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تعارض حقوق فردی و اخالق عمومی
در پرتو رویة دیوان اروپایی حقوق بشر
محمدرضا ویژه - 1رضوان پویا

2

دریافت -1991/11/9 :پذیرش1991/12/21 :

چکیده
یهای بشری است
«اخالق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدیدکننده حقوق و آزاد 
که بهرغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر ،تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و
تهای آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است .در خال قوانین و
شرایط اعمال محدودی 
تهای اخالق
صورتبندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودی 

مقرراتی که بتوانند 
عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند ،مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک
یتواند راهگشا باشد.دیوان در رسیدگی
شرو ،فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر م 
نهاد پی 
پروندههاییباموضوعتعارضاخالقعمومیوحقوقفردیرویکردهایمختلفیرااتخاذ

به
کردهاست.درخصوصتعارضحقوقفردیواخالقجنسی،دیوانرویکردبرتریاخالق
جنسگرایی،دیواناستثناییبررویکرد
عمومیرابرگزیدهاستدرحالیکهدرخصوصهم 
غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است .در مسائل غیرجنسی،
رویکردی واحد از رویة دیوان قابل استنتاج نیست .اگر چه عدم ارائة تعریف از اخالق
دولتهای عضو در تشخیص مفهوم اخالق
عمومی و اعطای «حاشیة صالحدید گسترده» به  
صورتبندی

بزرگتریننقاطضعفرویةدیواناست،اما

عمومیواعمالتحدیداتآناز
بزرگتریندستاوردهایدیواناست.

دقیقوشفافازشرایطاعمالمحدودیتاز
یهای فردی،
واژگان کلیدی :اخالق عمومی ،دیوان اروپایی حقوق بشر ،حقوق و آزاد 
یهای
تهای حقوق و آزاد 
یهای فردی ،تحدید محدودی 
تهای حقوق و آزاد 
محدودی 
فردی.
.8دانشیارحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائیmrezavijeh@yahoo.com
.6دانشجویدکتریحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندةمسئول)rezvanpouya@gmail.com
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مقدمه
از آغاز نهضت آزادیگرایی در دوران جدید ،منطق آزادیخواهان پذیرفت که آزادی
مطلق،نهمطلوباستونهممکنومرزهایآنناگریزدرنقطهایمتوقفخواهدشد.ایننقطه
دردیدگاهآنان،آزادیوحقوقدیگرانبودکهنخستینوبدیهیترینمحدودیترابرساحت
اختیاروآزادیفردواردمیکرد(موحد.)26:8911،اماتحدیدمرزهایآزادیدرهمیننقطه

متوقفنماند؛فردیکهبرتارکدنیای مدرنایستادهوبرخوردارازحقوقوآزادیهاشده
بود،درکنارخودهویتیجمعیرامییافتکهگاهدرشکلرقیبومعارضظاهرمیشدواین

دوگانگی،چالشجدیدودشوارحقوقوآزادیهابود.مصالحومنافعجمعیبهتدریجدر
قالبمولفههاییچونمصلحتعمومی،رفاههمگانیونظمعمومیظاهرگشتوازآنجاکه

هاییپرنفوذواثرگذارشدوگهگاه

داعیهداروپشتیبانیبهنامدولتراداشت،تبدیلبهمولفه
توانستبرمنافعوحقوقفردیفائقآید.کامیابیمنافعجمعیتابدانجاپیشرفتکهامروزه
در کنار حقوق دیگران ،مصلحت عمومی ،امنیت ملی ،سالمت و بهداشت عمومی ،رفاه
واخالقعمومیازجملهمحدودیتهایشناساییشدةاعمالحقوقو


همگانی،نظمعمومی
آزادیهاهستندکههریکبهنوعیدرنظامحقوقیداخلیوبینالمللیمورداشارهقرارگرفته
واعمالمیشوند.
8

بیشک یکی از مهمترین و در عین حال مبهمترین و از اینرو
«اخالق عمومی»  
هادراعمالحقوقفردیاست.اخالقعمومیمفهومیاستکه

چالشبرانگیزترینمحدودیت

از«اخالق»درمفهومکلیو«اخالقفردی»6و«اخالقخصوصی»9متمایزاست.بااینوجود،
پیچیدگیهاودشواریهایموجوددراخالق،مانندتعددوتناقضنظریههایاخالقی،تکثرو

تنوعارزشهاوهنجارهایاخالقیوچالشمیانعمومییاخصوصیبودناخالقبرمفهوم

کهدرخصوصمفهوماخالقعمومیاتفاقنظر

اخالقعمومینیزسایهانداختهاست.بهرغمآن
وجودنداردوابهاماتبسیاریبرحدودوثغورآنسایهانداختهاستامااخالقعمومیراباید
بازتابارزشهاوهنجارهاییدانستکهیکجامعهبهعنوانیککل،آنهارامعتبرمیداندو
نسبتبهنقضآنهاواکنشنشانمیدهد(دورکیم.)22:8933،برخینیزاخالقعمومیرا
1. Public Morality/Public Morals.
2. Individual Morality.
3. Private Morality.
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یکنظامعمومیغیررسمیمیدانندکهبرهمةاعضایمعقولجامعهاعمالمیشودوآنبخش

ازرفتارآنانراکهبردیگراعضایجامعهتاثیرمیگذاردکنترلوهدایتمیکند( Gert, 1988:


 )89وصف«عمومی»اخالقدر«اخالقعمومی» ،آنراازمرزهایخصوصیبیرونکشیدهو
آنراموضوعنظامحقوقیقرارمیدهدکهبیشازهرچیزدرقوانینجرمومجازاتنموددارد

ودرعینحالدارایپیوندهایانکارناپذیرباحقوقعمومیاست(راسخ.)83-81:8911،
رسددردورةکنونیوباتوجهبهتحوالتاخیربهویژهدرعرصةحقوق،وقوع

بهنظرمی
حدیازتعارضمیاناخالقعمومیوحقوقفردیکهمنافعجمعیومنافعفردیرانمایندگی
اجتنابناپذیراست.حالاینپرسشاساسیمطرحاستکهآیاحکومتمیتواندبا

میکنند ،

ادعای حفظ اخالق عمومی ،حقوق و آزادیهای فردی را تحدید کند؟ در آن صورت آیا
ایبرایاعمالمحدودیتوجوددارد؟وآیاافرادمیتوانندباادعایبرخورداری

ضابطهوقاعده
هایفردیارزشهاوهنجارهایمتعلقبهاخالقعمومیرانادیدهبینگارند؟

ازحقوقوآزادی
آیا اساسا میتوان بدون فروکاستن هر یک از مفاهیم به دیگری ،راهحلی یافت که در عین
حراستازمنافععمومی،منافعفردیرانیزموردحمایتقراردهد؟بدیهیاستبارویکردهای
مختلفمیتواندرپییافتنپاسخیدرخوربرایپرسشهایمطرحشدهبودکهپرداختنبه
هادرمجالاینپژوهشنمیگنجد.اینپژوهش،ازمیانرویکردهایگوناگون،بررسی


همةآن
رویةقضاییوازمیاننهادهایقضائی،بررسیرویةدیواناروپاییحقوقبشررابرگزیدهاست.
بررسی مجموعه تحوالت روی داده در کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر از زمان
تاسیستاکنون،حاکیازاتخاذرویکردیمثبت،پویاوپیشرودرزمینهحمایتوتضمینحقوق
بشراست.کشورهایاروپایینهتنهاقوانینورویةداخلیخودرابانیازوخواستةبینالمللیو
نیزتضمینهرچهموثرترحقوقوآزادیهایبشریهماهنگکردهاندبلکهنقشموثریرادر
راستایترویجوتوسعةجهانیحقوقبشرایفاکردهاند(.)Tomuschat, 2003: 198کنوانسیون

ترینوکاملترینتضمیناتوحمایتها


هایالحاقیبهآنجامع
اروپاییحقوقبشروپروتکل
راازحقوقبشربهعملآوردهاندودیواناروپاییحقوقبشرموثرتریننقشنظارتیوحمایتی

ازاین حقوقراایفاکردهاست(طباطبایی.)861 :8916،بدیهیاستکه در خالمقرراتو
قوانینیکهصورتبندیجامعوکاملیازاعمالتحدیدبرحقوقبشرارائهدهندودردشواری

چالشهایبرآمدهازکلیبودنومبهمبودنمفاهیمتحدیدکنندهحقوقبشر ،استنادبهرویه
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گشاباشد.درحقوقبینالملل،براساسبنداولماده91اساسنامه


سازوراه
قضائیمیتواندچاره
دیواندادگستریبینالمللی ،احکاموآرایقضائیرابهمثابةابزارثانویبرایارزیابیقواعد

حقوقهستندکهدرفقدانصریحقاعدةحقوقیوازآنجاکهبهنوعیبهوجودآورندةعرف
المللیهستندمیتوانندبهعنوانمنبعدرنظرگرفتهشوند(ضیائیبیگدلی.)196:8912،


بین
باوجودتنوعموضوعاتوتکثرمسائلیکهبهدیواناروپاییحقوقبشرارجاعمیشود،این
دین،رویهایواحدرا

نهاددررسیدگیبهمسئلةتعارضمنافععمومیباحقوقوآزادیهایبنیا

اتخاذکردهاستکهنقشقابلتوجهیدرتضمینموثرتروحمایتبیشترازحقوقوآزادیها
میکوشدتا دروهلة نخست بهاین
داشتهاست.دیوان دررسیدگیبهشکایاتمطرحشده  ،
پرسشپاسخدهدکهآیامداخلهایدرحقوقخواهانصورتگرفتهاست؟دیواناینمسئلهرا
درپرتوحقوقشناساییشدهتحتکنوانسیوناروپاییحمایتازحقوقوآزادیهایبنیادینو
اگردیواناحرازکندکهمداخلهایصورتگرفته

هایالحاقیبهآنانجاممیدهد 8.

