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مقدمه
اروپایی یق ق بشالالر با التزام عنلی و

چگ نگی پو ند بون منافع دولت های عض ال کن انسالالو

واقعی آ ها به اعنال مفاد مندرج در کن انسو  ،هن اره از م ض عات مطرح در مبایث مرب ط
به کن انسالالو

زمانی بوشالالتر میشالال د که بدانوم علت اینکه

ب ده اسالالت .اهنوت این م ضالال

دولتهای اروپایی یاضالر شدند با تشکول کن انسو

اروپایی یق ق بشر ،این محدودیت را بر

یاکنوت خ د بپذیرند ،این اسالالت که تصالالنومگورندگا ملی معتقدند این کار به نفع منافع ملی
دولتشالالا اسالالت .هنه دولتهای اروپایی بر این باورند که از پو سالالتن به کن انسالالو  ،بوش از
آنچه از دسالت میدهند ،به دست میآورند (نو جنت .)261 :4331 ،بنابراین ،دولتهای مزک ر،
با پو سالالتن به این کن انسالالو  ،اوالً از ادعای یاکنوت سالالرزمونی خ د دسالالت برنداشالالتهاند
) (Cram,1996:95و ثالانواً در ی زه های مرتب

با منافع مهم ملی ،با اعطای هوچ امتوازی

م افقت ننیکنند .از طرف دیگر ،با ت جه به اینکه هدف از تشالالکول کن انسالالو

اروپایی یق ق

بشالر ،ینایت مؤثرتر از انسالا اسالت ،دغدغه ایجاد تأثوری واقعی برای یقهای تضالنونشده
کن انسالالو

اروپایی یق ق بشالالر ،هن اره ذهن نهادهای ناظر بر اجرای این معاهده را به خ د

مشغ ل کرده

است4.

مقاله یاضالر با مفروض تلقیکرد این دغدغه ،به دنبال پاسخ به این پرسش است که با ت جه
به اینکه معاهدات بونالنللی ،یاکنوت دولت ها را محدود می کنند ،دکترین صالالدیدید چگ نه
منافع ملی دولتهای عض ال کن انسالالو

اروپایی یق ق بشالالر را یفظ میکند؟ در پاسالالخ به این

پرسالش ،فرضالوه این ن شتار ،که با رویکرد ت صوفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد معتبر
بونالنللی نگارش یافته ،بر این اساس است ار است که دی ا اروپایی یق ق بشر ،با در نظر گرفتن
این م ض ال

که الحاق دولتها به کن انسالالو

اروپایی بهمثابه اعراض آ ها از منافع ملی ایش الا

نوسالت و ت جه به این نکته که هر زمانی منکن است تعارضی بون این منافع و اجرای مفاد مندرج
در کن انسالو

ایجاد شال د ،اقدام به اعطای یق صدیدید به دولتها ،برای یفظ منافع ملی آ ها

و نوز باالبرد التزام واقعی دولتها به رعایت مفاد کن انسو
 .4در مقدمه کن انسالو

کرده است.

اروپایی یق ق بشر قود شده است هدف از اعدموه مزب ر ،تضنون شناسایی و رعایت هنگانی و مؤثر

یق قی است که در آ اعدم شده است.
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الف .حاکمیت دولتها و تعهدات بینالمللی
با بررسالالی سالالور تاریخی یاکنوت دولتها در یق ق بونالنلل ،مشالالخ

میش ال د که در ابتدا،

یاکنوت کشالال رها ،مطلق فرض میشالالد ،اما دیری نپایود که در شالالکل و مفه م یاکنوت تغووراتی
صال رت گرفت؛ به این شالکل که بهتدریج ،یاکنوت از شکل پادشاهی و سلطنتی خارج شد و در
سالالدههای  43و  4۱موددی ،بهویژه با انقدبهای فرانسالاله و آمریکا ،یک مت به مردم منتقل شالالد.
در عرصالاله بونالنللی نوز الزمه یض ال ر دولتها در جامعه بونالنللی این ب د که با گذر از آزادی
عنل کامل و مطلق ،از بخشالی از این آزادی عنل ،به نفع یداقل منافع مشترک خ یش صرفنظر
کنند .بنابراین ،معاهدات بونالنللی بهعن ا تبل ر تراضالی جنعی دولتها ظه ر یافت ،تا یاکنوت
تعدیلشالالده دولتها را به سالالنتوسالال یی هناهنگ سالال ق دهد .در این موا تعدیل یاکنوتها از
طریق معاهدات یق ق بشالری بسالوار محسال ستر ب د ،بهط ریکه در این برهه ،با تشکول جامعه
ملل و در ادامه با تشالکول سازما ملل متحد و نوز تص یب منش ر برای دولتهای عض  ،تعهداتی
ایجاد شالالد تا رعایت و ایترام به یق ق بشالالر بدو تبعوض قائل شالالد بون نژاد ها ،جنس ها یا
ملوتها ،ارتقا پودا

نناید4.

