاجرایهیدر صهوودسهتورات
موقتپیشبینیشبهاست.یافته ها مقا همؤیهبایهنمطلهساسهتكههدیهوانبطهور
استثناییوعمبتاًجهتجلوهیر ازنقضمواد2و9كنوانسیوناروپاییحقوقبشر
ازهزینهدستورموقتاستفادهمینمایبوازرنجاكهمواوعامانتاجرا ایننوع
دستوراتدركنوانسیونورییننامهدیوانموردتوجهقرارنگرفتههاسهت،ایهنركهن
قضاییسعیكردهاستازطریقررا  هودوبهااسهتنادبههمهاده96كنوانسهیونبهه
تبریجزمینهامانتاجرا موثردستوراتيادرهرافراهمنمایب.
واژگان كليدي :دیواناروپاییحقوقبشر،دستورموقت،كنوانسیوناروپاییحقوق
بشرورزاد ها اساسی،رویهقضایی،امانتاجرا.

بینا مللدانشگاهعحمهطباطبائی،تهران،ایران utrhbhhshdrhyrhem.ac.ir
.8استادیارحقوق 
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مقدمه
استفادهازنهاددستورموقهت8توسهطمراجهققضهاییبهینا مللهیدرجریهانرسهیبهیبهه
دعاو ،فارغازماهیترنها؛هموارهبطوراستثناییيورتمیهیردوهریكازایهنمراجهق
ازجملهدیوانبینا مللیدادهستر 2یادیواندادهستر اتحادیهاروپاییتحتشرایط او
ومشخصیبهرناستنادمیكننب.
قضاتدیواناروپهاییحقهوقبشهرنیهزبها توجههبهر هزوفحفهوحقهوقحمایهتشهبهدر
كنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسیمورخ98391وپروتکلهها ا حهاقیرن6
وبطوركلبهمنظوريیانتازكرامتوشأنافراد،ازایننهاداستفادهمیكننبورویهقضهایی
دیوان،غنیازموارد استكهبهواسطهایندستورات،دیهوانتوانسهتهاسهتكهارایینظهاف
اروپاییحقوقبشررااثباتكنب.نیكپیباستكهدردیواناستراسهبور،،ماهیهتایهننهوع
دستوراتعمبتاًپیشگیرانهومبتنیبرارورتوفوریتاستواستفادهازایننههاددرحهوزه
حقوقبشركهذاتبنیادینرنحمایتازحقوقوتمامیتجسهمیوروحهیافهراداسهت،در
مقایسهباسایرحوزهها حقوقیازجایگاهواهمیتواالتر بر وردارمیباشب.
توسلبهدستورموقتدراینركنقضاییدريورتیانجهافمهیشهودكههدركنوانسهیون
مزبورتصریحیبراینقضیهنشهبهاسهت 9.ایهنمواهوعبهرا نخسهتینبهارتوسهطكمیسهیون
 1. Mesure Provisoire; Interim Measure.
.2براساسماده68اساسنامهدیوانبینا مللیدادهستر "،دیوانا تیاردارددريورتیكهتشهخی دههبكههاواهاعو
احوالایجابمی كنب،اقباماتیراكهبایببرا حفوحقوقطرفینموقتاًبهعملریب،انجافدهبوتايبورحکهمقطعهی،
تعیینایناقباماتبایبفوراًبهطرفینا تحفوشورا امنیت،ابحغهردد".
.9اینكنوانسیوندرتاریخسوفسپتامبر8399الزفاالجراهردیبهاست.
 .6درحالحاار،كنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسیدارا بهیشاز84پروتکهلا حهاقیاسهتكههبجهز
پروتکلها شماره81و89سایرپروتکلهاالزفاالجراشبهاست.اینپروتکلهارامیتوانبهدودستهتقسیمنمود:
ا ف-پروتکلها كهحقوقیارزاد ها جبیب كهدركنوانسیونبهرنهاپردا تهنشبهاست،بهرسهمیتشهنا تهانهب؛
بطورمثالپروتکلا حاقیشماره8مورخ81می8392كهحقرموزشراموردشناساییقرارمیدهب.
ب-پروتکلها كهايهححاتوتيییراتهیرادرسها تار،مکهانیزفههاوتشهکیحتاجرایهیكنوانسهیون،ازجملههدیهوان
اروپاییحقوقبشر،بهعملروردنب.دراین صوومیتوانبهپروتکلها شماره88و86اشارهنمود.
.9بر حفكنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسیسازمانشورا اروپا،يححیتيبوردسهتوراتموقهت
دربر یازاسنادمنطقه ا حقوقبشر ،حاظشبهاست.بطورمثال،دركنوانسیونرمریکاییحقوقبشرمهورخ22نهوامبر
(8343موسوفبهكنوانسیونسان وزه)،وفقبنبدوفماده"،49درشرایطدشواروغاموكهمستلزفعکه ا عمهلسهریق
جهتجلوهیر ازورود ساراتجبهرانناپهيیر بهه واههان(درمهتنازوا ه"افهراد"اسهتفادهشهبهاسهت)،دیهواندر
يورتیکهمشيولرسیبهیاست،مهیتوانهبدسهتوراتموقهتمقتضهیرايهادرنمایهب".مهقذ هك،دربنهباولمهاده29
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اروپاییحقوقبشرموردشناساییقرارهرفتودرمهاده94ریهیننامههرنمهورخ89دسهامبر
،8399بطوركلیومهبهم،پهیشبینهیهردیهب.بهبینترتیهسكمسهیوندرحهینرسهیبهیبهه
پرونبهها،یارئی رن(زمانیکهجلساتكمیسهیوندرحهالبرههزار نبهود)،مهیتوانسهتنببها
توجهبهمنافقطرفیندعهو یهاجههتسههو تدرادارهرسهیبهی،ازدسهتورموقهتاسهتفاده
نماینب.8
باتيییرسا تاردیواناروپاییحقهوقبشهروحهيفكمیسهیون،يهححیتيهبوردسهتور
موقتبطورشفافتر دررییننامهجبیبدیوانتبیینهردیب.ببینترتیس،وفقبنباولمهاده
93رییننامهدا لیدیوان؛"هریكازشعسدیوانیارئی یکیازبخشها دیوان...2بنابهه
در واستیکیازطرفیندعو 9یاهرشخ

ذ ربط،6مهیتواننهبدسهتوربههاتخهاذدسهتور

موقتدهنب".ازطرفدیگر،وفقبنبدوفمادها یهرا هيكر"،كمیتههوزرا سهازمانشهورا 
اروپامیبایستدرجریاندستوراتموقتاتخاذشبه،قرارهیرد".
درحالحااردرنظافاروپاییحقوقبشر،ماده93رییننامهدیوانازجایگهاهارزشهمنب 
بر ورداراستوبهنقلازقضاتشهعبهعها یدیهوان"ایهنمهادهدارا نقشهیحیهاتیجههت
جلوهیر ازواعیتها استكهمیتواننبمنجربهعبفرسیبهیمناسسهرددواینمقرره
ت"
متضمنبهره منب عملهیومهوثرحقهوقمنهبر دركنوانسهیوناروپهاییحقهوقبشهراسه 
رییننامهدا لیجبیبدیوانرمریکاییحقوقبشرمصوب2111میحد ،عحوهبرعنايرمعنونهه،بهر هزوفوجهودعنصهر

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.
.2پیروتيییراتاعمالشبهتوسطپروتکلا حاقیشماره86دركنوانسهیونحقهوقبشهرورزاد هها اساسهیمهورخ82
انویه،2111دیوانبهچهاربخشتقسیمشبهاستوتركیسهربخشبهتناسسموقعیتجيرافیاییوباتوجهبهنظافهها 
حقوقیدا لیدولعضو،مشخ میشود.
.9معموالًدررسیبهیها دیواناروپاییحقوقبشر،دستوراتموقتنسبتبهدو تها  وانبهاعمهالمهیههرددامها،
بطوراستثناییدیوانبااستنادبهماده93رییننامهدا لی ودمیتوانبازاینابزارنسبتبه واهاننیزاسهتفادهكنهب.بطهور
مثالدرپرونبه"ایحشکو")(Ilascuودیگرانعلیههجمههور مو هباو وفبراسهیونروسهیه،دسهتورموقهتنسهبتبهه
واهانهااعمالهردیبودیوانطبقایندستورازرناندر واستنمودبهاعتصابغيا  ودپایاندهنب.
.6دراین صوومی توانبهدبیركلسازمانشورا اروپایاكمیسرحقوقبشراینسازماناشارهكهرد.بهرا اطحعهات
بیشتردر صوودر واستدستورموقتتوسطدبیركلسازمانشورا اروپامیتوانبهرأ ذیلرجوعنمود:
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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)V Turkey, 2005: para.125