پروتکل
استدرگامبعدیبهاینپرسشبنیادینمیپردازدکهآیااینمداخلهبراساسموازینتشریح

شدهدرکنوانسیونموجهبودهاستیابایدمداخلهراناموجهوازاینرونقضمفادکنوانسیونبه

شمار آورد .در ذیل همین پرسش است که دیوان سه شرط «انطباق با قانون داخلی»،6
«برخورداریازهدفمشروع» 9و«ضروریدریکجامعهدموکراتیک» 1راموردبررسیقرار
میدهد3.

الف -انطباق با قانون داخلی :درذیلاینشرط،دیوانبهاینمسئلهرسیدگیمیکندکه
آیامداخلةصورتگرفتهازسویدولتبراساسقوانینومقرراتداخلیصورتگرفتهاست
یاخیر.مهمترینمبنایاینشرطمفهومحاکمیتقانوناستکهبهمعنیحکومتکردنمطابق
عامبودن،شفافبودن،قابلپیشبینیبودنومعطوفبودنبهآیندهرا

قوانینیاستکهویژگی
).رویةدیواننشانمیدهدکهایننهاددربررسیشرط

داشتهباشند(مرکزمالمیری662:8919،
قانونیبودن،برمفهومموسعازقانونکهمفهومیماهویاست(درمقابلمفهومشکلی)تکیه

 .8محدود ماندن دیوان به حمایت صرف از حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون مورد انتقاد برخی اندیشمندان است.
برایمطالعةبیشترنک:قاریسیدفاطمی،سیدمحمد«،)8963(،دادگاهجدیداروپایی»،حقوقبشرمجلةحقوقی،شماره.63
2. In Accordance with the Law/prescribe by Law.
3. Legitimate Aim.
 4. Necessary in a Democratic Society.
کردهاند.
.3مواد1تا88کنوانسیونصریحابهاینسهشرطاشاره 
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مامیقوانینومقرراتیکهدرنظامحقوقییککشورالزامآورباشند،

داردوبراساسآنت
شاملمصوباتقوهمقننه،مصوباتقوهمجریهورویةقضایی،قانونمحسوبمیشوند(کوچ
نژاد.)862:8911،دیواندربررسیاینشرطبرکیفیتقانونموردبحثنیزتاکیدمیکندکه
بینیپذیر
افراددردسترسباشد،ازدقتکافیبرخوردارباشدوپیش 

برمبنایآنقانونبایدبرای
باشد به گونهای که افراد در شرایط متعارف بتوانند پیامدها و نتایج رفتار و اعمال خود را
پیشبینیکنندورفتارخودرابرمبنایآنتنظیمکنند(بیاتکمیتکی.)61:8931،

ب -برخورداری از هدف مشروع :اعمالمحدودیتبرحقوقوآزادیهایشهروندان
کندکهمحدودیتهایمجاز

بایدازهدفیمشروعبرخوردارباشد.مادة81کنوانسیوناعالممی
براساسکنوانسیونحاضردرموردحقوقوآزادیهایدرجشدهنبایدبههیچهدفدیگری
غیرازاهدافمقررشدهاعمالشود.عالوهبراینماده،محدودیتاخالقعمومیدرذیلمادة
( 1حقاحترامبهزندگیخصوصیوخانوادگیافراد)،مادة( 3آزادینظر،عقیدهومذهب)،
مادة( 81آزادیبیان)ومادة( 88آزادیتشکیلمجامعوانجمنها)نیزمورداشارهقرارگرفته
مبهمبودنوکلیبودنمفاهیممحدودکنندهوعبارتپردازیکلیکنوانسیوندراین

است.
خصوص،هموارهموردانتقادبودهاست(.)Electronic Frontier Foundation, 2014: 18-20
پ -ضروری در یک جامعة دموکراتیک :براساسشاخصهایمعرفیشدهدررویة
دیوان،جامعةدموکراتیکبهعنوانمهمترینارزشنظمعمومیاروپایی،جامعهایاستمبتنی

بر«تکثرگرایی»«،8بردباریوروامداری»6و«روشناندیشی»9کهدرعینحاکمیتاکثریت،راه
برایابرازعقیدهونظرگروهاقلیتودرصورتاقتضابهقدرترسیدنآنانبازاست( Oshri,

.)2016: 56اهمیتاینارزشموجب شدهاست کهمقرر شوداعمالهرگونهمحدودیتبر
حقوقوآزادیهایشهروندانبایددریکجامعةدموکراتیک«ضروری»باشد.برایاحراز
ضروریبودناعمالیکمحدودیتدریکجامعةدموکراتیکدیوان«اصلتناسب» 1رابه
سهپرسشاساسیرامطرحمیکند:آیامحدودیتاعمال

کارمیگیردوبرمبنایایناصل ،

شده برآمده از یک «نیاز مبرم اجتماعی» 3است؟ آیا محدودیت اعمال شده «متناسب» 8با
1. Pluralism.
2. Tolerance.
3. Broadmindedness.
4. The Principle of Proportionality.
5. Pressing Social Need.
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برآوردنهدفموردنظردولتازاعمالمحدودیتکهدراینبحثهمانحمایتازاخالق
عمومیاست،میباشد؟آیا«دالیلمرتبطوکافی»6ازسویدولتبرایاعمالمحدودیتارائه

شدهاست()Tumay, 2013: 14؟
تاکنونآراواحکامبسیاریازسویدیواندرموضوعتعارضمیاناخالقعمومیوحقوق
وآزادیهایفردیصادرشدهاست.اگرچهیافتنیکمخرجمشترکمیانحجمانبوهاین
ترموضوع،اینپروندههارادر


تروعمیق
پروندههادشواراستامامیتوانبهمنظوربررسیدقیق

خالقغیرجنسیدستهبندیکردکهاغلبآنهادرگروه

دودستهمرتبطبااخالقجنسیوا
نخستجایدارند.روبکرددیواندرخصوصتعارضاخالقجنسیوحقوقفردیرویکردی
دوگانه است که در ادامه این دو رویکرد و در کنار رویکرد دیوان در قبال تعارض اخالق
غیرجنسیوحقوقفردیبررسیمیشود.

 .1تعارض حقوق فردی و اخالق جنسی

درموضوع تعارضحقوقفردیواخالقجنسیدوپروندهبررسیمیشود.نخستپروندة
هندیسایدعلیهبریتانیاکه درآندیوانبا اولویتبخشیبه اخالقعمومی،نقض حقوقفردی
را احراز نکرد و دوم پروندة دادگئون که دیوان در آن نقض حق بر زندگی خصوصی خواهان
رااحرازکرد.

 .1-1عدم احراز نقض حق بر آزادی بیان (پرونده هندی ساید علیه بریتانیا)

پرونده هندی ساید علیه بریتانیا 9یکی از مهمترین پروندههای دیوان است که نه تنها در
هایبعدیدیوانوسایرنهادهایقضاییحقوقبشرموردارجاعقرارمیگیرد،

بسیاریازپرونده
بلکهدر  منابعومتونمختلفحقوقبشرینیزهموارهمورداستناداست.موضوعاینپرونده،
تعارض اخالق عمومی با حق برآزادی بیان است که دیوان در حکم خود بر ابعاد مختلف
موضوعتاکیدکردهوکوشیدهاستتامفاهیمموجوددرپروندهراموردتبیینوتحلیلقرار
دهد.
1. Proportionate.
2. Relevant and Sufficient Reasons.
3. ECHR, Case of Handyside v. United Kingdom, 1976.
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 .1-1-1حقایق پرونده
8

خواهان،ریچاردهندیساید،مالکموسسةنشروچاپبهنام«استیجوان» درلندنبودکه
درسال 8321تاسیس شدوآغاز بهکارکرد.وی درسال،8368درموسسة خوداقدامبه
ترجمهوانتشارکتابیتحتعنوان«کتابقرمزکوچک»6کردکهبراینوجوانان86تا81سال
بهرشتةتحریر درآمدهبود .اصلاینکتاب توسطدو نویسندةدانمارکینگاشتهشده بودو
ترجمة آن در بسیاری از کشورهای اروپایی به چاپ رسیده بود و در برخی کشورها مانند
استرالیاولوکزامبورگنیزبهصورترایگانتوزیعشدهبود.بخشبحثبرانگیزاینکتاب،

افوبیپروا،اطالعاتیرادرخصوصمسائلجنسیبیان

شامل62صفحهبودکهبهصورتشف
کردهبود 9.در 1اپریل،8368دادستانیانگلستانپسازدریافتشکایاتواعتراضاتبسیار
نسبتبهمحتوایغیراخالقیکتاب،دواحضاریهعلیههندیسایدصادرکردکهیکیبهاتهام
«انتشارمطالبمستهجن»ودیگریبهاتهام«کسبدرآمدازراهانتشارمطالبمستهجن»بودو
هردوبهاستنادقانونانتشاراتمستهجنمصوب8333واصالحیةآندرسال8321صادرشده
بود.درجوالی،8368هندیساید،نسبتبههردواتهاممجرمشناختهشد.مهمتریناستدالل
دادگاهانگلستانبرایصدورحکمعلیههندیساید ،استنادبهحمایتازاخالقعمومیبود.
دادگاهمحتویاتبخشروابطجنسیکتابرامستهجنتشخیصدادواعالمکردکهباتوجهبه
آسیبپذیربودنگروهسنیمخاطباینکتاب،محتویاتمستهجنآنمیتواندمنجربهفساد

اخالقینوجوانانشودوآنانرادرمعرضآسیبهایشدیداخالقیوحتیارتکابجرمقرار
دهد.هندیسایددرسال،8366باادعاینقضحقبرآزادیبیانخودکهدرذیلمادة81
کنوانسیونآمدهبود،ازاقداماتدیوانعالیانگلستانشکایتکرد1.