در نتوجه ،امروزه اصال ل و هنجارهای یق ق بشالر عندتاً تبدیل به تعهداتی هنگانی 6شدند و
در برخی از م ارد ،این تعهدات به درجه ق اعد آمره 3رسالالودهاند و از جنله یق ق غورقابل انکار
افراد در مقابل دولتها محسال ب میشال ند؛ به ط ری که دولتها یتی در ص رت عدم عض یت
 .4بند  3ماده 4و بند ج ماده  55منش ر سازما ملل متحد بر هنکاریهای بونالنللی در یل مسائل بونالنللی و ت سعه ،ترویج
و ایترام به یق ق بشالالر و آزادیهای اسالالاسالالی برای هنگا  ،بدو هر گ نه تنایزی از یوث نژاد ،جنس ،زبا یا مذهب تأکود
دارند.
 .6تعهدات اِرگا اومنس ) (Erga Omnesیا تعهدات هنگانی ،تعهداتی هسالالتند که به لحاظ اهنوتی که دارند ،دغدغه تنامی
دولتها هسالتند و هنه کشال رها میت انند به منافع یق قی که در ینایت از این یق ق دارند ،استناد کنند .برای مطالعه بوشتر
رج

کنود به (ایندینژاد)۱31-۱24 :43۱4 ،

 .3قاعده آمره یا « »jus cogensبهم جب ماده  53کن انسالو

یق ق معاهدات وین ،به این ص رت تعریف شده است« :قاعده

آمره یق ق بون النلل عام ،قاعدهای است که به وسولة اجنا جامعة بونالنللی به عن ا قاعدة تخلفناپذیر که تنها ت س یک
قاعدة بعدی یق ق بونالنلل عام با هنا ویژگی قابل تعدیل اسالت ،پذیرفته و به رسالنوت شالناخته شده است» .نکتهای که از
این ماده اسالالتنباط می شالال د ،این اسالالت که تعهدات هنگانی برای اینکه به ید قاعده آمره بون النللی برسالالند ،نوازمند پذیرش
مضاعفی از س ی جامعه بونالنللی هستند (ایندینژاد.)۱21 :43۱4 ،
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در معاهدات یق ق بشالری ،ملزم به رعایت و ایترام به این یق ق هسالتند .این اعنال محدودیت
بر یاکنوتها از طریق منش ال ر و مجن عهای از م افقتنامههای چندجانبه در عصالالر یاضالالر ،تا
جایی گسالترش یافته است ،که امروزه رعایت یق ق بشر بهعن ا تعهدی بونالنللی مطرح شده و
نقض آ  ،به عن ا عنلی نامشالالرو تلقی میشالال د و به تبع آ  ،شالالرایطی را برای دولت ها و
سالالازما های بونالنللی فراهم میکند تا از طرق م رد قب ل یق ق بونالنلل ،عکسالعنل نشالالا
دهند (سالالن خ زه .)651 :4313 ،البته باید ت جه داشالالت که اگرچه دولتها به وسالالوله هنجارهای
بونالنللی و نوز معاهدات دو یا چندجانبه ،محدود و به اسالالتناد اصالالل التزام به معاهدات ،ملزم به
رعایت این هنجارها و معاهدات هسالالتند ،اما در عرصالاله یق ق بونالنلل ،این التزام کش ال رها ،به
مثابه صرفنظرکرد آ ها از منافع ملیشا  4نوست.
با دقت در اسالناد مهم بونالنللی 6و نوز بررسالی رویههای محاکم بونالنللی ،محرز میش د که
بهرغم محدودشالد یاکنوت دولتها ،ت جه به منافع ملی آ ها نه تنها هنچنا از اهنوت بسزایی
برخ ردار است ،بلکه ینایت از منافع ملی اساسی دولتها ،یق بنوادین آ ها در جامعه بونالنللی
متشالالالکل از دولت های یاکم ،برابر اسالالالت (زمانی و پوری .)51 :43۱4،به عن ا مثال ،دی ا
بونالنللی دادگستری در هوچکدام از آراء خ د ،یق دولتها در ینایت از منافع ملیشا را نهتنها
منکر نشالالده و آ را فینفسالاله با یق ق بونالنلل مغایر ندانسالالته اسالالت ،بلکه بهصالال رت تل یحی،
وج د چنون یقی را به رسنوت شناخته است (س اری و پوری.)623 :43۱4 ،
دی ا در رأی مشال رتی سالال 4۱۱2در م رد مشروعوت کاربرد سدحهای هستهای ،با نگاهی
کلی به وضالالعوت کن نی یق ق بونالنلل و هنچنون ،با بررسالالی بعضالالی از قطعنامه های مجنع
عن می در م رد سالالدحهای هسالالتهای ،به این نتوجه رسالالوده که نه در یق ق بونالنلل عرفی و نه
یتی در یق ق بونالنلل معاهدات ،ننی ت اند به ط ر قطع و یقون ،به مشالالرو یا نامشالالرو ب د
 .4منافع ملی برآیندِ تنامی منفعت های آیاد و اکثریت جامعه هسالالتند و اشالالاره به هدفهای اولوه ای دارند که مردم و دولت
درصدد یفظ و تحصول آ هستند و مرب ط به ی زههایی است که بسواری از اوقات برای یاکنوت دولتها اساسی است و به
ط ر سالنتی دولتها به بررسالی آ میپردازند ،مانند ینایت از اخدق عن می ،سالدمت و بهداشت عن می ،منافع اقتصادی و
ینایت از امنوت ملی و رفاه دولت و ینایت از یق ق و آزادیهای دیگرا  .هرچند هنانط ر که دی ا بونالنللی دادگسالالتری
در قضوه نوکاراگ ئه بوا داشت منافع ملى دولتها مفه مى گستردهتر دارد.
 .6به مانند ماده  1موثاق بونالنللی یق ق مدنی و سواسی و هنچنون بند 1ماده 6منش ر ملل متحد.
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اسالتفاده از سالدح هسالتهای در شالرای یاد و نهایی دفا از منافع ملی در مقابل تهدیدی که ادامه
یوات و بقای آ دولت را زیر سالالؤال برده و در معرض خطر قرار داده ،یکم ندهد (Legality

).of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996: 105
هنچنون ،دی ا تل یحاً در قضوه سک های نفتی ،با شناسایی یق دولتها نسبت به ینایت
از منافع ملی یواتی خ د ،تشخو

اولوه منافع ملی یواتی و امنوتی و مصادیق آ را در ابتدای

امر ،برعهده دولت ها قرار می دهد؛ که در پرت یق یاکنوت آ ها و ناشالالی از صالالدیدید
شخصی ص رت میگورد ) .(Oil platforms case, 2003: 72-79بنابراین ،با ت جه به مطالب
ف ق ،میت ا گفت اسالتناد به هر وضعوت ،فعل یا ترک فعل ت س دولتها در رواب بونالنلل،
به اسالتناد منافع ملی ،مجاز و مشرو است ،مگر اینکه در یق ق بونالنلل برخدف آ  ،بهص رت
صریح یا ضننی ،قاعدهای (قراردادی ،عرفی یا اص ل کلی یق قی) وج د داشته باشد.