.(Askarov & Mamatkulov

پروااحومبرهناستكهيبوردستورموقتازطرفدیواناروپاییحقوقبشرتأثیر 
برقابلیتپيیرششکایتمطروحهیاحکمنهایینخواهبداشتوقضاتدرررا متعبد بر
اینمهمتأكیبنمودهانب8.اینركنمنطقها ،بطوراستثناییازاینيححیتاستفادهمیكنهبو
احرازچنبینعنصرالزفاستتادیوانبهدستورموقتمتوسلشود.
ببونتردیب،او ینعنصرمربوطبهفوریتاست؛بهعبارتدیگر واهانیكهدر واسهت
يبوردستورموقتمیكنبموظفاستوجودفوریتراباارائهمباركومستنباتكهافی،
اثباتنمایب.شایانذكراستكهدرماده،93معیار"فوریت"مشخ

نشهبهاسهتودرواقهق

عنصرفوریت؛مفهومیاستمبهموبحثبرانگیزچراكهقضاتدیوانپ ازبررسهیاواهاع
واحوالهرپرونبه(اعمازواعیتشخصی واهانوواعیتحقوقبشردركشهور وانهبه
یامقصب)رنهمبراساستشخی

 ود،بهاحرازاینعنصرمیپردازنب.

عنصربعب ،در صوو زوفوجودیك طرجب ،واقعهیوقریهسا وقهوعاسهتكهه
میتوانب سارتجبرانناپيیر  2رابهه واههانواردكنهب

(Les Mesures Provisoires, 2006:

.)1ببینترتیس،یكپیونببنیادینوارهانیكفیمابینعنصرفوریتو سارتجبراننهاپهيیر
وجودداردومیتواناذعانكردكه"دستورموقتبرا ایندر واستمیشهودكههحکمهی
كهدررینبهيادرمیشود"،نوشبارو پ ازمر،سهراب"نشودیااجرا رنغیرممکهن
یادشوارنگردد"(شم .)91:8919،
فارغازشروطومعیارها موردنظردیوانجهتيهبوردسهتوراتموقهتكههمهیتوانهب
بحثجباهانهومفصلیتشکیلدهب،دراینپژوهشسعیشهبهاسهتبهابررسهیوكنکهاش
رویهقضاییدیوانبهاینپرسشاساسیپاسخدادهشهود:دیهواناروپهاییحقهوقبشهردرچهه
موارد ازدستوراتموقتاستفادهمهی كنهبوریهاایهننهوعدسهتوراتدارا اهمانتاجهرا
میباشنب؟

رویهقضاییدیواناروپاییحقوقبشر9بیانگراینمهماسهتكههقضهاتدیهوانغا بهاًدر
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.
.9برا دسترسیبهرویهقضاییدیواناروپاییحقوقبشررك:

دستورموقتوضمانتاجرايآندررویهقضاییدیواناروپاییحقوقبشر 911

موارد كهمحتملاستا را یااسترداد واهانبههیکهیازكشهورهها عضهوكنوانسهیون
اروپاییحقوقبشریایككشورثا ث،زیانورسیسها جهب وجبهرانناپهيیر رابههو 
واردنمایبوعمحًمواد2و9كنوانسیوننقضهردنب،بهماده93رییننامهدیواناستنادكرده
وبايبوردستورموقتسعیمیكننبتاازاجرا حکماسهتردادیهاا هرا ،ممانعهتنماینهب
(بنب.)2امناً،نظربهاینکهدرهیچیكازاسناداروپاییحقوقبشر-ازجملهرییننامهدا لهی
دیوان-مواوعامانتاجرا دستوراتموقتموردتوجهقرارنگرفتهاست،قضهاتدیهوان
بواسطهررا متعبد سعیكردهانبتابااستنادبههمهاده96كنوانسهیوناروپهاییحقهوقبشهر،
امانتاجهرا مشخصهیبهرا ایهننهوعدسهتورات،ایجهادنماینهب(بنهب.)9قبهلازبررسهی
مواوعاتفوق،درابتباوبطورهيرابهبررسیفررینبدر واستيبوردسهتورموقهتنهزد
دیواناروپاییحقوقبشر،پردا تهمیشود(بنب.)8
شایانذكراستدرزمینهمواوعایننوشتار،هیچسابقهپژوهشیمستقیمیوجودنهباردو
كتابهاومقا هها موجودغا باًدرمورداستفادهازدستورموقهتدرسهایرمراجهققضهاییاز
جملهدیوانبینا مللیدادهستر ،مراجققضاییدا لیویامسایلمرتبطباایننهادمیباشنب
وباتوجهبهجایگاهفعلیدیواناروپاییحقوقبشر،یافتهها ایننوشتارمیتوانببرا اسهاتیب
ودانشجویانمفیبباشب.

 .1فرآيند درخواست دستور موقت نزد ديوان اروپايي حقوق بشر
همانطوركهپیشتربباناشارههردیب،امکانونحوهاستفادهازدستورموقتدركنوانسیون
اروپاییحقوقبشرپیشبینینشبهاستوفقطماده93رییننامهدیهوانبههایهنمههمپردا تهه
استببونرنکهاشارها بهايولحاكمبردر واستدستورموقتشبهباشب.
وفق"دستورا عملكاربرد "8رئی دیواناروپهاییحقهوقبشهرمهورخ9مهارس،2119
در واستدستورموقتمیبایستدراسرعوقهت،بحفايهلهبعهبازتصهمیممقامهاتدا لهی
دو ت وانبهكهمحتملاست سهارتجبهرانناپهيیر رابهه واههانواردكنهب،بههدیهوان
استراسبور،تسلیمهرددتااینركنازوقتكافیبرا رسهیبهیبههدر واسهتمطروحهه،
 www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw.

1. Instructions Pratiques.
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بر وردارباشب.
شایانذكراستدرمواقعیكه واهاندرمعرضا هرا ویهااسهتردادازقلمهرویکهیاز
دولعضواستواینقبیهلتصهمیماتازقابلیهتاجهرا فهور بر هودارمهیباشهنب؛تويهیه
میهردد واهان،دیبهاهومستنباتمربوطهراقبلازيبورتصهمیما هرا یهااسهترداد،بهه