 .1-1-2رسیدگی و حکم دیوان

دیواندررسیدگیبهمسئلةنقضحقوقخواهان،دوپرسشاصلیرامدنظرقرارداد:آیا
اساسامداخلهایدرحقبرآزادیبیانخواهانصورتگرفتهاست؟نظربهتاییداینمداخلهاز
سویدولت،دیواناینمداخلهرااحرازکرد.درگامبعدیدیوانبهدنبالپاسخبهاینپرسش
1. Stage 1.
2. Red little Book.
3. Ibid, paras. 10-12.
4. Ibid, paras. 24-26.
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بودکهآیااینمداخلهبراساسمبانیاعمالتحدیداتعلیهحقوقوآزادیهایمندرجدر

کنوانسیون قابل توجیه است؟ دیوان بررسی این مسئله را در پرتو سه شرط «انطباق با قانون
داخلی»«،برخورداریازهدفمشروع»و«ضروریدریکجامعهدموکراتیک»کهدرمتن
کنوانسیونصریحامورداشارهقرارگرفتهبودونیزبرمبنایرویهایکهدرطولسالیانمتمادی

خالهایقانونیراپرکردهاست،انجامداد.
الف -انطباق با قانون داخلی :دیواندرمسئلةقانونیبودندوپرسشاساسیرامدنظر
قرارداد:آیاکتابقرمزکوچکبهموجبقانونانتشاراتمستهجن8321/8333مستهجنتلقی
شدهاست؟واگراینگونهاستآیابهموجببنداولمادةچهارهمینقانون،انتشارکتاببا
هدفخیرعمومیقابلتوجیهاست؟8
دیوان پس از ذکر دالیل بسیار و استناد به بخشهای مختلف کتاب ،و تاکید بر اینکه
مخاطبین اصلی کتاب در یک مرحلة بحرانی و حساس از رشد قرار دارند ،آن را مضر و
نامناسببرایدانشآموزانتوصیفکرد.عالوه برایندیوانباارجاعبهبرخیعباراتکتاب

در موضوعات مصرف ماریجوانا ،ارتباط جنسی با حیوانات و پورنوگرافی اعالم کرد که
عباراتکتاببهنوعیباعثتحریکوتشویقنوجوانانبهانجامامورفوقمیشود 6.بنابراین
دیواندرپاسخبهپرسشنخستاعالمکردکهمحتوایکتابمستهجناستوتاثیرنامطلوب
اخالقیبرنوجواناندارد.
دیواندرخصوصپرسشدوموامکاناستنادبهخیرعمومیبرایتوجیهچاپکتابچنین
استداللکردکهاگرچهکتابحاوینکاتمثبتفراوانیاستاماتوصیههایمخربینیزدر

کتابوجودداردکهآمدنآنهادرادامةایننکاتمثبت،عمالبهتاثیرمنفیکتاببهعنوان
یککلانجامیدهاست.برایناساس،دیواناعالمکردکهانتشارکتاببهاستنادمادة 1قانون
انتشاراتمستهجنوتکیهبرمفهومخیرعمومیقابلتوجیهنیست.دیواندرنهایت،برمبنایاین
.8درمادةیکقانونآمدهاستدرصورتیکههرگونهانتشاراتاعمازنوشته،فیلموعکس،صدایضبطشدهوغیره،چه
یخوانند،
یک بخش از آن و چه تمام آن به صورت یک کل ،منجر به فساد و انحراف اخالقی اشخاصی شود که آن را م 
یگوید که اگر شخصی اثبات کند که انتشار
یشنوند ،آن محتوا مستهجن به شمار میرود.بند اول مادة چهار م 
یبینند یا م 
م 
مطلبیباهدفخیرعمومیقابلتوجیهاستومستدلکندکهایناقدامبهنفععلم،ادبیات،هنر،آموزشیادیگرموضوعات
دگاههای کارشناسان و
کلی است ،اقدام به انتشار آن مطالب مجرمانه تلقی نخواهد شد .بند  6همین بخش ،نظرات و دی 
یکند.
حوزههایمختلفراقابلاستماعاعالمم 
متخصصان 
24. Ibid, para. 28.
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دوپاسخاعالمکردکهاقدامدادگاهانگلستاندرتوقیفکتابومحکومیتآقایهندیساید
ازدیدگاهدیوانقانونیبودهاست8.
ب -پیگیری هدف مشروع :نتیجة بررسیهای دیوان در خصوص قانون انتشارات
مستهجن،8321/8333اینبودکهاینقانونبهموجببند6مادة81کنوانسیون،هدفیمشروع
راتعقیبمیکندکهاینهدفحمایتوصیانتازاخالقعمومیدریکجامعةدموکراتیک
است6.
پ -ضروری در یک جامعة دموکراتیک :دیوان پس از احراز دو شرط فوق باید به
برانگیزرسیدگیمیکردوبهدنبالپاسخاینپرسشبودکهآیااقداماتاتخاذ


شرطیچالش
شدهازسویدولتانگلستانعلیهخواهانبهمنظورحمایتازاخالقعمومیدریکجامعة
تروعمیقترموضوعدومفهوم

دموکراتیکضروریبودهاست؟دیوانبهمنظوربررسیدقیق
اخالقعمومیوآزادیبیانراموردتوجهقرارداد.دربررسیمفهوماخالقعمومیدیوان
چنیناعالمکردکه«دستیابیبهیکمفهومواحدازاخالقعمومیبراساسنظامحقوقیو
اجتماعیهریکازکشورهایعضوامکانپذیرنیست.دیدگاههریکازکشورهانسبتبه

الزمههایاخالقعمومیاززمانیبهزماندیگروازمکانیبهمکاندیگرمتغیراست؛بهویژه
هایاصلیآنتحوالتاساسیوبنیادیندردیدگاههاوعقاید

درعصرماکهیکیازمشخصه
است 9».با اتخاذ این رویکرد و سلب مسئولیت خود از ارائه تعریف و تبیین مفهوم اخالق
عمومی،دیوانبااعطای«حاشیهصالحدیدگسترده»1بهکشورهایعضو،تشخیصاینموضوع
رابهمقاماتدولتیواگذارکرد«:مقاماتداخلیکشورهایعضو،بهدلیلارتباطمستقیمو
زایحیاتیجامعةخود،درموقعیتبهترینسبتبهقضاتبینالمللیبرایاتخاذ

مستمرشانبااج
تصمیمدرخصوصالزاماتحمایتازاخالقعمومیوتشخیصضرورتاعمالمحدودیتها
ومجازاتهادراینراستا،هستند 3».باتوجهبهاعطایحاشیهصالحدیدگستردهبهدولتها،
دیواننقشخوددرحمایتازحقوقبشررافرعیوثانویخواندواعالمکردکهنقشاصلی
واولیهدرتضمینحقوقوآزادیهایمندرجدرکنوانسیون،دروهلةنخست،بادولتهاستو

1. Ibid, para. 32.
2. Ibid, para. 46.
3. Ibid, para. 48.
4. Broad Margin of Appreciation.
5. Ibid, para. 48.
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دیوانتنهازمانیمداخلهمیکندکهتمامسازوکارهایداخلیحمایتازحقوقبشرانجامشده
ادهازحاشیهصالحدیددولتهاازمواردامنیتیوحالتهای

وبینتیجهماندهباشد.تعمیماستف

اضطراری مانند حفظ نظم و امنیت عمومی به موضوعات غیرامنیتی مانند حمایت از اخالق
عمومی،مخالفتهایسرسختیرابرانگیخت.بنابرباوربرخیحقوقدانان،اینرویکرداصل

حاکمیت قانون در صحنة بینالمللی را مخدوش میکند و به تضییق و امحای نقش قانون و
المللوبهویژهدرعرصهحساسوخطیرحقوقبشرمیانجامد( Brauch,

حقوقدرروابطبین

.)2004: 128
دیوانسپسباتاکیدبرمفهومآزادیبیاناعالممیکندکارکردنظارتیدیوان،ایننهادرا

متعهدمیکندکهباالترینسطحازتوجهرابهاصولوموازینجامعةدموکراتیکمعطوفکند.
هاوشالودههایاساسیجامعةدموکراتیکاست؛یکیازشرایطاساسی

آزادیبیانیکیازپایه
برای رشد و پیشرفت هر فرد انسانی است .بدون کثرتگرایی ،بردباری و روامداری و
روشناندیشی،جامعةدموکراتیکوجودندارد.