ب .دکترین صالحدید
هنا ط ر که مدیظه شد ،یق ق بونالنلل در نظر دارد از یک س  ،التزام دولتها به معاهدات
بونالنللی را مشالالخ

و معون نناید و از سالال یی دیگر ،صالالدیوت این دولتها در یفظ منافع

ضروری خ د را تحت شرای خاص گسترش دهد .یال باید دید یق ق بونالنلل چگ نه باید
موا این گرایشهای متضالاد و ضالروری تعادل ایجاد کند؟ الزم است یادآوری ش د که در این
شالرای  ،دولتها در اغلب م ارد ،به این بهانه که مقررات بونالنللی با منافع ملی آ ها سالالازگار
نوسالت ،یا رسالناً از اجرای آ مقررات که خ د در وضع و تدوینش مشارکت داشتهاند ،سر باز
میزنند یا به رغم اینکه در بوا رسنی ،خ د را وابسته و تابع تعهدات بونالنللی اعدم میکنند،
در عنل ،هنون ق اعد را نقض کرده و بر مبنای منافع ملی خ د ،آ ها را زیر پا گذاشالالته یا
یداقل از اجرای مؤثر آ خ دداری میکنند 4.این تزایم ،در عرصالاله تعهدات یق ق بشالالری به
 .4اجرای مؤثر تعهدات بونالنللی در ی زه معاهدات یق ق بشری از اهنوت بسواری برخ ردار است .در این خص ص دی ا
آمریکایی یق ق بشالر بوا میدارد« :تعهد برای تضالنون آزادیها و اجرای کامل یق ق بشر ...کافی نوست ،بلکه باید دولتها
ط ری رفتار ننایند که آزادیها به ط ر مؤثر تضالنون ش د و اجرای کامل یق ق بشر انجامگورد(Veldsquez Rodrfguez ».

)v. Honduras Case, 1988: 167
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وض ال ح بوشالالتری قابل مدیظه اسالالت؛ به این معنا که با ورود مسالالائل یق ق بشالالر به عرص اله
بونالنلل و فراگورشالالد نتوجة آ که الزامیشالالد رعایت یق ق بشالالر از نایوه دولتهاسالالت،
پرسالالشالالی به این شالالکل مطرح شالالد که دولتها ،شالالعا مودا آزادی و عنل ارادی و اختواری
شهروندا در اعنال یق ق بشری خ یش را تا چه ید بهرسنوت شناختهاند.
آیا الزام دولتها به رعایت یق ق بشر ،بهص رت مطلق فرض میش د و دولتها تحت هر
شالرایطی ملزم به رعایت یق ق بشالر هستند؟ یا اینکه تحت شرای خاصی میت انند از رعایت
یق ق متصال ره اسالتنکاف کنند؟ م ضال عات ف ق در اروپا ،قبل و بعد از تصال یب کن انسو
اروپایی یق ق بشالر ،محسال ستر شد؛ بهط ریکه قبل از امضاء کن انسو  ،دولتها صدیوت
اختواری برای ینایت از یق ق بشالالر در سالالطح اتحادیه اروپا داشالالتند ،اما به هنگام تصالال یب
کن انسالو

در سال  ،4۱50یداقل استانداردهایی برای ینایت از یق ق بشر ایجاد شد و آ ها

در صال رت تص یب کن انسو  ،باید اجرا و ینایت از این یق ق را تضنون میکردند و تعهد
میدادند که استانداردهایی که در این سوستم قان نی وج د دارد ،را محدود نکنند .این در یالی
ب د که دولتهای عضال  ،در پارهای از اوقات و در شالرای خاصی ،با ت جه به نوازهای اساسی
متفاوت خ د و هنچنون برآورد ضالالرورت های یاکنوتی و منافع یواتی خ یش ،ناچار به
اعنال برخی محدودیتها و در م اردی ،اعنال محروموت در اجرای برخی از یق ق مندرج
در کن انسو  ،از طریق تفسور م اد کن انسو  ،ب دند.
در این شرای  ،با اعطای اختوارات تفسوری مطلق به دولتها ،کن انسو

عندً کارایی خ د

را از دسالالت میداد ،چرا که در این صالال رت ،هن اره این خطر وج د داشالت که دولتها به نام
امنوت و منافع ملى ،آزادیهای اساسى افراد را قربانى کنند و در ص رت عدم اعطای اختوارات،
دولت ها دیگر خ د را پایبند به اجرای مفاد کن انسالالو