دیوانارائهنمایب.در واستيبوردستورموقتمیبایستبهطریقفک ،ایمیلویهاپسهت
بهدیوانارسالودريورت زوفاتخاذاقبافسریق،مقتضیاستعنوان"فور "بهررو رن
در هردد(زمانی.)91:8914،براساسدستورا عملنامبرده،بهمتقاایانپیشنهادشهبهاسهت
كهعحوهبرارسالدر و استكتبی،اینمواوعرابهاتمهاستلفنهیبههدیهواناطهحعدهنهب.
شایانذكراستكهباتوجهبر زوفاستمراررسیبهیبهدر واستها فور يهبوردسهتور
موقت،تعباد ازكاركنانحتیدرایافتعطیحترسمیبرا دریافتاینگونههدر واسهتهها
درمقردیواناروپاییحقوقبشرمستقرورمادهانجافاقباماتالزفمیباشنب.
درهمینجاتوجهبهنکتها دیگرچنبانبیفایبهنیسهت؛دربر هیازپرونهبههها،دیهوان
زوماًمنتظرتصمیمنهاییدو تعضونمیشودوزمانیكهایهناحتمهالوجهودداردبحفايهله
پ ازيبورحکما را یااسترداد،حکمموردنظراجراهرددببونرنکهه واههانقهادربهه
وا واهییاطرحدعوانزدمراجقيها حدا لهیباشهب ،واههانمهیتوانهببهراسهاسمهاده93
در واستيبوردستورموقت ودرانزددیوانمطرحكنب.علیا قاعبه،در واستيهبور
دستورموقتمیبایستوفقفرفمشخصیكهدیواندرا تیارافرادمتقاایمیهيارد،تنظهیم
وبهدیوانارسالهردداماباتوجهبهكمبودوقهتو هزوفاقهبافسهریق،متقااهیانمهیتواننهب
ببونتکمیلفرفمربوطهدر واست هودراهمهراهبهاكلیههمهباركومسهتنباتموجهودبهه
دیوانمنعک نماینب.ا بته،مقتضیاست واهان،مستنباتالزفرابهدیوانارسهالكنهبودر
هريورت،مباركیراارائهنمایبتاوجود طرجب واعمالرسهیبیجبهرانناپهيیر،محهرز
هردد.دريورتموافقتبادر واستيبوردستورموقت،دیوانعحوهبراطحعرسهانیبهه
دو ت وانبه،مواوعرابهكمیتهوزرا سازمانشورا اروپا8نیزمنعک مینمایب.
باتوجهبهمطا بیكهدرسطورفوقبیانهردیب،دیواناروپاییحقهوقبشهردرزمهانیكههبها
در واستيبوردستورموقتمواجهمیشودباهبفبنیادینحمایتاز واهان،رسهیبهیبهه
1. Comité des ministres.
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پرونبههارابهترتیسونوبتتيییردادهوطبیعتاًاینقبیلپرونبهههارادراو ویهتقهرارمهیدههب.
نکتهمهمدراینجاستكهحتیزمانیكهدیوانبهدر واسهتمطروحههپیرامهونيهبوردسهتور
موقتمخا فتمینمایب،بهد یلمقتضیاتوشرایط اویكپرونبهواحهراز هزوفرسهیبهی
فور ،دیوانوفقماده61ریهیندادرسهی هودمهیتوانهببطهوراسهتثناییازا تیهار"رسهیبهی
فور "8یارسیبهی ار ازنوبت،استفادهكنب.دراین صوومهیتهوانبههقضهیه Lebedev
علیهروسیهمورخ29نهوامبر 22116اشهارهكهرد.درایهنقضهیهدیهوانبهب یلو امهتواهعیت
جسمانیوسحمت واهان،ازيححیت ودبرا رسیبهیفور استفادهكرد.
نهایتاًمیبایستبهاینمهماشارهكردكهيبوردستورموقتازسو دیهوان،ههیچوقهت
قطعیویانهاییتلقینمیشودچراكهاینركنقضاییمهیتوانهبدريهورتتحقهقشهرایط
مشخصی،دستوريادرهرا يوكنب.ببینترتیس،دريورترفق طرجهب وجبهرانناپهيیر
یابهعبارتدیگر،اتمافقریسا وقوعبودن طرموردنظر،قضاتدیوانمهیتواننهببههدسهتور
م وقتيادرهپایاندهنب.ازطرفدیگردربر یمواقهق،اقهباماتدو هت وانهبهیهادو هت
مقصبمیتوانبازسو قضاتمکفیوقانقكننبهتلقیشبهوبههمهیند یهل،دسهتورموقهت
يادره يوشود ).(Rule 39 Toolkit, 2007: 14


 .2استفاده از دستور موقت جهت جلوگيري از استرداد يا اخراج افراد
دربههینحقههوقورزاد ههها مههاهو منههبر دركنوانسههیوناروپههاییحقههوقبشههرو
پروتکلها ا حاقی،حقحیات(ماده9)2وحقبهرتمامیهتجسهمیوروحهیافهراددرقبهال

شکنجه،رفتارهایامجازاتها غیرانسانییاترزیلی(ماده،6)9حقوقیهستنبكهدرمقایسهبها
1. Procédure de communication urgente.
2.Lebedev V. Russian Federation, Application No. 4493/04, 25th November 2004.
.9وفقماده2كنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسی-8"،حقحیاتهرشخ بایببهوسیلهقهانونحمایهت
شود.هیچك نبایبعمباًازحقحیات هویشمحهروفشهود،مگهردراجهرا حکهمدادههاهدرپهیمحکومیهتو بهه
ارتکابجنایتیكهبرا رنبهموجسقانونمجازاتمزبورمقررشبهاست؛-2ههرههاهبههكهارههرفتنزوربههیکهیاز
دالیلزیرمطلقاًارور باشبوموجسسلسحیاتهردد،اینامرنقضاینمادهتلقینخواهبشب:ا ف-دردفاعازههر
شخصیدرمقابلتعب غیرقانونی؛ب-بهمنظورانجافدستگیر قانونییاجلوهیر ازفرارشخصیكههقانونهاًبازداشهت
شبهاست؛پ -درعملیقانونیكهبهمنظورسركوبشورشیاقیافيهورتمهیهیهرد".بهرا دسترسهیبههمهتنفارسهی
كنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسیرك:زمانی،سیبقاسم؛امیرساعب،وكیهل؛عسهکر ،پوریها،)8914(،
نهادهاوسازكارها منطقها حمایتازحقوقبشر،انتشاراتشهردانش،8914،و.248
.6براساسماده"،9هیچك نبایبتحتشکنجهورفتاریامجازاتها غیرانسانییاترزیلیقرارهیرد".
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سایرحقوقورزاد ها شنا تهشبهدراسنادبینا مللیحقوقبشرازجایگاه اووبرتهر 
بر وردارنب8ودراكثردعاو مطروحهنزددیواناروپاییحقوقبشر،يهبوردسهتورموقهت
جهتجلوهیر ازاستردادیاا را  واهاناستفادهمیهرددچراكهدريورتتحقهقایهن
امر ،طرنقضحقحیاتو (ا ف)یااعمالشکنجهیارفتارهایامجازاتها غیرانسهانییها
ترزیلی(ب)وجوددارد.ا بتهتعمقدراینمواوعنشانمیدههبكههبطهوراسهتثناییوبنهابهر
شرایط اویكپرونبه،دیوانازا تیاريبوردستورموقتجهتيیانتازسهایرحقهوق
منبر دركنوانسیون،بطورمثالحقبرمحتهرفبهودنحهریم صهوووزنهبهی هانوادهی
(ماده)1یاحقدادرسیمنصفانه(ماده)4نیزاستفادهكردهاست( ).

 .2-1خطر نقض حق حيات در صورت استرداد يا اخراج خواهان
"حقحیاتبنیاد ترینحقانسانیاستودیگرحقها پیشبینیشهبهدراسهنادحقهوق
بینا مللبشرمتوقفبرحقحیاتاست.اهمیتاینحقتابههرنجاسهتكههحتهیدرشهرایط
ااطرار نیزنمیتوانرنرانادیبههرفت"(قهار سهیبفهاطمی،8911،دفتهردوف".)63:بهه
نقلازدیواناروپاییحقوقبشر،دربینحقها،حقحیاتدارا واالترینجایگاهمهیباشهب"
)(Wachsmann, 2008: 74وبههمیند یلنقضرنبهبونتردیهبمهمتهرینتخلهفدو هتهها
نسبتبهتعهباتحقوقبشر شان،تلقیمیهردد.
باعنایتبهاینمواوع،دیواناروپاییحقوقبشردرپرونبهها مطروحهنهزدایهنركهن
بارویکرد كرامتمحور،يیانتازاینحقرادراو ویتقراردادهودراینراستاازيبور
دستورموقتحتیدريورتاحتمالنقضحقحیات،استفادهنمودهاست.
.8دراسنادحقوقبشر ،حقحیاتبهعنوانبنیاد ترینحقانسانیمعرفیشبهاستواهمیتاینحقتهابههرنجهااسهت
كهدرشرایطااطرار نمیتوانرنرانادیبههرفت.براساسبنهبدوفمهاده6میثهاقبهینا مللهیحقهوقمهبنیوسیاسهی
مورخ،8344بنباولماده89كنوانسیوناروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسیوبنباولماده29كنوانسیونرمریکهایی
حقوقبشر،حقحیاتدرفهرستحقوقغیرقابلعبولیاانحرافقرارهرفتهاست.شایانذكراستكهمنقشکنجهنیهز
وفقاسنادبینا مللیحقوقبشراعمازجهانیومنطقها درفهرستحقوقغیرقابلعبولقهرارهرفتههاسهتودو هتهها
نمیتواننبحتیدرواعیتها فوقا عاد،ازاینتعهب ودعبولنماینب.بایبتوجهداشتكهدربهینهنجهارهها حقهوق
بشر ،ايلمنقشکنجه،بهیكقاعبهرمرهحقوقبینا مللتببیلشبهاست.دراین صهوومهیتهوانبههرأ دادههاه
كیفر یوهسحو درقضیه""Furundzjiaمورخ81دسامبر8331ویارأ شعبهعا یدیواناروپهاییحقهوقبشهردر
قضیه""AL Adsaniعلیهبریتانیامورخ28نوامبر2188اشارهنمود.
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""Soeringعلیهبریتانیامورخ 9وئیه8313اشارهكهرد.8در