خواهاندرردضروریبودناقداماتدولتانگلیسبهایندلیلاستنادکردهبودکهکتاب
«کوچکقرمز»بهصورتآزادانهدراکثرکشورهایعضوشورایاروپاانتشاریافتهوتوزیع
شدهاست.امادیوانبااستناددوبارهبهحاشیةتشخیصدولتهاایندلیلرانپذیرفت.دیوان

دولت،درقلمروخودوبراساسشرایطموجود،میتواندرویکرداختیاری

اعالمکردکههر
برایدفاعازاخالقعمومیداشتهباشدویادیدگاهیویژهرادرپاسخبهنیازحمایتازاخالق
عمومیدرجامعةدموکراتیکاختیارکند.برهمیناساس،مجوزسایرکشورهابرایانتشارو
توزیعکتاببهاینمعنانیستکهدادگاهانگلیسمرتکبنقضمادة81کنوانسیونشدهاست8.
بهنظرمیرسددیوانبایدتاثیرمخربکتاببراخالقنوجوانانراآنگونهکهدولتاظهار

کرده بود ،به نحوی دقیق و عمیق مورد بررسی قرار میداد .آیا یک نوجوان با خواندن
بخشهای مورد بحث کتاب ،قطعا ترغیب به ارتکاب جرم میشد یا اخالق او به فساد

هاتنهایکاحتمالیاپیشبینیاستکهممکناستهرگزیادرابعاد

میگرایید؟یااینگزینه

وسیعبهتحققنپیوندد؟آیااطالعاتارائهشدهدرکتابازهیچمنبعومرجعدیگریقابلکسب
نبوده است؟ آیا نوجوانان از راههای دیگر که میتوانست نامطمئن ،نامعتبر و آسیبزا باشد
1. Ibid, para. 52.
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مبادرتبهکسباطالعاتدراینحوزهنمیکردند؟آیاحقیقتاابعادمسلممثبتوآموزشی
کتاببرابعاداحتمالیمنفیومخربکتاببرترینداشتهاست؟درپاسخبهاینپرسشها،
میتوان به مفهوم «نیاز مبرم اجتماعی» تکیه کرد؛ مفهومی که ایجاب میکند که اعمال

محدودیتنسبت به حقوقو آزادیهایفردیبایدبرای دفع ضررو شری حتمیوقطعی،
ضروریباشد(بیاتکمیتکی.)93:8931،عباراتیکهدولتانگلستانودیوانبهآنارجاع
بینیمیکنند


آنپیش
اینیستکهحتماوقطعابهنتیجهایکهدولتودیواناز


دهندبهگونه

می
که همان خدشه به اخالق عمومی است ،بینجامد .دیوان در آرای خود بارها و بارها تاکید
میکندکهبایدمفهومضروریبودن راازمفاهیمیچونمطلوببودن،مفیدبودنیامعقول

بودنتفکیککنیم.اگرچهتوقیفوامحایکتابمیتواندگزینةمطلوب،مفیدیامعقولی
باشد،اماوقتیاینحقیقترادرکناراهمیتوضرورتآزادیبیاندریکجامعةدموکراتیک
دهیم،بهنظرمیرسددیگرنمیتواناقدام


ولزومبردباریوروامداریوروشناندیشیقرارمی
دولتانگلیسدراعمالایننوعمحدودیتراضروریارزیابیکردوحکمدیوانراپذیرفت.

 .1-1-3بررسی رویکرد دیوان :برتری اخالق عمومی بر حقوق فردی

بیشترینحجمپروندههایمطرحشدهنزددیواندرخصوصاخالقعمومیمرتبطبامسائل

جنسیوبهعبارتیاخالقجنسیهستند.دراخالقجنسیدیوانباحزمواحتیاطبهموضوع
کندوهمانگونهکهخوداعالمکردهاستدراینمواردازیکسوتعریفو

رسیدگیمی
تبییناخالقعمومیرابهدولتهایعضوواگذارمیکندوازسویدیگردرتشخیصالزامات

حمایتازاخالقعمومیواعمالتحدیدومجازاتبرمواردنقضارزشهایاخالقعمومی،
قائل بهحاشیةصالحدیدگستردهبرایمقامات دولتیاست .رهاکردناخالق عمومیبدون
تبیینمفهوم،تعیینمصادیقیا تحدیدقلمروومرزها یامعرفی اصولوموازینیکه درپرتو
آنها ،شناخت اخالق عمومی ممکن باشد عمال به تفسیر موسع دولتها از اخالق عمومی

میانجامد که دست آنها را برای اعمال خودسرانه تحدید حقوق و آزادیهای بشری و در

نتیجه ،تهدید آنها باز میگذارد .در مقایسه با دیگر مفاهیم تحدیدکنندة حقها و آزادیها،
استکههمپیچیدهتروموسعتراستوهماختالفنظردرخصوص


اخالقعمومیمفهومی
آنبسیارزیاداست.همینویژگیهاستکهتاکنوندیوانراازاقدامبهتعریفوتبیینآنباز
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داشتهاست.
حقایقوشواهدنشانمیدهندکهدولتهاتمایلدارندنهتنهااخالقجنسیکهاساسامسائل
جنسی را در قلمرو اخالق عمومی قرار دهند و به اتکای آن اعمال محدودیت بر حقوق و
آزادیهارامشروعوموجهجلوهدهند.ایندرحالیاستکهنهتنهامسائلاخالقجنسی را
نمیتوانیکسرهاخالقعمومیقلمدادکرد،بلکهبسیاریازمسائلجنسینیزدرقلمرواخالق

عمومینمیگنجند.اساسابایدگفتکهمسائلجنسیبیشازآنکهمرتبطباقلمروعمومی

باشد متعلق به حوزة خصوصی است و از اینرو نمیتوان آنها را بخشی از اخالق عمومی
.اخالقعمومیدروهلةنخستبایدمسئلهایاخالقیباشدودروهلةبعدیاز

محسوبکرد
عنصر عمومیت برخوردار باشد .فقدان هر کدام از این موارد ،مسئلة مورد بحث را از قلمرو
اخالقعمومیخارجمیکند(.)George, 2000: 310

بیتفاوتیدیواندرفقدانتعریفوتبیینیمشخصازاخالقعمومی،بهایننتیجهانجامیده

کهبخشفربهیازپروندههایمرتبطبااخالقعمومیرا،مسائلجنسیتشکیلدهند.مسائلی

کهدیوانجراتوجسارتورودوتحلیلجدیازآنهاندارد.ازاینروناگزیراستکهنهتنها
تعریفدولتهاازاخالقعمومی،الزاماتحمایتازآنوتعیینمصادیقنقضآنرابپذیرد،

بلکهبایدبهتشخیصضرورتاعمالمحدودیتازسویدولتهانسبتبهحقوقوآزادیهای
فردینیزتندهد.بدیهیاستوقتیدیوانمالکومعیاریبرایتشخیصیکمفهومندارد
نمیتواندتمامپیامدهاونتایجمرتبطباآنمفهومازجملهدرتعارضقرارگرفتنباآنمفهومرا،

تشخیص دهد.ازاینروستکهدیوان درتحدیداتاعمالشدهعلیه حقوقوآزادیها ،در
اغلب موارد ،ضرورت مورد تشخیص دولت را میپذیرد و نقض مفاد کنوانسیون را احراز
برتریاخالقعمومیبرحقوقوآزادیهایفردیاست.

نمیکند.نتیجةاینرویکرددیوان،


 .1-2احراز نقض حق بر زندگی خصوصی (پروندة دادگئون علیه ایرلند)

1

جنسگرایانبر
علیهایرلند،نخستینپروندهایبودکهدیواندرآنحقهم 

پروندةدادگئون 
زندگیخصوصیرابهرسمیتشناختوقانونحقوقکیفری8113انگلستان،ایرلندشمالیو
لغراکهبارضایتصورتگرفتهبودراجرمانگاریکرده

ولزکهرفتارهایجنسیمیانمردانبا
1. ECHR, Case of Dadgeon v. The United Kingdom, 1981.
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بود،نقضمادة 1کنوانسیوناعالمکرد.اینرایپسازتکراردرآراینوریس علیهایرلند
(8)8311ومودینس علیهقبرس(6)8339عالوهبرایجادرویه،موجبشدشورایاروپاازهمة
گرایانهمیانزنانومردانجرمزداییکنند.از

کشورهایعضوبخواهدکهازرفتارهایهم 
جنس
اینروتصمیموحکمدیوان،نهتنهاسرآغازجدیدیدررویکرددیواننسبتبهمسئلةتعارض
حقوق فردی و اخالق عمومی است ،بلکه نقطة عطفی در به رسمیت شناختن حق بر حریم
جنسگرایانمحسوبمیشود.
خصوصیوآزادیهم 
 .1-2-1حقایق پرونده

جفدادگئون،یکملوانوفعالحقوقهمجنسگرایاندربلفاستازشهرهایایرلندشمالی
جنسگرایانةخودپیبردوبرایمدتینیزدریککمپین
بود.اوازسن81سالگیبهتمایالتهم 
جنسگرایانتشکیلشدهبود،فعالیتمیکرد.در 68ژانویه
کهباهدفتغییرقوانینبهنفعهم 
،8362پلیسبهاتهامسوءاستفادهازداروبهموجبقانون،8368منزلویراموردبازرسیقرار
داد.درحینبازرسیعالوهبریافتنمقداریماریجوانا،نوشتههایشخصیدادگئونکهشامل
جنسگرایانهاشبود،کشفو
برخیمکاتباتوروزنگاریهایویدرخصوصفعالیتهایهم 
توقیفشد.متعاقبایناقدامازویخواستهشدکهبرایبازجوییبهادارهپلیسبرود.پساز
مراجعه،پلیسویرادرخصوصمکتوباتشخصیوروابطجنسیموردبازجوییقرارداد.
پروندهویسپسبهدادستانیارسالشدامادادستانکلاعالمکردمنفعتعمومیایجابمیکند