ننی دانسالالتند .بنابراین ،برای یل این

مشالکل ،سالازوکاری از موا آراء رسالودگیشالده ت سال دی ا اروپایی یق ق بشالر ،م س م به
دکترین صالدیدید ،اسالتخراج گردید که مشکل ایجادشده را با اعطای اختوارات و آزادی عنل
قان نی به دولتهای عضال کن انسو  ،در چارچ ب مشروعی برای یفظ منافع اساسی ،تا ید
زیادی مرتفع میکند.
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 .7معنا و مفهوم دکترین صالحدید
ن یسندگا بسواری در کتب و مقاالت خ د سعی در تبوون معنای لغ ی دکترین «صدیدید» که
از واژه فرانسالال ی  marge d’appréciationشالال رای دولتی فرانسالاله اقتباس شالالده اسالالت
) (Yourow, 1996: 14کرده اند که از مجن

این تعاریف ،می ت ا معنای لغ ی دکترین

صالالدیدید را به این شالالرح بوا کرد :اختوارات ،آزادی عنل ،فضالالایی برای مان ر و ایترام به
دولتها .در ارتباط با مفه م دکترین صدیدید نوز شایا ذکر است که این مفه م ،در دو ی زه
م رد بحث و بررسی قرار میگورد .ی زه اول ،به بررسی ارتباط موا آزادیهای فردی و اهداف
جنعی و اینکه دولتها تا چه مقدار در رسالالود به اهداف خ د دارای اختوارات هسالالتند .ی زه
دوم ،به موزا قدرت و محدودیتهای یاکم بر دی ا اروپایی یق ق بشالالر در بررسالالی این
اختوارات اعطاشالالالده به دولت ها یا رابطه بون دی ا اروپایی یق ق بشالالالر به عن ا دی انی
بونالنللی ،با دولتهای عض کن انسو

اروپایی یق ق بشر ،مرب ط میش د

بنابراین ،عدهای از اندیشنندا یق ق بونالنلل ،برای مشخ

کرد مفه م واقعی دکترین

صالالدیدید ،با در نظر گرفتن این دو ی زه ،اقدام به تفکوک دکترین ،به ماه ی و سالالاختاری
کردهاند ) .(Arnardóttir, 2016: 27-53بر این اسالالاس ،مفه م سالالاختاری دکترین ،اشالالاره به
ی زه تشالخو

اعطاءشالده به دولت ها بر اسالاس ارتباط سالاختاری بون دی ا استراسب رگ و

مقامات دولتها دارد .هنچنون ،کن انسالو
دو ن

اروپایی یق ق بشالر بهعن ا کن انسو نی منطقهای،

محدودیت در رابطه با یق ق مندرج در کن انسالو

محدودیتهایی که هر دولت طبق قان

را بهرسالنوت شالناخته است .یکی،

برای رعایت نظم عن می ،امنوت جامعه ،یفظ سدمت

و اخدق جامعه در م رد آزادی بوا  ،و اجتناعات و اظهار مذهب برقرار می کند 4و دیگری،
خ دداری از اجرای یق ق مندرج کن انسالو
وضعوت اضطراری که یوات ملت را تهدید

ت سال دولتهای عض  ،در زما بروز جنگ یا
میکند6.

 .4این محدودیتها با عن ا شروط «محدودکننده» در م اد  3-44کن انسو
 .6ماده  45کن انسو

اروپایی ینایت از یق ق بشر و آزادیهای اساسی.

قود شدهاند.
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مفه م ماه ی دکترین ،اشالالاره به هنون محدودیتهای اعنال شالالده بر یقهای مندرج در
کن انسالالالو

دارد؛ از این نظر که چه مقدار اختوار و آزادی به دولت ها در ارزیابی و یل

تعارضات ایجادشده بون رعایت یق ق مندرج در کن انسو

و اهداف عن می اعطاء میش د.

 .2خاستگاه دکترین صالحدید
خاسالتگاه اصاللی دکترین صدیدید را باید در رویه قضایی 4دی ا اروپایی یق ق بشر جستج
کرد ) .(Legg, 2012: 3دی ا اروپایی یق ق بشالالر 6به عن ا اولون دی ا بونالنللی که یق
رج

به دکترین صالدیدید را به رسالنوت شالناخت ،ت انسالته با ابدا روشی ،به بررسی دقوق

اختوارات اعطاءشده به مقامات ملی 3در خص ص یق ق کن انسو

بپردازد .البته ،هنا ط ر که

بوا شالالد ،با رعایت دو مفه م سالالاختاری و ماه ی ،اوالً دی ا  ،اصالالل را بر عدم مداخله در
یاکنوت دولتهای عضالال قرار داده و ثانواً آزادی و اختوارات ضالالروری دولتها برای برآورد
نوازهای یاکنوتی خ د ،به هنگام تعارض با یق ق مندرج در کن انسو

را در نظر میگورد.

 .3مؤلفههای ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صالحدید
ضالروری اسالت دو مؤلفه ایدئ ل ژیکی و سواسی در اعنال دکترین صدیدید ،م رد ت جه قرار
گورد .ابتدا ت جه به این م ضالال

که اصالالل در دکترین صالالدیدید« ،ایترام به ارزیابی و تفسالالور

دولتها در شالالرای خاص» اسالالت .با این ت ضالالوح که در کن انسالالو

اروپایی یق ق بشالالر ،این

اصاللی اساسی است که مقامات دولتی باید برای تصنومگوری راجع به تفسور و استفاده مناسب
از کن انسالو

در شالرای خاص 1و برای اظهارنظر در محت ای دقوق ضالرورت ایجادشده و نوز

محدودیت یا مجازاتهای اعنالی ،نسالالبت به یک قاضالالی بونالنللی ،در م قعوت بهتری باشالالند
) .(Firth, 2015: 288فلسالفه این م ض

است .در واقع ،ماهوت وظوفة ت صوف

نوز مشخ

شالده در چارچ ب م قعوت اضالطراری تهدیدکننده یوات ملت ،که ضالرورتاً مسالئله یسالاسی
1. jurisprudential Application
2. European Court of Human Rights (ECtHR).