ازبابتمثیلمیتوانبهقضیه
اینپرونبه ،واهاندرمعرضاسترادادبهرمریکاقرارداشتونظربهاینکهو دررنكشهور
متهمبهقتلبود،امکاناعمالمجازاتاعبافدريورتمحکومیت،وجودداشت.باتوجهبهه
احتمالنقضماده2كنوانسیوناروپاییحقوقبشرتوسطدو هتبریتانیهادريهورتاسهترداد
واهان،كمیسیوناروپاییازا تیار ودمبنیبريبوردستورموقتاسهتفادهكهردوجا هس
اینجاستكهدو تبریتانیاازایندستورپیرو نمودوتعهبات ودناشیازمعاههبهدوجانبهه
استردادمجرمینباایاالتمتحبهرمریکارارعایتنکرد.
شایانذكراسهت،درقضهیه ههاییكهه واههانقهراراسهتبههیکهیازكشهو رهها عضهو
كنوانسیوناروپاییحقهوقبشهرمسهتردیهاا هرا شهود،دیهوانبهاسهختگیر وبههنهبرتاز
يححیت وددر صوويبوردستورموقتاستفادهمینمایهبچهراكههازحیهثحقهوقی
دولعضواینسنبموظفنبهنجارها حقوقبشر منبر دررنرارعایتنماینبدرحا یکه
دولغیرعضوطبیعتاًمکلفبهاینامرنمیباشنب.ا بتهه،چنانچههدیهوانتشهخی

دههبكههدر

يورتاجرا حکماستردادیاا را بهكشورعضوكنوانسیون،همواره واهانبایك طر
قریسا وقوعو سارتجبرانناپيیر روبرومیباشب،دیوانازيهبوردسهتورموقهتامتنهاع
نمیكنب.دراین صوومیتوانبهقضیه”“Chamaievودیگرانعلیههرجستانوفبراسیون
روسیهمورخ82روریل2119اشارهنمود.2دراینقضیه،بههرغهماینکههدو هتروسهیهعضهو
كنوانسیوناروپاییحقوقبشهراسهتوملهزفبههرعایهتقواعهبمنهبر دررنوسهایراسهناد
مترتس،دیوانتشخی

دادباتوجهبهسابقهبر وردمقاماتروسیبهااتبهاعچچهنواحتمهال

قتهل،اعمهالشههکنجهوسهایررفتههارهها غیرانسهانی،اسههترداد”“Chamaievوبر هیدیگههراز
واهانها چچنبهروسیه،منجربهنقضمواد2و9كنوانسیوناروپاییحقوقبشهر واههب
شب.
درقضیه""Paposhviliعلیهبلژیك(رأ شعبهعها یمهورخ89دسهامبر ،9)2184واههان
كهازاتباعكشورهرجستانبود؛بب یلو امتواعیتجسمانی ودناشیازابتحبهچنهبین
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
مجبدبهقلمروسرزمینیاینكشوربب یل" طرعلیهنظمعمومی"،نزددیهوانطهرحدعهو 
كردوبحفايلهدر واستيبوردستورموقتنمود .واهانمهبعیبهودكهها هرا و بهه
هرجستانبب یلعبفدسترسیبهامکاناتپزشکیكافی،حهقحیهاتو رابهه طهر واههب
انبا ت.عحوهبراینمواوع ،واهانمبعیبهودكههاجهرا ایهنحکهمباعهثنقهضحهق
احترافبهزنبهی انوادهی،منبر درماده1كنوانسیوناروپاییحقوقبشر واهبشبچهرا
كههمسروفرزنبانشدركشوربلژیكاقامتدارنب.دیوان،بااستنادبهماده93دستورموقهت
رايههادرودرتههاریخ 21وئیههه2181ازمقامههاتدو ههتبلژیههكدر واسههتكههردتههاپایههان
رسیبهینزددیوان،ازاجرا رنامتناعورزنب.شایانذكراسهتكههبههد یهلتطویهلفررینهب
رسیبهی ،واهاندرحینرسیبهیدرتاریخ 9وئن2184درهيشتاما،همسهروفرزنهبان
و درتاریخ 21وئن،ازدیواندر واستادامهرسیبهیراكردنهبودیهوانبهراسهاسبنهب
اولماده99كنوانسیوناروپاییحقوقبشر8،ایندر واستراپيیرفت.

 .2-2خطر اعمال شكنجه يا رفتارها يا مجازاتهاي غيرانساني يا ترزيلي

مسئلهمنقاستردادوا را افراد كهدرمعرض طرجب شکنجهقراردارنب،ازنکهات
مهموقابلتوجهبر یازاسنادبینا مللیحقوقبشراست.بطورمثهالوفهقبنهبیکهممهاده9
كنوانسیونمنقشکنجهمورخ"،8316كشورها عضونبایبهیچفرد راكهاحتمالجهب و
قابلتوجهدرمعرضشکنجهقهرارههرفتنو وجهوددارد،بههكشهورشهکنجهههرا هرا یها
استردادكننب"(قار سیبفاطمی،8911،دفتردوف:ي

.)11-19

طراعمالشکنجهورفتارهایامجازاتها غیرانسانییاترزیلهیدريهورتاسهتردادیها
ا را  واهان،یکیازمهمترینعناير استكهدیواناروپاییحقوقبشردرزمانبررسهی
در واستدستورموقتببانتوجهمیكنبوعلیرغمعبفتبیینمصادیقشکنجه،رفتارهایها
.8وفقبنباولماده،99دیوانمی توانبدرهرمرحلهازرسیبهی،دريهورتیكههشهرایطزیهرحايهلشهود،تصهمیمبهه
حيفیكدر واستازفهرستپرونبهها  ودكنب":ا ف-در واستكننبهقصبنبارددر واست هودراپیگیهر 
كنبیا؛ب-مسئلهحلوفصلشبهاستیاپ-بهههرد یهلكههبهرا دیهوانمحهرزشهودكههادامههبررسهیدر واسهت
وجاهتقانونی ودراازدستدادهاست.بااینحال،دريورتیكهاحترافبههحقهوقبشهررنطهوركههدركنوانسهیونو
پروتکلها رن،الزفتشخی دادهشوددیوانمیتوانببهبررسیدر واستادامهدهب".
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مجازاتها فوق ا يكردرمتنكنوانسیون،دیهوانبهااسهتنادبههرویههقضهایی هودوشهرایط
اوهرپرونبه،بايبوردستوراتموقتسعینمودهتادو ت وانبهراازانجهافایهننهوع
اقبامات،بازدارد.شایستهیادرور استكهدرپرونبههاییكه واههان،دريهورتاجهرا 
حکماستردادیاا را در طراعمالشکنجهیارفتارها مشابهدركشهورمقصهبقهراردارد،
دو تها  وانبهسعیمیكننبتهابهااسهتنادبههوعهبهههاوتضهمیناتسیاسهیودیپلماتیهك
مقاماتكشورمقصباثباتكننبكههعمهحً واههاندرمعهرض طهرنمهیباشهبوازيهبور
دستورموقتممانعتنماینب.دراینرابطه،میتوانبهقضیه""Chahalعلیهبریتانیهامهورخ89
نههوامبر8334اشههارهكههرد.8درایههنقضههیه،دو ههتبریتانیههاكهههدرحههالا ههرا ""Chahalبههه
هنبوستانبودادعامیكردكهتضمیناتالزفراازسهو مقامهاتيها حهنهب در صهوو
رعایتحقوقنامبردهدریافتكردهاست؛اما،دیوانبهرغماشارهبهحسننیتمقاماتهنب 
وبااستنادبهنقضمستمرحقوقبشردركشورمقصب،بویژهایا هتپنجهاب،ایهنتضهمیناترا
كافیقلمبادنکردوازيححیت ودبرا يبوردستورموقتاستفادهنمود.ا بتههدربر هی
مواقق،دیوانتضمیناتارائهشبهتوسطدو تمقصبراكافیوراایتبخشتلقیمیكنهبو
بهدستورموقتيادرهپایانمیدهب.
دراین صوومیتوانبهقضیه”“Nivetteعلیهفرانسهمورخ 9ویه2118اشهارهكهرد.2
دراینقضیه،ببواًدیوانبااستنادبهماده93رییننامه هودوبهب یلاحتمهالاعمهالمجهازات
اعبافبرا اینتبعهرمریکاییدريورتاستردادو ازفرانسهبهرمریکها،ازراهکهاريهبور
دستورموقتاستفادهكرداماپ ازارائهتضمیناتكافیازسو مقاماترمریکاییمبنهیبهر
عبفاعمالمجازاتاعباف،بهدستورموقت ودپایانداد9.
در صوومصادیقیاشا