کهاینپروندهموردرسیدگیقرارنگیرد.نظردادستانکلدرفوریة 8366بهویابالغشدو
متعاقبآنمکتوباتشخصیبهویبازگرداندهشد9.
بهموجبقانونجرایمعلیهاشخاص،8128اصالحیهقانونحقوقکیفری8113وکامنال
(که در زمان رسیدگی به پرونده همه این قوانین قابلیت اجرایی داشتند) ،روابط جنسی میان
شدکهبستهبهشرایط،مجازاتهایچونحبسابدو 6تا 81سالحبس

مردانجرمتلقیمی
برایآنپیشبینیشدهبود.رضایت،سنافرادوعمومییاخصوصیبودنایناقدامات،تاثیری

ایرلندشمالیجرمانگاری

درمجرمانهتلقیشدنآنهانداشت.روابطجنسیمیانزنانهرگزدر

1.

ECHR, Case of Norris v. Irland, 1988.
2. ECHR, Case of Modinos v. Cyprus, 1993.
3. ECHR, Case of Dudgeon v. United Kingdom, para. 13.
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سالاینروابطجرمتلقیمیشد.درهمینزماندرسایر

نشدهبودوتنهادردخترانزیر 86
قلمروهایپادشاهیانگلستان،بهموجباصالحاتیکهبرمبنایگزارشکمیتةولفندندرسال
جنسگرایانهمیانمردانباالی 68سالکهدرخلوتوبا
انجامگرفتهبود،رفتارهایهم 

 8326
رضایتانجاممیشد،بخشیازحریمخصوصیواخالقخصوصیتلقیمیشدودیگرجرم

بهشمارنمیرفت8.

 .1-2-2رسیدگی و حکم دیوان

دیوان در رسیدگی به پرونده نخست ،به این موضوع پرداخت که آیا مداخلهای در حق
خواهانصورتگرفتهاست؟خواهاندردادخواستخودادعاکردهبودکهویبهدلیلوجود
جنسگرایانههموارهتحتترسواسترسقرارداشتهاست.کمیسیونو
قوانینعلیهرفتارهایهم 

دیوانهردوبااستنادبهاینادعا،نتیجهگرفتندکهقانونگذاریمربوطهازآنجاکهرفتارهای

جنسگرایانهکهدرخلوتوبارضایتانجاممیشودراممنوعکردهاست،مداخلةمستمرو
هم 
مستقیمدرحقاحترامبهزندگیخصوصیخواهانمحسوبمیشود.دیوانهمچنیناظهارکرد
کهاگرچهدرسالهایاخیرهیچکیفرخواستیعلیهاشخاصباالی 68سالکهدرخلوتوبا
جنسگرایانه مبادرت میکنند ،صادر نشده است اما به این دلیل که
رضایت به رفتارهای هم 
هموارهامکانتعقیبافرادبهاستناداینقانونوجودداشتهاست،نمیتواناینقانونرایک

قانونمردهمحسوبکرد.عالوهبراین،بازجوییهایپلیسدرژانویه،8362برمبنایاینقانون

صورتگرفتهاستکهآشکاراحقویبرحریمخصوصیرانقضکردهاست6.
دیواندربررسیموجهبودنمداخلهموضوعاتزیرراموردبررسیقرارداد:
الف -انطباق با قانون داخلی :دیوان اعالم کرد که مداخله بر مبنای قانون جرایم علیه
اشخاص مصوب  8128و اصالحیة حقوق کیفری مصوب  8113و حقوق کامنال صورت
گرفتهاستوبهروشنیمیتوانگفتکهاینمداخلهقانونیبودهاست9.
ب-برخورداریازهدفمشروع:قوانینمربوطهدرسالهای8128و،8113بهمنظورترفیع
اخالقجنسیتنظیموتصویبشدند.دیواناعالمکردکهقانونمذکوربرایحمایتموازینو
1. Ibid, paras. 14-16.
2. Ibid, paras. 40-41.
3. Ibid, para. 44.
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اصولاخالقیجامعهبهعنوانیککلتدوینشدهاستکهدرذیلخودحمایتازتمامی
هایآسیبپذیرجامعهمانندکودکانونوجوانانرادربرمیگیرد8.


گروه
پ -ضروریدریکجامعةدموکراتیک:آیاحفظالزامقوانینمربوطهبرایحفظاخالق
عمومیدریکجامعةدموکراتیکضروریتلقیمیشود؟دیواناعالمکردکهتردیدیوجود
جنسگرایانههمچوندیگروجوه
نداردکهتاحدودی،قانونگذاریدرخصوصرفتارهایهم 
مسائل و روابط جنسی از طریق حقوق کیفری ،میتواند به عنوان یک ضرورت در جامعة
دموکراتیکقابلتوجیهباشدوبرایناساسمیتوانگفتکهقانونگذاریدرخصوصاین
هایآسیبپذیرجامعهونیزبرایحمایتازاخالقعمومی


مسائلبرایحمایتازبرخیگروه
جامعهبهعنوانیککلضروریاست6.دیواندرحالیازالزامقانونیاخالقحمایتمیکندکه
ایندیدگاهبهویژهدرموردرفتارهاییکهضررمستقیمبهدیگرانواردنمیکندودرواقعبماهو
اخالقمطرحاست،موردانتقاداتجدیقراردارد.ازسویدیگر،ادعایمزبوررابایدبرتکیهبر
اصول کلی انتقادی در اخالق (اخالق انتقادی) توجیه کرد و صرفا نمیتوان با ارجاع به رویة
معمولیااخالقموجوددرجامعه،الزامقانونیاخالقراموجهقلمدادکرد(هارت.)886:8911،
دیوانتاکیدمیکندکهنهتنهاماهیتهدفیکهایجادواعمالمحدودیتراتوجیهمیکند،

بلکهماهیتفعالیتهاورفتارهایموردبحثنیزبرگسترةاصلحاشیةتشخیصاثرگذاراست.
پروندة حاضر بیش از هر چیز مرتبط با زندگی و حریم خصوصی افراد است .بنابراین برای
توجیهمداخلهدولتنیازبهوجوددالیلمحکموشواهدوقرائنجدیاست.بنابرایندیواندر
مرحلةآخربهارزیابیاینمسئلهپرداختکهآیادالیلوشواهدارائهشدهازسویدولتبرای
توجیهمداخله«مرتبطوکافی»هستند؟
دولتایرلندشمالیدرتوجیهوجودتفاوتمیانقوانینایرلندشمالیوبریتانیایکبیربهاین
گراترومحافظهکارترازدیگرجوامعاستو


مسئلهاستنادکردهبودکهجامعةایرلندشمالیسنت
تاکیدبیشتریبرسنتهاوموازیندینیداردکهنمودآنحتیدرایجادمحدودیتدرزمینة
رجنسگرایانه نیز وجود دارد .اگرچه خواهان این دلیل را اغراقآمیز خواند اما

رفتارهای دگ
دیواناعالمکردکهاینواقعیتوتفاوتتاحدودیدرایرلندشمالیوجودداردومیتوانآن
1. Ibid, para. 45-47.
2. Ibid, para. 49.
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رایکدلیلمرتبطبهشمارآورد8.
دیواناعالمکردکهدرعصرجدید،تغییراتعمدهایدردیدگاهوعقایدمردمنسبتبه

جنسگرایان
یوتساهلنسبتبههم 

جنسگراییپدیدآمدهاستکهمبتنیبرافزایشبردبار
هم 
است.درحالحاضردراغلبکشورهایعضوشورایاروپابرخوردومقابلهباهمجنسگرایی
دیگر ضروری و مناسب ارزیابی نمیشود .از اینرو دیوان نمیتواند نسبت به این تحوالت
بیتفاوتباشد.دیوانبهاینواقعیتاشارهکردکهمقاماتایرلندشمالیدرسالهایاخیراز

گراییکهبارضایتاقدامبهاینکارکردهاند،

اعمالقانونبرمردانباالی 68سالهمجنس
خودداریکردهاست.ازسویدیگرهیچشاهدوامارهایمبتنیبراینکهموازیناخالقیدر

ایرلندشمالیخدشهدارشدهاستیامبتنیبردرخواستعمومیبرایاجرایسختگیرانهترقانون

جنسگرایانه
توانبااستنادبهنیازمبرماجتماعیرفتارهایهم 


وجودندارد.درچنینشرایطینمی
را جرمانگاری کرد .بر این اساس خطر آسیب به گروههای آسیبپذیر جامعه یا حمایت از
اخالقعمومیتوجیهمناسبیبرایمداخلةدولتدراینمواردنیست.دیواندرخصوصمسئلة
تناسبافزود که حفظالزامقانونیممنوعیت هم جنسگراییباعثایجاد تاثیراتمخرب در
جنسگراازجملهخواهانشدهاستکهاینتاثیرمخربمتناسببانیاز
زندگییکفردهم 
جنسگراییراغیراخالقی
مبرماجتماعیدرمسائلاخالقینیست.اگرچهاعضایجامعهکههم 
میدانند و در مواجهه با آن ممکن است بهت زده ،رنجیدهخاطر یا آشفته شوند ،اما این

جنسگراییبهشماررود6.دیوان
احساساتنمیتواندبهعنوانتوجیهیبرایمحدودکردنهم 
براساسدالیلوشواهدارائهشدهبااکثریت 81رایدرمقابل 1رایحکمبهنقضماده1
کنواسیونداد9.