 .3منظ ر از مقامات ملی ،عبارتند از دولتها ،محاکم و دیگر مراجع ملی.
4. Specific Contexts
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است ،نوازمند ارزیابی ع امل پوچوده و نوز ایجاد ت از موا مدیظات متعارض مصالح و منافع
عن می است و مبرهن است دولتی که با چنون وضعوتی م اجه است ،بهتر از سایر ع امل ،ت ا
ت صالالوف شالالرای را داراسالالت .این مؤلفه مهم ،در قضالالایای برانوگا

(Brannigan and

) ،McBride v. United Kingdom, 1993: para 43آسک ی (Aksoy v. Turkey, 1996:

) para. 68و نوز ایرلند علوه انگلستا ) ،(Ireland v. UK,1978: para. 207به این ص رت
م رد تأکود دی ا قرارگرفت« :در وهله اول ،بر عهده هر دولت متعاهد اسالالت که با ت جه به
اینکه مسالالئ لوت زندگی ملت خ د را بر عهده دارد ،مشالالخ

کند که آیا زندگی مردم ،ت سالال

وضالعوت اضالطراری عن می تهدید میش د؟ و اگر چنون است ،تا چه ید تدش برای غلبه بر
شرای اضطراری الزم است؟ با ت جه به تناس مستقوم و مستنر لحظهای این دولتها با شرای
ب ج دآمده ،مقامات ملی در م قعوت بهتری نسالالالبت به قاضالالالی بونالنللی در خصالالال ص
تصالنومگوری در ماهوت ،دامنه یا لغ چنون شرایطی هستند .بنابراین ،در این خص ص ،ماده 45
کن انسو  ،یق صدیدید گستردهای را به دولتها اعطا میکند» .به ط ر کلی ،دو دسته پرونده
در دی ا وج د دارد که مقامات ملی در م قعوت بهتری برای قضاوت قرار دارند.
اولون دسالته ،شالامل پروندههایی است که هوچ اجناعی بون دولتهای متعاهد در خص ص
م ضال

م رد اختدف وج د ندارد ) .(Bakircioglu, 2007: 723به عن ا مثال ،در م ض

عفت عن می4به دلول نب د مفه م وایدی از آ  ،دولت های عض ال کن انسالالو  ،در پرونده های
مطرویه ،م قعوت بهتری برای ارزیابی ارزش های محلی6دارند .دسالالته دوم ،پرونده های مرب ط
به مسالائل سالواسی یساس و شرای اضطراری است ،که دی ا در این دسته از پروندهها نوز به
تصالنوم مقامات ملی ایترام میگذارد .این دسالته ،شالامل قضالایایی است که تحت عن ا م ارد
اضالطراری از آ بحث میشال د و در ماده  45کن انسالو  ،به آ اشاره شده است .بنابراین ،این
اعطای اختوارات و آزادی عنل (دکترین صدیدید) از نایوه دی ا اروپایی به دولتها ،یقوقتاً
مترادف با ایترام به تشالالخو

و ارزیابی دولت هاسالالت ) .(Kratochvíl, 2011: 342در این

خصالال ص ،یکی از قضالالات دی ا عن ا کرده که واگذاری اختوارات به دولت ها تحت عن ا
1. Public Morals.
2. Local Values.
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صالالالدیدید دولت ها ،نه تنها برای ایترام به ق انون و ارزیابی دولت ها ،بلکه چوزی بوش از
اینهاست ) .(European Court of Human Rights, 2010: 17مؤلفه ایدئ ل ژیکی و سواسی
دیگری که در اعنال دکترین صدیدید باید لحاظ ش د ،ت جه به این م ض

است که دکترین،

تنها در شالرایطی م رد استفاده قرار میگورد که تعهد به یق ق مندرج در کن انسو  ،منافع ملی
دولت ها و یاکنوت آ ها را تهدید کند به عبارتی دیگر ،دکترین نقش بسالالوار محدود و خاص
برعهده دارد .دی ا اروپایی یق ق بشر در قضوه برانوگا و مک براید براین م ض

تأکود کرده

است ).(Kingdom, 1993: para. 2 Brannigan and McBride v. United
 .9سیر تحوالت ایجاد دکترین صالحدید
هنا ط ر که مدیظه شالالد ،خاسالالتگاه اصالاللی دکترین صالالدیدید ،رویه قضالالایی دی ا اروپایی
یق ق بشالر اسالت ) .(Letsas, 2006:706بنابراین ،برای بررسی روند تح الت تاریخی و نوز
ماه ی دکترین صالالدیدید ،الجرم میباید به بررسالالی روند تح الت آراء دی ا اروپایی یق ق
بشالر بپردازیم .درم رد سالور تح الت تاریخی دکترین صدیدید در قضوههای رسودگیشده در
دی ا اروپایی یق ق بشالر ،ذکر این نکته الزم اسالت که در ابتدا ،تفسالور ص رتگرفته از س ی
دی ا در بررسالالی اقدامات دولتها در ایجاد محدودیت برای یق ق مندرج در کن انسالالو  ،از
طریق واژه «تشالالخو

های عن می» یا «ایترام به مقامات داخلی» انجام میگرفت؛ به ط ری که

در سالال  ،4۱10دی ا در قضوه زبا بلژیک بوا داشت که مقامات ملی از یق «تشخو

» 4در

تعریف اقدامات الزم برای ینایت از یق آم زش و اصالالل عدم تبعوض در ام ر آم زشالالی
برخ ردار هسالتند ) .(Belgium Linguistics, 1968: Para.6هنچنون ،در قضوه قبرس علوه
انگلستا  ،کنوسو