هاییكهوفقرویهدیواناروپاییحقوقبشربهريهبور

دستورموقتپیراموناحتمالشهکنجهیهارفتهارههایهامجهازاتهها غیهرانسهانییهاترزیلهی
تأثیرهياراست،می توانبهموارد همچونعقایبسیاسی،ميهبییهاتعلهقبههیهكاقلیهت
1. Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, 15th November 1996.
2 . Nivette v. France, Application No.44190/98, 3rd July 2001.
.9دراین صوومیتوانبهقضیهEinhornعلیهفرانسهمورخ84اكتبر2118نیهزاشهارهكهرد.درایهنپرونهبه،دیهوان
تضمیناتمقاماترمریکاییمبنیبرعبفاعمالمجازاتاعبافدرایا تپنسهیلوانیادريهورتاسهتردادرقها Einhorn
كهمتهمبهقتلنامزد ودبودراكافیوقانقكننبه تلقیكرد.
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قومی()2-2-8هرایشجنسی() 2-2-2انزوا اجتماعی() 2-2-9وحتهیبیمهار (-2-6
)2اشارهنمود.

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

در صووعقایبسیاسهی،درقضهیه"8"Y.P & L.Pمهورخ2سهپتامبر2181علیههدو هت
فرانسه،2یکیاز واهانهاكهدركشورمتبوع ود(روسیهسفیب)بب یلعضویهتدریکهیاز
احزابمخا فدو ت،چنبینباردستگیروتوسطنیروها پلهی مهورداهربوشهتمقهرار
هرفتهبود-اماموفقشبهبودكهبهكشورفرانسههفهراركنهب-مهبعیبهودكهها هرا و و
همسرشبهروسیهسفیب(پیروردشبندر واستپناهنبهیتوسطمقاماتفرانسهو )رنههارا
درمعرضحب وببرفتار قرارمیدهب.دیواناروپاییحقوقبشر،بااسهتنادبههمهاده93از
دو تفرانسهدر واسهتنمهودتهاپایهانفررینهبرسهیبهینهزددیهوان،ازا هرا  واههانو
همسرشامتناعورزد.اعمالدستورموقتيادرهازسو دیوانبايبوررأ نههاییواحهراز
نقضماده9كنوانسیوناروپاییحقوقبشرتوسطدو تفرانسهدريورتا را ایهنافهراد،
اتمهیافت.
دررابطهباتعلقبهاقلیتها قومی،میتوانبهقضیه ""W.Hعلیهسوئب،اشهارهنمهود.9در
اینقضیه ،واهانكهزنیمتعلقبهیکیازاقلیتها قومیوفرقههها مهيهبیعهراقاسهت،
مبعیبودكهدريورتا را بههكشهورشدرمعهرضرفتهارهها غیرانسهانیقهرار واههب
هرفتوبههمیند یلعلیهدو تسوئبنزددیوانشکایتوازاینركهندر واسهتيهبور
دستورموقتنمود.دیواناروپاییبااستنادبهماده93رییننامه ود،ازاینا تیاراستفادهواز
مقاماتسوئب در واستكردتاپایانفررینبرسیبهی،ازاجرا حکهما هرا  هوددار 
نماینب.قابلتوجهاسهتكههپیهرويهبوردسهتورموقهتتوسهطدیهوانوحتهیقبهلازاتمهاف
.8بانافبودنداد واست ها فرد ،جزوشرایطپيیرشدعوانزددیواناروپاییحقوقبشهراسهتودرغیهراینصهورت،
اینداد واستهاموردپيیرشقرارنمیهیرنب .یکن،چنانچه واههانبخواههبنهافومشخصهاتاودرجریهانرسهیبهی
فاشنشودبایستیدالیل ودرابهدیواناعحفكهردهو واسهتارسهر مانهبنههویتششهود.اههردر واسهتو قبهول
هردد،درهزارشاتپرونبهورأ نهاییازحرفاولاسمو یایكحرفدیگهر بههجها نهافاو،اسهتفادهمهیشهود.
ببینترتیسدر یلیازررا دیوان،بجا در نافكامل واهانیا واهانها،ازاینروشاستفادهمیهردد.
 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
واهان،كارتاقامتاعطاكردنبواینامرسبسشهبتها واههانازادامههفررینهبشهکایت،
منصرفهردد.
8

نهایتاًدرقضیه""F.Gعلیهسوئب ،مواوععقایبميهبیافرادورزاد ميهسموردتوجهه
قرارهرفت.ببینترتیس،یكشهرونبایرانیپیرومخا فتمقاماتسهوئب مبنهیبهراعطها 
پناهنبهیبهو ،ادعامیكردكهدريورتا را بهایران،بب یلتيییرمهيهسازاسهحفبهه
مسیحیت،درمعرض طراعبافیاسایرمجازاتهاقرار واهبهرفت.دیواناروپاییحقهوق
بشربايبوردستورموقت،ازمقاماتذ نفقسوئبدر واستنمودتهاپایهانفررینهبقضهایی
نزددیوانازا را  واهانبهایرانامتناعنماینب.سرانجافشعبهعا یدیواندررأ مهورخ29
مارس،2184يراحتاًاعحفكردكهدريورتا را  واهانبههایهران،بهاتوجههبههماهیهت
قوانینایرانومجازاتها پیشبینیشبهبرا افراد كهتيییرميهسمیدهنب،دو تسهوئب
مواد2و9كنوانسیوناروپاییحقوقبشررانقض واهبنمود.