 .1-2-3بررسی رویکرد دیوان

پروندهدادگئون،نخستینپروندهایاستکهدیوانازرویکرداصلیخوددرقبالمسائل
جنسگرایی رای به
جنسی فاصله میگیرد و در مسئله حساسیتبرانگیز و پرچالشی چون هم 
روندههای مرتبط با
برتری حقوق و آزادیهای فردی میدهد .پروندة دادگئون و در کل پ 
1. Ibid, para. 56.
2. Ibid, para. 60.
3. Ibid, para. 63.
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جنسگراییاستثناییبررویکرداصلیدیواندرخصوصمسائلوموضوعاتجنسیاستو
هم 
توجیهاتودالیلدیواندربرتریبخشیدنبهحقهایفردیدرمواردیکهبااخالقعمومی
متعارض واقع میشوند ،بسیار قابلتوجه و پرفایده است .دیوان در خصوص ،حق بر حریم
خصوصیافراد،نهقائلبهحاشیةصالحدیدگستردهبرایمقاماتوقضاتداخلیاستونه
وزنیبرایافکارعمومیدرخصوصمسئلههمجنسگراییقائلاست.
درپروندةدادگئوندیواناعالمکردکهدرپروندههاییکهابعادمحرمانةزندگیخصوصی

افرادمطرحاست،بایددالیلوقرائنجدیدراینخصوصکهمداخلةدولتهدفیمشروعرا
تعقیبمیکند،ارائهشود.درواقعدیواندرمقایسهباحقیهمچونآزادیبیان،کهدرپروندة

هندیسایدمطرحبود،سختگیریوحساسیتبیشتریبهخرجمیدهد.اینحساسیتازیک

زندگیهرفردتاثیریبهسزاداردو

سوبهدلیلماهیتویژهحقبرحریمخصوصیاستکهبر
اساساهرگونهمداخلهدرآنمیتواندتمامزندگییکفردراتحتتاثیرقراردهد.ازسوی
دیگرحقبرحریمخصوصیحقیمتعلقبهسپهرخصوصیاستوبهصورتمعمولعنصر
عمومیدرآنوجودندارد.همینامرموجبمیشودکهاینحقنسبتبهحقآزادیبیان،
کمتربامنافععمومیدرگیرتعارضشود.اساساشناساییاینحقودرجآندراسنادحقوق
بشریبهمنظورجلوگیریازمداخلهدولتودیگرانوبهعبارتیعمومیشدنابعادخصوصی
ومحرمانهزندگیافرادصورتگرفتهاست.برهمیناساس،حریمخصوصیراحقینسبتبه
کردنبامیلوسلیقةخودوباحداقلمداخلهووروددیگرانتعریفکردهاند(انصاری،

زندگی
.)689:8912
دیوانحکمخودرابرپایةایناستداللصادرکردهاستکهدرحالحاضریکفهمبهترو
مدارایبیشترنسبتبههمجنسگرایانایجادشدهاستوهمینموضوعمداخلهدرحقوقو

سازد.ایناستداللمیتواندتاحدیخطرناکوآسیبزاباشدچرا

آزادیهاراغیرضروریمی
کهنمیتواناعمالیکحقرامنوطووابستهبهدیدگاهوعقیدهاکثریتکردواقلیترادر
محدودیتقرارداد.ازالزمههایدموکراسی،احترامبهحقوقاقلیتاست،حتیاگراکثریترا

بردکهمیگویداگرچه


د.دیواناستداللدرسترادرهمینرایجاییبهکارمی
خوشنیای
جنسگراییراغیراخالقیمیدانند،درمواجههباآنممکناستبهت
اعضایجامعهکههم 
زده،رنجیدهخاطریاآشفتهشوند،اماایناحساساتنمیتواندبهعنوانتوجیهیبرایمحدود
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جنسگرایی به شمار رود .دیوان در واقع میان برانگیختهشدن احساسات عمومی یا
کردن هم 
افکارعمومینسبتبهیکموضوعاخالقیوورودآسیبجدیوحقیقیبراخالقعمومیبه
درستی قائل به تفکیک میشود .از اینرو صرف عقاید و احساسات مردم هر چند اکثریت
باشند،نمیتواندمبنایاعمالتحدیدبرحقوقوآزادیهاباشد.حقاقلیتدربرابررفتارتبعیض

برگبرندهای»باشدبرتماممنافعیکهممکناستاکثریتازاین

آمیزاکثریت،بایدهمچون«
تبعیضکسبکنند(دورکین.)31:8911،
مبنای اصلی حکم دیوان در این پرونده و پروندههای مشابه ،تکیه بر مفهوم نیاز مبرم
اجتماعی است که با وجود همه مخالفتهای شدید و اخیری که در جامعة ایرلند نسبت به
جنسگرایی ایجاد شده است ،دیوان آن را یک نیاز مبرم اجتماعی قلمداد نمیکند و از
هم 
روضروریبودناعمالتحدیداتراموجهبهشمارنمیآورد.درواقعدیوانتفسیریموسع

این
ازنیازمبرماجتماعینداردوازهمینرودرپرتوآنمفهوماخالقعمومیرانیزمضیقتفسیر
میکند .با وجود تاکیدی که دیوان بر نظریة حاشیة صالحدید گسترده دولتها در اخالق

جنسگرایی،دیوانقائلبهاینحاشیةصالحدیدگستردهنیست
عمومیداردامادرموضوعهم 

دولتیدراینخصوصرانمیپذیرد.

ودیدگاهوصالحدیدمقامات


 .2تعارض اخالق غیرجنسی و حقوق فردی (پرونده شرکت اپن دور و ول ویمن علیه
ایرلند)

1

 .2-1حقایق پرونده

اپندوروولویمندوشرکتغیرانتفاعیبودندکهتحتقوانینایرلندتاسیسشدهوزمینة
اصلیفعالیتآنهاارائهخدماتمشاورهبهزنانبهویژهدرخصوصمسائلبهداشتیوسالمت
بود.بانیماهروآندانز6کهازمشاورانموسسهولویمنبودندونیزخانمایکسمتولد8331و
خانمماوه گراتی9متولد،8361هردودرسنیبودندکهقابلیتبارداریوفرزندآوریداشتند،
به عنوان خواهان به پرونده ملحق شدند .موضوع شکایت دستورالعملی بود که از محاکم
ایرلندیصادرشدهبودودوشرکتمذبورراملزممیکردکهازارائهاطالعاتخاصبهزنان
1. ECHR, Case of Open Door and Well Women v. Irland, 1992.
2. Bonnie Maher and Ann Downes.
3. Maeve Geraghty.
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بارداردرخصوصانجامسقطجنینخارجازخاکایرلندخودداریکنند.شکاتپسازآن
کهدرمحاکمداخلیایرلندعلیهدستورالعملصادرشدهطرحشکایتکردندوراهبهجایی
نبردند،نزددیواناقامةدعویکردند8.

 .2-2رسیدگی و حکم دیوان

شکاتپروندهادعاکردندکهدستورالعملدیوانعالیایرلندمبنیبرمنعارائهاطالعاتبه
رسانیبهآنهابرایخروجازایرلندبهمنظورسقطجنینحقدوموسسه


زنانبارداروکمک
مشاورهومشاورانآنبرارائهوانتقالاطالعاتوحقخانمایکسوخانمگراتیبردریافت
اطالعاترانقضکردهاست.
دیواندررسیدگیبهپروندهدروهلةنخستاینموضوعرابررسیکردکهآیامداخلهدر
حقشکاتازسویدولتایرلندصورتگرفتهاستیاخیر.دیواندررسیدگیبهاینموضوع
اعالمکرددولتایرلندپذیرفتهاستکهدستورالعملصادرشده ،مداخلهدرحقوآزادیدو
نسبتبهارائهاطالعاتبودهاستوباتوجهبهمحدودهایکه

شرکتاپن دور وول ویمن 
دستورالعملمذکورترسیمکردهوبهموجبآنکارمندانونمایندگاندوشرکتفوقرااز
ارائةاطالعاتبهزنانباردارمنعکردهاست،تردیدوجودنداردکهمداخلهدرحقمشاوران
شرکت ،نسبت به ارائه و انتقال اطالعات و مداخله در حق خانم ایکس و خانم گراتی در
خصوصدریافتاطالعاتصورتگرفتهاست6.
دیوانسپسبهبررسیموجهبودنمداخلهبراساسشروطذیلپرداخت:
الف-انطباقباقانونداخلی:دوشرکتاپندوروولویمنادعاکردندکهقانونازوضوح
ودقتکافیبرخوردارنبودهاستوازاینرونتایجوعواقبآننسبتبهمشاورههایآنانبه
بینینبودهاست.آنانگفتنددرواقعازآنجاکه