عن ا کرد که دولتها باید این اختوار و ت انایی داشته باشند ،تا با ت جه به

شرای ملی خاص خ د و در یدود نوازهای ضروری ،برای شرای اضطراری پوشآمده تصنوم
بگورند ) .(Greece v. UK, 1958-9: para. 82بنابراین ،در این قضالالوه نوز دی ا به جای
اسالتفاده از عبارت دکترین صدیدید ،از عبارت اقدامات تشخوصی خاصی 6استفاده کرده است
1. Margin of Discretion
2. Measure of Discretion
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) .(Kish, 1995: 30برای اولون بار ،در قضالوه هندساید ،واقعاً دکترین صدیدید م رد استفاده
قرار گرفت ).(Handyside v. UK, 1967: paras. 47-48
در م رد سالالور تح الت ماه ی دکترین صالالدیدید ،گفتنی اسالالت این دکترین «ریشالاله ای
دوگالانه » 4دارد .ابتدا این دکترین در پاسالالالخ به نگرانی های دولت های ملی مبنی بر اینکه
سواستهای بونالنللی اتخاذی منکن است در شرای اضطراری ،امنوت ملی و منافع ملی آ ها
را به خطر اندازد ، 6ایجاد گردید و این اولون دلول ت جوهی دکترین در زمونه لغ تعهدات
بونالنللی دولتها به هنگام اعدم وضعوت اضطراری ملی ب د ) .(Fionnuala, 1995: 112به
مرور زما  ،دکترین صالالدیدید این اختوار را به دولت ها اعطا کرد که هر کدام از آ ها بدو
وج د اضالطرار ،به تنظوم رواب به صال رت بالق ه مضر ،از جنله تحریک به خش نت 3و گفتار
نژادپرسالالتانه ،1اقدام کند ) .(Benvenisti, 1999: 845بنابراین ،این اجازه کافی ب د تا دکترین
در دیگر ی زههایی که ارتباطی با مدیظات امنوتی نداشت ،نوز گسترش یابد.
اولون قضالالوهای که فراتر از اضالالطرارِ قودشالالده در ماده  45کن انسالالو  ،ت سالال دی ا م رد
بررسالی قرار گرفت ،قضالوه ( Iversenمرب ط به شالکایت در خص ص کار اجباری ذیل ماده 1
کن انسو ) ب د ) .(Iversen v. Norway, 1963متعاقب این قضوه ،دی ا اروپایی یق ق بشر
در ط ل رسالالودگیهای خ د ،اختوارات دولتها در قالب دکترین صالالدیدید را تقریباً به تنامی
م اد کن انسالالو

و الحاقوه های آ  ،مانند یق آزادی بوا ذیل ماده (Handyside v. UK, 40

) 1967و نوز عدم تبعوض ذیل ماده (Engel and others v. Netherlands, 1976) 41

گسترش داد ).(Tümay, 2008: 209

1. Dual Origins.

 .6جهت مطالعه بوشتر در خص ص مؤلفههای شرای اضطراری ،رج

کنود به(:م س ی و امون رعوا)405-۱3 :43۱3 ،
3. Incitement to violence.
4. Racist speech.
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ج .عوامل مؤثر بر حوزه دکترین صالحدید
به ط ر کلی ،دی ا در هر پرونده ،با ت جه به م ضال

آ و نوز شرای یاکم بر قضوه ،ن عی از

دکترین صالالدیدید که میت اند «م سالالع» یا «محدود» باشالالد ،را به آ اختصالالاص می دهد
) .(Visser, 2013: 483در تعوون ی زه دکترین صدیدید ،ع امل متعددی نقش دارند ،اما در
این بون ،دو عالامل تأثورگذارتر هسالالالتند ،اولون عامل ،مرب ط به وج د یا عدم اجنا بون
دولتهای عضالال کن انسالالو

و دومون عامل ،مرب ط به ماهوت هدف و

در خصالال ص م ضالال

م ض ال عی اسالالت که دولت ها به دلول یفظ آ  ،اقدام به تحدید یق ق مندرج در کن انسالالو
نن دهاند ).(Rasmussen v. Denmark, 1984: 40

 .7اجماع یا فقدان اجماع بین دولتها
اجنا اروپایی ،4عن ا عن می است برای مشخ
در قان

کرد وج د یا عدم زمونه مشترکی که عندتاً

یا عنل به آ ت س دولتهای عض  ،م رد استفاده دی ا قرار میگورد .این استاندارد،

عندً نقش کلودی در انتخاب دکترین صالالدیدید م سالالع یا مضالالوق دارد؛ به این معنا که وج د
الگ های مشابه عنلی یا قان نی در سراسر کش رهای عض کن انسو  ،باعث اعطای صدیدید
محدودتری به کش رها ) (Legg, 2012:103در م ض عات مطرویه و نوز ارزیابی بسوار دقوق
از نایوه دی ا به خاطر دخالتی که از نایوه آ کش ال ر ص ال رت گرفته میش ال د .بر عکس ،در
ص رت نب د اجنا درخص ص م ض عی ،دی ا اروپایی میداند که ایترام به مراجع داخلی و
مقامات ،نواز اسالالت و بنابراین در رویه خ د ،اختوارات گسالالترده تری را در راسالالتای ایترام به
دولت ها ،در تنظوم یق و محدودیتهای شالالا اعطا کرده ) (Carozza, 1997-98: 1220و
تأکود میکند که مقامات دولتها در برخ رد با آ م ض ال  ،نسالالبت به قضالالات بونالنللی ،در
شرای بهتری هستند.
نقش اجنا در قض الایای بسالالواری ،م رد اسالالتناد دی ا قرار گرفته اسالالت .به عن ا نن نه ،در
قضالالوه فرتی علوه فرانسالاله ،دی ا عن ا کرده اسالالت« :مشالالخ