 .2-2-2گرايش جنسي

طراعمالشکنجهبب یلههرایشجنسهی واههاندريهورتاسهتردادیهاا هرا و از
یکیازدولعضوكنوانسیوناروپاییحقوقبشر،یکیازمبانیيبوردسهتورموقهتتوسهط
اینركنقضاییمیباشب.
درقضیه""M.Eعلیهسوئب ،2واهانكهشهرونبكشهور یبهیبهود،ادعهامهیكهردبهب یل
هرایشجنسی اشدريهورتا هرا ازسهوئبقطعهاًدركشهور هوددرمعهرضشهکنجهو
رفتارها غیر انسانیقهرار واههبهرفهت.دیهواناروپهاییحقهوقبشهربهااسهتنادبههمهاده93
ریین نامهوبهاانطبهاقبههرویههقضهاییسهنتی هودبهايهبوردسهتورموقهتازدو هتسهوئب

در واستكردتاپایانفررینبرسیبهی،ازاجرا حکما را  هوددار نمایهب.بهايهبور
كارتاقامتبرا  واهاندرحینرسیبهینزددیوان،قضاتبههایهننتیجههرسهیبهانهبكهه
طرنقضماده9كنوانسیوناروپاییرفقشبهو زومیدالبرادامهرسیبهینیست.
1.F.G v. Sweden, Application No. 43611/11, 23rd
March 2016.
2.M.E v. Sweden, Application No. 71398/12, 8th April 2015.
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 .2-2-3انزواي اجتماعي

زوفحفاظتازافراد كهمحتملاستدرجوامقسنتیومردساالركشور ود،بههد یهل
تنهاییوانزوا اجتماعیناشیازرن،درمعرضرفتارهها غیهرانسهانیقهرارهیرنهبدرررا 
متعبددیوانموردتوجهقرارهرفتهاست.
بطورمثال،قضاتدیواناروپاییحقوقبشردرقضیه""Hossein Kheelعلیههلنب،8بهایهن
نتیجهرسیبهانبكهتنهاییوفقباناعضا  انوادهیميكردربر یازجوامقسنتی-درایهن
پرونبهجامعهافيانستان-منجربهانزوا اجتماعیشبهومیتوانبد ترانوزنانرادرمعرض
تعرضورفتارها غیرانسانیقراردهب.بههمینسبسدرپرونبهنامبرده،دستورموقتجههت
جلوهیر ازا را زنیافيانازكشهورهلنهبكهههمسهروفرزنهبانششههرونبهلنهببودنهب،
توسطدیوانبراساسماده93يادرهردیب.اینعملواستباللقضاتدیهوانباعهثشهبتها
مقاماتهلنب بهاینشهرونبافيانمجوزاقامهتدهنهبوایهنامهرمنجهربههپایهانرسهیبهی
هردیب.شایانذكراستكهقضاتدیواندرپرونبه""Nعلیهسوئب،2بااستبال یمشهابهوبها
يبوردستورموقت ،واهانجلوهیر ازا را زنمتعلقهافيهانبهراسهاسمبهانیمزبهوربهه
كشورافيانستانشبنب.

 .2-2-4بيماري

زجروعيابناشیازعبفدسترسیبهدارو،درمانو هبماتپزشهکیمناسهس،احتمهال
كاهشامیببهزنبهیویانگرشمنفیوتحقیررمیزبعضهیجوامهقنسهبتبههبر هیازافهراد
بب یلنوعبیماریشان،ازموارد استكهاینركنقضهاییبهباناسهتنادجسهتهوایهنزجهرو
عيابیارفتارها اجتماعیراازمصادیقرفتارها غیرانسانیوتحقیررمیزتلقیمیكنب.
ازبابتمثیهلدرقضهیه""Dعلیههبریتانیهامهورخ2مهی 9،8339واههانكههبههویهروس
میكردكهدريورتا را
اچ.ر .و مبتحبود،ادعا 

بهكشور"Kitts

"Saintوعبفامکان

بهرهمنب ازمراقبتها پزشکیمناسسدركشورمتبهوع هود،درمعهرضمرههیزجهررور
1. Hossein Kheel v. Netherlands, Application No. 34583/08, 16th 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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قرار واهبهرفتواینامرازمصادیقرفتارغیرانسانیتلقیمیههردد.قضهاتدیهوانبهب یل
واعیتجسمانی واهانكهدرشهرفمهر،قهرارداشهتبهااسهتنادبههقاعهبه"مححضهات
بشردوستانهرمرانهه"ازا تیهاريهبوردسهتورموقهتاسهتفادهنمهودهانهبوازمقامهاتبریتانیها
در واستكردنبكهازا را  واهانبپرهیزنب.
درقضیه""Nعلیهبریتانیا(را شعبهعا یدیوانمورخ29مهی8،)2111دیهوانبهراسهاس
اظهاراتزنیكهتبعهكشوراوهانباومبتحبهبیمار ایبزبود،بواسطهدستورموقتازدو ت
بریتانیادر واستكردتااجرا حکما را و رابهتعلیهقدرروردتهارسهیبهیدردیهوان
اروپاییسیرطبیعی ودراطینمایب.نکتها كهتوجهبهرن ا یازفایهبهنیسهتایهناسهت
كهشعبهعا یدیواننهایتاًدرحکهمنههایی هوداعهحفكهردكهها هرا ایهنفهردبههكشهور
اوهانبا،نقضماده9كنوانسیوناروپاییحقوقبشرتوسطبریتانیاتلقهینمهیههردد.ایهنرأ 
مبیناینامراستكهقضاتدیواندرهرپرونبهوبراساساوااعواحوالموجهودو هاو
هرداد واستبهبررسیواجرا تعهباتدولعضوكنوانسیونمیپردازنبومحکوفنمهودن
ایندو تها بطور ودكاريورتنمیهیرد.

 .2-3صيانت از ساير حقوق مندرج در كنوانسيون

عحوهبر طرنقضحقحیاتیااعمالشکنجه،رفتارهاومجازاتغیرانسانیكههمهیتوانهب
مبنا يبوردستورموقتقرارهیرد،دیواناروپاییحقوقبشردرجهتيیانتازسایرحقهوق
منبر دركنوانسیونازجملهحقبردادرسیعادالنه(ماده)4ویاحتیحقبرحریم صويهی
وزنبهی انوادهی(ماده،)1بنابهمقتضیاتهرپرونبهبهدستورموقتمتوسلمیشود.
بطهورمثهالدیههواندرقضهیه)Othman (Abou Qatada

Omarعلیههبریتانیههامهورخ3مههی

2،2182بايبوردستورموقتمانقاسترداداینفردازبریتانیهابههكشهوراردنشهب.ایهنتبعهه
اردنیعضوهروهتروریستیا قاعبه،مبعیبودكهدركشوراردناسهتفادهازشهکنجهجههت
هرفتناعترافرایجاستواینعملناقضحقدسترسیبهیكمحاكمهعادالنههمنهبر در
ماده4كنوانسیوناروپاییحقوقبشرمیباشب.قضاتدیوانامنپهيیرشایهناسهتباللوبها
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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استفادهازيححیتيبوردستورموقتازاستردادنامبرهبهكشوراردنجلوهیر كردنب.
درقضیه Ismoilovودیگرانعلیهفبراسیون روسیه8،مجبداًقضهاتدیهواناستراسهبور،
جهتيیانتازحقبردادرسیعادالنهبهيبوردستورموقتمتوسلشبنب.دراینپرونهبه،
82تبعهازبكویكتبعهقرقیزمبعیبودنبكهدريورتاستردادبهكشورازبکستان،عحوه
بر طراعمالشکنجهورفتارها غیرانسانی(نقضمهاده،)9بنهبدوفمهاده4كنوانسهیوننیهز
نقض واهبشبواینبارنیزقضاتدیوانبايبوردستورموقتمهانقاسهتردادایهنافهراداز
فبراسیونروسیهبهكشورازبکستانشبنب.
بشهدارشبنحقبرحریم صويهیوایجهادا هتحلدرزنهبهی هانوادهی،ازسهایر
موارد استكهدیوانازيححیتيبوردستورموقتاستفادهمیكنب.بطورمثالدرقضهیه
Amrollahiعلیهدانمارك2،اینتبعهایرانیمبعیبودكهدريورتاجرا حکما هرا و 
ازدانماركبهایران،روابطوپیونبها  انوادهیاوباهمسردانماركیو2فرزنهباشتحهت
ا شعاعقرار واهبهرفتوعمحًماده1كنوانسیوننقض واهبهردیهب.ایهنبهارنیهزدیهوان
ایناستباللراپيیرفتومانقا را رقا  Amrollahiازكشوردانماركشب.
شایانذكراستكهقضاتدیوانبطوراستثناییازاینيهححیتاسهتفادهمهیكننهبوعمهحً
بجز طرنقضمهواد4،9،2و 1اسهتفادهازدسهتورموقهتدر صهووسهایرمهوادكنوانسهیون
اروپاییدررویهقضاییدیوانمشاهبهنمیشود.بهیقین،ایهنعملکهرددیهواننشهانگرایهنمههم
استكهقضاتدیوانتمایلنبارنببطوربیرویه ،ودكار؛دراكثرپرونبهههاازيهبوردسهتور
موقتاستفادهكننب.درواققپیونبزدنيبوردستوراتموقتبااعمها یهمچهوناسهتردادویها
ا را واحتمالنقضدومادهايلیكنوانسیون(حقبرحیاتومنقشهکنجه)كههجهزقحقهوق
غیرقابلانحرافمیباشنب،بیانگراینامراستكهدستورموقتمیبایسهتبههعنهوانیهكابهزار
استثناییومورد استفادهشودوهرهونههسهوقاسهتفادهیهاافهراطدرایهن صهوو،عملکهردو
اعتبارایهنركهنرا بشهه دار واههبنمهود.ازطهرفدیگهر،بهاتوجههبههفقهبانمقهرر ها در
صووامانتاجرا دستوراتموقتيادرهوعبفاجرا ایننوعدستوراتتوسطبر هی
ازدولعضوكنوانسیوناروپهایی،باعهثشهبتهاقضهاتبهااحتیهاطودر صهوومواهوعات
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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محبودومشخصیازایننهاداستفادهكننهبوبواسهطهررا  هودسهعینماینهببهرالزفاالجهرا
بودنایندستوراتتأكیبنماینب.