زنانبارداردرخصوصسقطجنینقابلپیش
هیچ قانون دیگری به صورت صریح و مشخص ارائه اطالعات در خصوص سقط جنین در
خارجازایرلندراممنوعنکردهاست ،ایندوشرکتباورداشتندکهفعالیتآنانقانونیبوده
است9.
1. Ibid, paras. 9-12.
2. Ibid, para. 55.
3. Ibid, para. 56.
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دیواناعالمکردکهرسیدگیبهمسئلةقانونیبودننبایدفقطدرپرتواصل 193939قانون
بلکهبایددرپرتوحمایتهایاعالمشدهازحقوقکودکانمتولدنشده،

اساسیصورتبگیرد 
مجموعهقوانینایرلندورویةقضاییاینکشورانجامشودکهباتوجهبهاینمواردونیزصدور
دستورالعملقضاییبرای شرکتهای اپندور وولویمن،برای شکاتقابلپیشبینیبوده
استکهفعالیتآنانبهموجبحقوقایرلندغیرقانونیتلقیمیشود.بنابراینمحدودیتهای
اعمالشدهقانونیبودهاست8.
ب-برخورداریازهدفمشروع:دولتایرلنداظهارداشتکهدستوراالعملصادرشدهبه
منظورحمایتازحقوقدیگرانکهدراینجابهمعنایخاصحمایتازکودکانیاستکه
هنوزمتولدنشدهاندونیزباهدفحمایتازاخالقعمومیوبرایپیشگیریازوقوعجرمتنظیم
وصادرشدهاست.اماشکاتپروندهمشروعبودنهدفموردتعقیبراباایناستداللرد
کردندکهدرمادة 81کنوانسیون،واژه«هرکس»قابلانتساببهانسانمتولدشدهنیستواین
تفسیرازمادة81غیرعقالنیاست6.
دیواندروهلةنخستهدفپیشگیریازوقوعجرمراغیرقابلقبولخواندوبراینامرتکیه
کردکهانجامسقطجنیندرخارجازقلمروقضاییکشورایرلندجرمتلقینمیشود.بااین

وجودآشکاراستکهقوانینوضعشدهبرایحمایتازکودکمتولدنشدهدرایرلندمبتنیبر
ارزشهایاخالقیاستکهدرمیاناکثریتمردمابرلندنسبتبهسقطجنینوجوددارد.از
اینرومحدودیتهایوضعشدههدفمشروعحمایتازاخالقعمومیراکهدربنددوممادة
 81بهآناشارهشدهاست،درنظرداشتهاست.دیواناعالمکردکهحمایتازکودکمتولد
نشدهیکیازابعادحمایتازاخالقعمومیاست9.
پ-ضروریدریکجامعهدموکراتیک:دیوانرسیدگیبهموضوعضرورترادرپرتو
رویة قضاییپیشین خودانجام دادونخستبراینپرسش تکیهکردکهآیامحدودیتهای
اعمالشدهبرآمدهازیکنیازمبرماجتماعیبودهاستوآیااینمحدودیتهامتناسبباهدف
مشروعموردنظردولتاعمالشدهاستیاخیر.دیواندربررسیموضوعبهحقایقودالیلزیر
اشارهکرد:
1. Ibid, paras. 59-60.
2. Ibid, para 61-62.
3. Ibid, para. 63.
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ازیکسوخروجزنانباردارازکشوربهمنظورسقطجنینغیرقانونینیست.ازسویدیگردریافتوانتقالاطالعاتدرخصوصسقطجنیندردیگرکشورهایاروپاییجرمتلقینمیشودو
درواقعفقدانچنیناطالعاتومشاورههاییمیتواندسالمتورفاهزنانراتهدیدکند.
دستورالعملدیوانعالیایرلندماهیتیمطلقداردویکمحدودیتدائمیومطلقایجاد

میکندکهبدونتوجهبهسنزنانباردار،شرایطبارداری،وضعیتسالمتمادرودیگردالیل

موجود،ارائةاطالعاتبهزنانبارداررامحدودمیکند.

 باید توجه داشت که دو شرکت مذکور در حین ارائة مشاوره به زنان باردار آنان راتحریکیاتشویقبهسقطجنیننمیکردندبلکهگزینههایدردسترسرابرایآنانتوصیفو

تشریحمیکردند.

 اطالعات مربوط به سقط جنین در خارج از کشور از راههای دیگر مانند مجلهها،راهنماهایتلفنیوازطریقاشخاصدیگربرایزنانباردارقابلتحصیلبودهاستوایندر
حالیاستکهدستورالعملدیوانعالیایرلندبهاینواقعیتبیتوجهبودهاست.ازسویدیگر

راههای دیگر کسب اطالعات در خصوص سقط جنین بدون نظارت بر صحت و کیفیت
تواندبرایزنانآسیبزاباشد8.


شدهاستکهمی
اطالعاتارائهشدهانجاممی
دیوانباتوجهبهادلهوشواهدفوقبهایننتیجهرسیدکهمحدودیتهایاعمالشدهبر

شکاتنسبتبه حقدریافت وانتقال اطالعاتنامتناسب باهدفموردنظربوده است واز
اینرونقضماده81کنوانسیونرااحرازکرد.

6



 .1-3بررسی رویکرد دیوان

بهرغمرویکردمنظمومنسجمیکهدیواندرقبالاخالقجنسیواستثنایآناتخاذکرده
است،اماایننهادرویکردمشخصیدرخصوصاخالقغیرجنسیندارد.اینرویکردنامشخص
بیشاز هرچیزریشه در اینواقعیتدارد کهیافتنیک وجه مشترکمیانپروندههایی که
محدودیتهای اعمال شده بر حقوق فردی به استناد حمایت از اخالق عمومی غیرجنسی
هایمرتبطباسقطجنینازجملهپروندههاییاستکه


دشواراست.پرونده
صورتگرفتهاست،
درآندیوان،بهلحاظپیچیدگیهاوحساسیتهاییکهدرخصوصامکانتسریحقحیاتبه
1. Ibid. paras. 69-77.
2. Ibid, para. 80.
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جنینوجوددارد،ترجیحدادهاستموضوعرادرقالباخالقعمومیموردبررسیقراردهد.
دیواناگرچهاعمالتحدیدنسبتبهمشاورههایمربوطبهسقطجنینبهزنانبارداررابرای

هد،امااساسامحدودیتهایاعمالشدهنسبت

حمایتازاخالقعمومیمشروعتشخیصمید

بهسقطجنینراضروریدریکجامعهدموکراتیک،قلمدادنمیکندوحکمبهنقضمفاد

کنوانسیونمیدهد.

درپروندههایآیای8وآیدینتاتالوعلیه

عالوهبرپروندههایمرتبطباسقطجنیندیوان،
ترکیه 6کهمربوطبهسخنرانیمذهبی استودرپروندههایگونداز 9وارباکان علیه ترکیه 1که
مربوط به سخنرانی نفرتپراکنی است ،در کنار حفظ نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرم،
حمایتازاخالقعمومیرانیزبهعنواندلیلیموجهوهدفیمشروعبرایاعمالمحدودیتبر
حقبرآزادیبیانمیپذیرد.امااخالقعمومیبیشترینبسطمفهومیرادرپروندهفرندودیگران

بهخودمیبیند؛جاییکهدیوانتاکیدمیکندکهممنوعیتشکارمیتواندمربوطبه

علیهبریتانیا3
تدابیردولتدرجهتحمایتازاخالقعمومیباشد.درواقعدیوان،استناددولتبهایندلیلکه
وبهلحاظاخالقیقابلانتقاداسترامیپذیرد 2.بدیهیاست

شکارموجبرنجحیواناتاست
بسط این چنینی مفهوم اخالق عمومی از سوی دیوان قابل انتقاد است .پیامدها و نتایج فقدان
تعریفوتبییناخالقعمومیدرپروندههایغیرجنسیبهخوبینمایانمیشود.جاییکهنهتنها
دولتهابرایتحدیدحقوقوآزادیهایفردیبهاینمفهوممبهموکلیمتوسلمیشوند،بلکه
دیواننیزدرموجهدانستناعمالتحدیدهایاخالقعمومی،سرگردانمیشود.مرزهایاخالق
دامنهایازموضوعاتمتعددو
عمومیدررویةدیوانآنچنانفراخشدهاندکهاخالقعمومی  ،
یازاخالقدارند،دربرمیگیرد.