اسالالت هوچ اجناعی در این م رد

وج د ندارد .هرچند بسالالواری از دولتهای متعاهد به روشالالنی هنجنسگرایی را منن

نکردهاند،

1. European Consensus.
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اما نامنکن اسالالت در ایکام یق قی و اجتناعی دولت های متعاهد ،اصالالل یکپارچه ای از این
م ضال

یافت شال د .بنابراین ،بسالوار طبوعی است مقامات ملی که وظوفهشا در نظر گرفتن منافع

جامعه است ،از اختوارات گستردهای برخ ردار باشند» ).(Frette v. France, 2002: para 41

 .2ماهیت هدف
به ط ر کلی ،دامنه دکترین صالالدیدید میت اند با ت جه به هدف مشالالروعی که دولت ها برای
ت جوه محدودیت بر یق ق کن انسو

تعقوب میکنند ،تغوورکند .این م ض

م رد تأکود دی ا

اروپایی یق ق بشالر نوز قرارگرفته است؛ بهط ریکه دی ا در قضوه دیکس  ،ضنن م افقت با
اینکه هدف دخالت در یق ق مندرج در کن انسالو

مهم است ،ت ضوح میدهد نهتنها وج د یا

عالدم وج د اجنالا «بلکه ماهوت هدف نوز بر دامنه اختوارات دولت ها تأثورگذار اسالالالت»
).(Dickson v. UK, 2007: para77
با مطالعه پروندهای مطرویه در دی ا اروپایی و بررسالالی آ ها ،می ت ا اسالالتدالل کرد که
دولتهای عض کن انسو

اروپایی یق ق بشر ،اهداف عندهای چ

ضرورت عن می ،امنوت

ملی ،نظم عن می و در نهایت ینایت از اخدق و مذهب را برای ت جوه محدودیتهای اعنالی
خ د در ارتباط با یق ق مندرج در کن انسو  ،برمیگزینند .درخص ص ضرورت عن می ،الزم
اسالت ت ضالوح داده شال د که در بررسی این هدفِ دولتها ،دی ا اروپایی یق ق بشر اقدام به
اعطاء اختوارات و آزادی عنل «م سالالع» میکند .بهعن ا مثال ،در قضالالوه برانوگا  ،دی ا ضالالنن
تأکود بر دفع اضطراری که برای دولت ایرلند ایجاد شده ،عن ا میکند« :بهدلول تناس مستنر و
مستقوم با نوازها ،دریال یاضر مقامات ملی عندً نسبت به قضات بونالنللی برای تصنومگوری
ت أما بون اضالالالطرار و تعوون یدود م رد نواز جهت دفع آ اضالالالطرار ،از م قعوت بهتری
برخ ردارند» .بنابراین ،در این قضالالوه ،بند  4ماده  45به مقامات ملی اجازه می دهد دکترین
صدیدید م سعی را اعنال کنند ) .(Brannigan and McBride v. UK, 1993: para43یا
در قضالوه ایرلند ،دی ا به مقامات اجازه اعنال یق ارزیابی گسترده تری تحت قالب دکترین
«صالدیدید گسالترده» هم در خصال ص تصنومگوری برای چنون شرای اضطراری و هم در
ماهوت و دامنه یا لغ آ  ،اعطا کرده اسالالت ) .(Ireland v. UK, 1978: para207پورام
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امنوت و نظم عن می نوز دی ا اقدام به اعطای یق صدیدید «م سع» میکند .برای مثال ،در
قضالوه لوندر ،دی ا اروپایی دکترین م سالعی را در شرایطی که محدودیت دخالت در یق ق
کن انسالالو

برای ینایت از امنوت ملی اسالالت ،پذیرفته اسالالت .(Leander v. Sweden,

 (1987: para59هنون م ضال  ،در قضالوه آبزرور م رد بررسی قاضی م رنلوا 4قرار گرفت.
در این قضوه ،ایشا عن ا کرد« :بسوار طبوعی است که اختوارات اعطاءشده به دولت ها برای
یفظ امنوت ملی ،بسالالوار گسالالترده تر از اختوار آ ها در یفظ اقتدار ق ه قضالالائوه باشالالد»
) .(Observer v. UK, 1991: para3عدوه بر این ،در ص رتی که دخالت ص رتگرفته در
مفاد کن انسالالو

بهدلول مبایث اخدقی باشالالد ،دولتها مانند دو م ضالال

ف ق ،از اختوارات

م سالالع تری برخ ردار خ اهند ب د .به عن ا نن نه ،در قضالالوه م لر ،دی ا م ضالال

ضالالب

نقاشالالی های هنجنس بازی و مسالالائل جنسالالی یو انات را به دلول ینایت از اخدق عن می،
ناقض ماده ( 40یق آزادی بوا ) ندانسالت .بنابراین ،کش رها با در نظرگرفتن تبعات آم زش
مسالالائل جنسالالی در سالالطح جامعه و هنچنون به دلول ینایت از اخدق عن می ،از اختوارات
بوشتری در جامعه برخ ردار هستند ) .(Müller v. Switzerland, 1988: para 32در زمونه
ینایت از مذهب ،در قضالوه شال رای کلوسایی کلوسای ارتدکس بلغارستا و دیگرا  ،دی ا
عن ا کرد که کشالال رها از آزادی عنل گسالالترده در زمونههای مرتب با اجتناعات مذهبی
برخ ردارند (Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church and Others v.
.(Bulgaria, 2010: para 2