 .3ضمانت اجراي دستورات موقت ديوان اروپايي حقوق بشر
درمتنماده93رییننامهدیواندر صووامکاناستفادهازدستورموقهت،تصهریحیبهر
امانتاجرا ایننهادنشبهاستواینواعیتمنجرشبتادیواناستراسهبور،،عهحوهبهر
تأكیببراهمیتوجایگاه اودستوراتموقتدرراسهتا تحقهقوتضهمیننظهافحمهایتی
كنوانسیوناروپاییحقوقبشر،بهمواوعاهمانتاجهراودامنههاجهرا ایهننهوعدسهتورات
توجهكنبوبهشهکلیبهه"Quo

 "Statusموجهود اتمههدههب.بهبینترتیهس،قضهاتدیهوان

مواوعامانتاجرا دستوراتموقتيادرهراباماده96كنوانسیوناروپهاییحقهوقبشهر
در صووحقداد واهیفرد پیونهبزدنهبودریهكعمهلنورورانهه،عهبفاجهرا ایهن
دستوراترانقضمادهنامبردهوبهعبارتدیگرحقداد واهیفرد توسطدولعضواعحف
كردنب.تعمقدراینمسئلهنشانمیدهبكهقضاتدیواناستراسبور،بههشهکلیازسهکوت
اسناداروپاییاستفادهوسعیكردنببهنیازها حادثپاسخدهنب.
مواقهیر دیواندرقضیهMamatkulovوAskarovعلیهتركیههمهورخ6فوریهه82119

نقطهعطفیدر صوومواوعامانتاجرا دستوراتموقتتلقیمیهردد.ایهندوتبعهه
ازبكعضهویکهیازاحهزابمخها فدو هتوقهتازبکسهتان،بهب یلاتههافبههقتهلواقهباف
تروریستیعلیهریاستجمهور ،پیرودر واستمقاماتدو تازبکستاندرتركیههدسهتگیر
وبهرغميبوردستورموقتازسو دیواناروپاییحقوقبشهرمبنهیبهر هزوفعهبفاجهرا 
حکماسترداد(بب یل طراعمالشهکنجهوعهبفرعایهتايهولدادرسهیعادالنههدركشهور
مقصب-ازبکستان)،بهرنكشورمستردشبنب.اینامرسبسشبتانماینبهاناینافراددرادامه
فررینبرسیبهینهزددیهوان،مواهوععهبفاجهرا دسهتورموقهتيهادرهرامطهرحورنرا
بهعنوانیکیازمصادیقنقضكنوانسیوناروپاییحقوقبشراعحفنماینب.

قضاتدیوانازاینفريتاستفادهويراحتاً،عبفرعایتدستورموقتموردنظرتوسهط
1. Askarov & Mamatkulov v. Turkey, Applications No.46827/99 & No.46951, 4th
February 2005.
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دو تتركیهرابهمثابهنقهضمهاده96كنوانسهیونپیرامهونحهقبهرداد هواهیفهرد اعهحف
كردنب.برا دیواناروپاییحقوقبشر،یکیازاهبافدستوراتموقت،عحوهبرجلهوهیر 
اززیانجبران ناپهيیربههافهراد،تضهمینحهقداد هواهیفهرد اسهتچهراكههعهبفرعایهت
دستوراتموقتتوسطدولعضوواجرا احکافاستردادیاا را افهرادبههكشهورها غیهر
عضوكنوانسیون،عمحًاینحقرا بشهه دارنمهودهوایهنامهربهاروححهاكمبهركنوانسهیون
اروپاییو زوفحمایتازحقوقافراددرتناقضاست.بهرا قضهاتدیهوان،وفهقمنهبرجات
مههاده،96دولعضههوموظفنههباز"هرهونهههاقههبافدرجهههتجلههوهیر ازاجههرا مههوثرحههق
داد واهیفرد  ،وددار كننب"وعبفرعایتدستوراتموقتيادره،نقهضيهریحایهن
تعهبدو تهاتلقیمیهردد) .(Frumer, 2005: 818شایسهتهیهادرور اسهتكههپه ازرأ 
مزبور،دیواناروپاییحقوقبشردرپرونبهها متعهبد ازجملههپرونهبه”“Kondrulinعلیهه
فبراسیونروسیه

ویاپرونبه"“Paladi

8

علیهجمههور مو هباو مهورخ81مهارس22113بها

تکیهبرایناستباللعبفرعایتدستوراتموقت ودراعملیغیرقابلقبهولقلمهبادكهردو
نقضكنوانسیونرااحرازنمود.
ازحیثانساندوستانهويرفاًحقوقبشر ،اینرویکرددیواناروپاییقابلتحسیناسهت
چراكهاینركنباردیگردرراستا حمایتازقربانیاننقضحقهوقبشهرههافبرداشهتهوبهه
نوعیتوانستهاستنقشبنیادینوذاتی ودرابطورمطلوبیایفاكنهب.دیهوانهمهوارهجههت
حفووپاسبار ازكنوانسیوناروپاییحقوقبشرسعیكردهاستباتفسیرپویها ایهنسهنب،
حمایتازمنز توكرامتانسانیرادررأساو ویتهاواقبامات ودقراردهب.پ اهراز
اینزاویهبهعملکهرددیهوانبنگهریم،ایهراد بهررنواردنیسهت.امها،ازحیهثحقهوقیایهن
رهیافتقابلنقباستچراكهدر صوومواوعامانتاجرا دسهتوراتموقهتوا هزاف
دولعضوبررعایتایندستورات،بهنظرمیرسبقضاتدیوانفراترازحیطها تیارات هود
هافبرداشتهانبودرواققبجا كشورها عضودرحالقاعبهساز مهیباشهنبوبههمهوازات
تفسیرموسقواعمالحمایتها هستردهتر،دريبدایجادتعهباتجبیب برا دولعضهو
هسههتنبوایههننههوععملکههردمههیتوانههبدريههورتاسههتمرارمشههروعیتایههنركههنقضههاییرا
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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بشهداركنبوباعثشودتابر یازدو تها عضوجههتمقابلههبهاایهنرویکهرد،اقهباف

نماینب.
شایسهتهیهادرور اسهتكههبر هیازقضهاتپرونهبه  Mamatkulovو Askarovازجملهه
قاای"كوو هور""،تهورمن"و"كها فیش"نظهراتمخها ف هودرادر صهووایهنرأ 
دیواناروپاییحقوقبشهراعهحفويهراحتاًرویکهردموسهقایهنركهنقضهاییدر صهوو
هنجارساز وایجادتعهباتجبیببرا دو تها عضهورامحکهوفكردنهب.بههنقهلازایهن
قضات"،دیوانفقهطازيهححیتتفسهیركنوانسهیوناروپهاییحقهوقبشهربر هوداراسهتو
نمیبایستنقشیكقانونگهياربهینا مللهیراایفهاكنهب").(Burgorgue-Larsen, 2009: 4بهه