پراکندهراکهگاهکمتردورنمایها


نتیجهگیری
-8مهمترینضعفدررویةدیواناروپاییحقوقبشردرمسئلةرسیدگیبهتعارضاخالق
عمومیوحقهایفردیرابایددرعدمارائةتعریفازاخالقعمومیوتبییناینمفهومکلیو
1. ECHR, Case of I.A. v. Turkey, 2005.
2. ECHR, Case of Aydin Tatlav v. Turkey, 2006.
3. ECHR, Case of Gunduz v. Turkey, 2003.
4. ECHR, Case of Erbakan v. Turkey, 2006.
5. ECHR, Case of Friend and Others v. United Kingdom, 2009.
6. Ibid, Para. 51.
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بینیومرتفعمیشد


درکنوانسیونپیش
مبهمجستجوکرد.اینکاستی،دروهلةنخست ،باید 
کهاینمهمهیچگاهتحققنیافت.دروهلةبعدودرطولسالهارسیدگیبهمسئلةتعارض،الزم

بودتادیواندراینخصوصابتکارعملرابهدستبگیردوتبیینوتعریفیازاخالقعمومی
ارائه دهد که تا زمان حاضر ،هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است .همانگونه که
دیوانبراینخستینباراعالممیکندکهامکاندستیابیبهیک

دیدیمدرپروندةهندیساید ،
مفهومواحدومشترکازاخالقعمومیدرنظامحقوقیواجتماعیکشورهایعضووجود
ریزیوپیشبینیاصولوموازینیکهبتوان


عمالفرصتطالییطرح
ندارد8.بااظهارنظردیوان،
درچارچوبآنبهفهمودرکیمشترکازاخالقعمومیدستیافت،ازبینرفت.دیواناین

دیدگاهرادرتمامیپروندههایآتیمرتبطبااخالقعمومیموردتاکیدقراردادودرپاسخبه

نیازمبرمتبییناخالقعمومیتنهاازکشورهایعضودرخواستکردکهتالشخودرابرای
تعیینمحتوایاخالقعمومیبهکاربرند6.اینرویکردقابلنقد،عمالدیوانرابرآنداشتهکه
بااعطایحاشیةصالحدیدگستردهبهمقاماتداخلیکشورهایعضو،دربارةالزاماتحمایت
از اخالق عمومی و تشخیص ضرورت اعمال تحدیدات بر حقوق و آزادیهای فردی نقش
نظارتیخودراکماثروکمرنگکند.
 -6نکتةقابلتوجهدرخصوصحمایتازاخالقعمومیدرمیاندیگراهدافمشروع،
که در سه پرونده بررسی شده نیز مشهود است ،این نکته است که دیوان در رسیدگی به
پروندههاییکهاعمالمحدودیتدرآنهابهاستنادحمایتازاخالقعمومیصورتگرفته

است،هرگزنامشروعبودنهدفرااحرازنکردهاستودرتمامیمواردتاییدکردهاستکه
هدفحمایتازاخالقعمومیمشروعوموجهبودهاست(.)Prrone, 2013: 26درواقعدیوان
هیچگاه اعالم نکرده است که مداخلة یک دولت با هدف حمایت از اخالق عمومی با

کنوانسیونمغایراست،زیرایکهدفمشروعرادنبالنمیکندیامفهومبرگرفتهشدهازاخالق
عمومیازسویدولتنادرستاست.زیراچنینحکمیبدونارائهدادنیکمفهوممشخصاز

اخالقعمومیامکانپذیرنیست.بدیهیاستکهاستنادبهحمایتازاخالقعمومیهمواره

نمیتواندمشروعوموجهباشدودیوانبایدبهمنظورجلوگیریازاعمالخودسرانهمحدودیت

1. ECHR, Case of Handyside v. United Kingdom, 1976, Para. 42.
2. Ibid, para, 44.
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ایدقیقتروعمیقتراینموضوعرامورد


هایعضو،بهگونه

هاازسویدولت
برحقوقوآزادی
بررسیقراردهد.
 -9دیواندرمواردیکهحکمبهنقضمفادکنوانسیوندادهاستبیشازهرچیزبهعدم
رعایتشرطضرورتدریکجامعةدموکراتیکاستنادکردهاست.بهعبارتدیگر،کنترل
دیوان بر روی مفهوم اخالق عمومی ،با قید ضروری در یک جامعه دموکراتیک صورت
میگیرد.دیوانبهجایپرداختنبهمفهوماخالقعمومیوتبیینموازینیبرایآنوبررسی

حقایقپروندهدرپرتومفهوموموازیناعالمشدهازاخالقعمومی،تنهاقیدضروریبودندر
جامعةدموکراتیکراموردتوجهقرارمیدهد.درذیلاینشرطاستکهدیوانباپرداختنبه

اینپرسشکهآیامیانتدابیرواقداماتصورتگرفتهازسویدولتباهدف«حمایتاز
اخالق عمومی» تناسب وجود دارد یا خیر ،به ابعاد اخالقی پرونده میپردازد .باید به خاطر
بسپاریمکهکنوانسیوندرتحدیدمحدودیتهایواردبرحقوقوآزادیها،درذیلچندماده،
منافعیچونامنیتملی،نظمعمومی،سالمتعمومیواخالقعمومیرانامبردهواعالمکرده
است،درصورتیکهاعمالاینمحدودیتهابرایحمایتازاینمنافعضروریباشدمداخلة
دولت قابل توجیه است .به عبارت دیگر نه هر مداخلهای که در یک جامعه دموکراتیک
ضروریاستقابلقبولاست ،بلکهتدابیرواقداماتیکهبرایحراستوحمایتازمنافعی
خاصکهدرکنوانسیوندرجشدهاست،میتواندقابلتوجیهباشد(.)Greer, 1997: 28

 -1دیوانبایددررویةخودمیانتبیینوتعریفمفهوماخالقعمومیوتعیینوتشخیص
حقایقپروندهقائلبهتفکیکباشد.دیواننمیتواندتعریفیکمفهومحقوقیوصالحیت
تشخیصوتعیینمنافعیکهمیتواندحقهایاساسیوبنیادینشناساییشدهدرکنوانسیونرا

محدودکند،بهدولتهایعضوکهموضوعمعاهدههستندواگذارکند.
نظرهای
هاواختالف 


کهدرذاتخودپیچیدگی
-3بدیهیاستکهتعریفوتبیینمفهومی
کارسادهاینیست.وجودتنوعوتکثرمیانارزشهاواصولحقوقی

اساسیراحملمیکند ،

جوامع گوناگون ،اختالفنظرهای اساسی در خصوص نظریههای اخالقی به عنوان زیربنای
ونیزحساسیتدولتهاوافکارعمومیبرمسائلاخالقیدرچارچوبیک

اخالقعمومی ،
جامعه،برسختیکارمیافزاید.دراینراهدشوار،تکیهبراصولاخالقانتقادیدربرابراخالق
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متعارفبسیارسودمندخواهدبود8.
گامنخستتعریفاخالقعمومیاستکهفارغازدرونمایهآندرهمهجا ،اینمفهوم
یکساناست.درهمهکشورهااخالقعمومیوجودداردودرتعریفاینمفهوم،توجهبهاین
واقعیت اساسی است .تعریف اخالق عمومی نه باید آن چنان مضیق باشد که وجود اخالق
عمومیدربرخیجوامعیافرهنگهاراانکارکندونهبایدآنچنانموسعباشدکهقابلانتساب

بهمواردغیریعنیمسائلغیراخالقیوغیرعمومیباشد.گامبعدییافتندرونمایهایمشترک

میاناخالقعمومیجوامعگوناگوناست.بدیهیاستدرچارچوبجامعةاروپادستیابیبه
درونمایههای مشترک از اخالق عمومی ،سادهتر از جامعة جهانی است و آنگونه که دیوان

اعالممیکندموازینواصولاخالقعمومیدراروپادورازهموبدونوجهاشتراکنیستند.
برخیتکیهبرارزشهاییمشترکیکهجامعهاروپابرآناستوارشدهاست،ماننددموکراسیرا
در تبیین اخالق عمومی سودمند دانستهاند (2002: 273

 .)Nowlin,برخی نیز با توجه به ابعاد

بینالمللیموضوعتکیهبرمفهوم«منزلتانسانی»بادوبعد«خودآیینی»و«احترامبهدیگران»را

در تعریف و تبیین اخالق عمومی راهگشا دانستهاند (2013: 22-25

 .)Perrone,در این راستا

توهدفآندستیابیبهدرونمایهای

تالشهاییکهبرایتبییناخالقجهانیصورتگرفتهاس
مشترکازاخالقاستنیزقابلتوجهاست.اعالمیههانس کونگ 6وبهویژهطرحمشترک
اخالقدرقرن68مصوبسال8333ازسوییونسکو9ازبهتریناقداماتصورتگرفتهدراین
زمینههستندکهوجهمشترکآنهافاصلهگرفتنازرویکردسنتیتاکیدبراخالقجنسی،خالی
بودن ازعناصر تئولوژیکوماوراییومولفههای خاصفرهنگییااجتماعی و نیز تاکیدبر
انسانیتومنزلتبشریاست.
درپایانبایدخاطرنشانساختکهتعریفوتبییناخالقعمومیمسئولیتخطیرودشواری
استکهنهتنهاکاررسیدگیبهپروندههایچالشبرانگیزتعارضمیاناخالقعمومیوحقوق

.8تفاوتمیاناخالقانتقادیواخالقمتعارف،تفاوتمیانآنچیزیاستکهدرحقیقتاخالقادرستاستوآنچهکه
مردممیپندارندکهاخالقادرستاست.نک:بیکس،برایان،)8913(،فرهنگنظریةحقوقی،ترجمةمحمدراسخ،چاپاول،
تهران:نی.
2. see: Kung, Hans, (1998), A Global Ethic For Global Politics And Economics , New
York : Oxford , Oxford University Press.
3. see: European Court of Human Rights, (2016), “Rules of Court”, Strasburg: Registery of
Court, Retrieved 5 Jun 2016 from http://www.echr.coe.int/ Documents/
Rules_Court_ENG.pdf .
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فردیراتسریعوتسهیلمیکند،بلکهدرنهایتبهحمایتموثرترازاخالقعمومیوتضمین

هایفردیمیانجامد.هرگونهاقداممثبتدیواندراینراستانهتنها

بیشتروبهترحقوقوآزادی
درسطحاروپا،بلکهدرسطحجامعةجهانیسودمندخواهدبود.
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