تعبیردیگر،درحا یکهدولعضوكنوانسیونتمایلنباشتهانبتادراسناداروپاییحقوقبشربه
مواوعامانتاجرا دستوراتموقتبپردازنب،قضاتدیواننیزنمیبایستبهاینمواهوع
ورودنماینب.
ا بتههه،قضههاتدیههواندربر ههیازررا رتههی ههودسههعیكردنههبتههاازایههنرویکههرد
بحثبرانگیزوررمانهرایانهه هوددار كننهبوبهههمهینسهبسدررأ ”“Chamaievاعهحف

كردنبكه"عبفاجرا دستوراتموقتيادرهازسهو دیهواننمهیبایسهتبطهور ودكهار
بهعنواننقضماده96كنوانسیوندر صووحقداد واهیفرد تلقیشودوایهنمواهوع

میبایسهتدرههرقضهیه،بنهابههویژههیههاواواهاعواحهوالرنبررسهیوارزیهابیشهود"
).(Frumer, 2005: 820
باتوجهبهمطا بیكهدرسطورفوقبیانهردیببهنظهرمهیرسهبرویههقضهاییدیهواندر
صووامانتاجرا دستوراتموقتقطعینمیباشهبودرواقهقدیهواندرحهالبررسهی
رهیافتها جبیب استتهابواسهطهررا  هودبههسهکوتاسهناداروپهاییحقهوقبشهردر
صووامانتاجرا دستوراتموقت،پایاندهب.


نتيجهگيري
دیواناروپاییحقوقبشر،بهرغماینکهسازوكاراستفادهازدستوراتموقتدركنوانسیون
اروپاییحقوقبشرورزاد ها اساسییاپروتکلها ا حاقیرنتصریحنشبهاسهت،موفهق
شبهبااستنادبهماده93رییننامه ود-ا بتههتحهتشهرایطمشخصهی-بهايهبوردسهتورات
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موقتازافراد كهدرمعرضا را یااستردادازقلمروسرزمینییکیازدولعضوهستنبو
ممکناستزیانیا سارتجبرانناپيیربهرنهاواردشود،حمایتویژهبهعملروردوبهار 
دیگر،درراستا حمایتازكرامتانسانیهافموثر بهردارد.دیهواناستراسهبور،بواسهطه
دستوراتموقتسعینمودهاستببونهرهونهپیشداور وبهبونرنکههایهندسهتوراتاز
حیثماهو براحکافنهاییاینركنتأثیربگيارنب،ازایهننههادجههتجلهوهیر ازنقهض
حقوقبهرسمیتشنا تهشبهدركنوانسیوناروپاییحقوقبشر،بهویژهحقحیات(مهاده)2و
حقبرتمامیتجسمیوروحی(ماده)9استفادهنمایبوبهیقینمیتواناینعملکهرددیهوانرا
كاررمبومثبتارزیابیكرد.
سیرتحولرویهقضاییدیوانوواكهنشاكثریهتكشهورهها عضهوكنوانسهیوناروپهایی
حقوقبشربهدستوراتموقتيادره،بیانگراینواقعیتاستكهدرحهالحااهراسهتفادهاز
ایندستوراتبهعنوانیكابزارحمایتی اوومورد درنظافاروپاییحقوقبشهرپيیرفتهه
شبهوازجایگاهمهمیبر وداراست.ا بته،ایننقببهعملکرددیواناروپاییوارداستچهرا
كهدرعملاستفادهازدستوراتموقتبهمواوعاتیهمچونا را یااستردادافهرادونقهض
احتما یمواد2و9كنوانسیوندركشورمقصبمحبودشبهاستدريهورتیکهشایسهتهاسهت
حمایتازسایرحقوقورزاد ها منبر دركنوانسیوناروپایینیزتحهتشهمولایهننههاد
قرارهیردوحبودوثيورجبیب برا استفادهازایندستورات،تبیینشود.
ازسو دیگر،اقباماتدیوانپیرامونامانتاجرا دستوراتموقتوتحشایهنركهن
منطقها جهتپایاندادنبهكاستیها موجوددراسناداروپاییحقوقبشرنیزقابهلتحسهین
است؛بهویژهاینکهدیواناستراسبور،موفقشبهاسهتتهابهااسهتنادبههمهاده96كنوانسهیون
اروپاییحقوقبشردر صووحقداد واهیفرد ،عبفاجرا دستوارتموقتيادرهرا
بهعنواننقضمادهمزبورویکیازمهمترینتعهباتدولعضوكنوانسیونقلمبادكنهب.ا بتهه،
اینعملکرددیواننیزقابلنقباستچراكهقضاتدیوانبهنحو  ار ازحیطهها تیهارات
ودهافبرداشتهوسعیكردنبدرواققتعهباتجبیب برا كشهورهها عضهوكنوانسهیون
اروپاییحقوقبشرایجادكننبدرحا یکهوفقایهنكنوانسهیونوسهایراسهنادمربوطهه،دیهوان
فقطازحقتفسیرواجرا كنوانسیونبر هوداراسهتونههازحهقهنجهارسهاز .بههعبهارت
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دیگر،دیوانبطور ”“Ultra Viresاقبافكردهاستودريورتاستمراراینرویکهرد،پیشهینه
وسابقهمثبتاینركنقضاییمیتوانب،تحتا شعاعقرارهیرد.
باعنایتبهنکاتفوق،هرچنبكهبراساسرویهقضاییدیوانبههنظهرمهیرسهبعملکهرد
كلیاینركندراستفادهازنهاددستوراتموقتمناسسوكاررمباسهت؛امهامقتضهیاسهت
دولعضوكنوانسیوناروپاییحقهوقبشهربواسهطهتهبوینوتصهویسیهكپروتکهلا حهاقی
جبیبوا تصايی،بهكلیهجوانسمربوطبهدستوراتموقتازجملهمقو هاهمانتاجهرا 
رنها،بپردازنب.ازببوتصویسكنوانسیوناروپاییحقوقبشرتاكنون،بواسهطهبهیشازشهانزده
پروتکلا حاقی،عحوهبرايححوتيییرسا تاردیواناروپاییحقوقبشروشروطرسهیبهی
بهداد واستها فرد ودو تی،حقوقورزاد ها جبیب بهمتناو یهكنوانسیونااهافه
شبهانب؛بنابراین،درنظافاروپاییحقوقبشرراهکارها الزفبرا تبیهینسها تاروسهازوكار
استفادهازدستوراتموقتفراهماستوتنظیمچنهینپروتکهلا حهاقیسهبس واههبشهبتها
رهیافتفعلیدیوانكهبرمبنا رویهقضاییشگلهرفتهاستتثبیتوبهمشروعیتاینركهن
حقوقبشر افزودهشود.
درحالحاار،توسلبهماده96كنوانسیوناروپاییحقوقبشرواعحفنقضاینمهادهدر
يورتعبفاجرا دستوراتموقتدیوانفینفسهنمیتوانبمهانقازنادیهبهههرفتنایهننهوع
دستوراتتوسطدولعضوكنوانسیونهرددوببیهیاستكهدیواننهایتاًمیبایستبهدنبهال
ایجادسازوكارمشخ

ودقیقتر در صووامانتاجهرا دسهتوراتموقهتباشهب.بهه

تعبیردیگر،دیواننمیتوانببهتنهاییبراجرا دستوراتموقتنظارتكنبودرهیهركهردن
نهاد همچونشورا وزرا سازمانشورا اروپاكهدرحالحااروفقماده64كنوانسیون
اروپاییحقوقبشربراجرا احکافدیهواننظهارتمهیكنهب،امهر منطقهیواجتنهابناپهيیر
میباشب.نهایتاً،ارور استجهتاجتنابازهرهونهتفسیرسلیقها ،مصادیقشا


ههایی

همچون"فوریهت"ویها"زیهانجهب ،جبهرانناپهيیروقریهسا وقهوع"كههدرزمهانيهبور
دستوراتموقتمیبایستاحرازهردنب،بطوردقیقمشخ



شونب.
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