د .دکترین صالحدید و اختیارات دولتها
دکترین صالدیدید ،به ط ر مسالتقوم بر موزا اختوارات دولتها ،مسالتندات ارائهشده و نوز بار
اثبات درخصالال ص مداخله در مفاد کن انسالالو

اروپایی ،تأثور زیادی دارد .هنا ط ر که در

مبایث قبل بوا شد ،اصل بر این است که به م جب مفاد کن انسو  ،دولتها متعهد به رعایت
یق ق مندرج در کن انسالو

هسالتند و اسالتناد به دکترین صدیدید ،تنها به عن ا استثنا انجام

میگورد .در چنون شالرایطی هنگامی که دی ا یکم به مضالوقب د اختوارات در قضوهای صادر
1. Morneilla
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میکند ،دولتها مکلف هسالالتند «ادله بسالالوار ق ی» 4در ت جوه دخالت صالال رتگرفته ارائه کنند
) .(Groenendijk, 2003: 38هنچنون ،ن

دکترین ،بالار اثبالات 6دلوالل را تغوور می دهد؛

بهط ریکه در قضالالایایی که اختوارات محدودی به دولت ها اعطاء میش ال د ،بار اثبات بر عهده
دولت قرار میگورد ) .(Kokott,1998: 229بر عکس ،شالالناسالالایی دکترین صالالدیدید م سالالع،
رسالودگیهای محترمانهای را از نایوه دادگاه م جب میشال د .چندین قضوه وج د دارد که دی ا ،
بهصرایت به بررسی این ارتباط پرداخته است.
برای مثال ،در قضالالالوه یزب کن نوسالالالت و دیگرا  ،دی ا یکم کرد که دولت ها در این
خصالال ص اختوارات محدودی دارند .بنابراین ،تنها دالیل «قانع کننده» 3و «متقاعدکننده» 1میت اند
محدودیتهای وارد بر آزادی ایزاب را ت جوه کند (United Communist Party of Turkey

.(and Others v. Turkey, 1998: para46
در خصال ص تأثور ن

دکترین صالدیدید بر نظارت دی ا  ،گفتنی است در زمانی که یق

صالدیدید اعطاشالده مضوق باشد ،دی ا باید به کنک استانداردهای بررسی ،به ارزیابی «بسوار
دقوق» و نوز «ایراز ضالرورت» عنل انجامگرفته ،بپردازد 5.به عن ا نن نه ،در قضوه کو تون علوه
روسالوه ،دی ا به صالرایت بر لزوم بررسیهای دقوق به هنگام وج د دکترین صدیدید مضوق
برای دولتها تأکود نن د ) .(Kiyutin v. Russia, 2011: para63اما در مقابل ،در قضالالایایی
که دی ا  ،اختوارات و آزادی عنل م سالالعی را برای دولت ها ایراز میکند ،دولت ها یقوقتاً
برای ارزیابی پرونده ،در م قعوت بهتری قرار دارند ).(Arnardóttir, 2016: 179-182
بنابراین ،نظارت دی ا در چنون م اقعی «مدیم تر» خ اهد ب د .در این گ نه پرونده ها،
دی ا بوشالالتر به کنک دو اسالالتاندارد «آشالالکارا غورمعق ل و غورمنطقی» 2به بررسالالی پروندهها

1. Very weighty reasons.
2. Burden of Proof.
3. Convincing.
4. Compelling.

 .5مهمترین این اسالتانداردها عبارتند از یفاظت مؤثر ،تج یز بهوسوله قان

یا انطباق با قان  ،مشروعوت هدف ،ضرورت در

جامعه دم کراتوک و تناسب.
6. Manifestly without reasonable foundation- manifestly unreasonable- unreasonableness.
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میپردازد ) .(Çoban, 2004: 212هنچنون در این پرونده ها ،تحلول ها بسالوار کم میش د و
دلول و برها از طرف دی ا الزم اسالالت .این روش در قضالالوه  Aو دیگرا نوز م رد اسالالتناد
دی ا قرار گرفت .در این قضالوه ،دی ا عن ا کرد که مقامات دولت ها ،بر اساس ماده 45
کن انسالو  ،در تشخو

وضعوت اضطراری عن می و نوز ی زه اقداماتی که برای غلبه بر

آ الزم اسالالت ،آزادی عنل گسالالترده ای دارند ،مگر آنکه اقدامات انجام شالالده «آشالالکارا
غورمعق ل» باشد ).(A. And Others v. UK, 2009: paras173-174

ه .اصول حاکم بر دکترین صالحدید دولتها
اصال لی مانند اصالل تفسالور پ یا ،اصل استقدل و نوز اصل یفاظت مؤثر ،بر دکترین صدیدید
یاکم هستند که در ادامه به بررسی آ ها میپردازیم.
 .7اصل تفسیر پویا
اگرچه کن انسالو

اروپایی یق ق بشالر ،اسالتانداردهای یداقلی یق ق بشری را که دولتهای

اروپایی  50سال پوش پذیرفته ب دند ،بوا میکند ،اما مفه م یق ق بشر و استانداردهای آ  ،در
ط ل سالهای متنادی بسوار متح ل و به ط ر شگفتانگوزی ت سعه پودا کرده است؛ بهگ نهای
که یتی در برخی از م ارد ،کن انسالو

مذک ر ننیت اند پاسالخگ ی مسائل یق ق بشر مرب ط

به زما یاضالالر و هنچنون نوازهای دولت ها در اداره ام رات خ د باش الد .در چنون شالالرایطی،
مفه م «کن انسالو

به عن ا سندی زنده و پ یا» 4این اجازه را به دولتها داده که برای پرکرد

آ تهوگیها ،به تفسالالور م اد کن انسالالو

بپردازند؛ به این معنا که کن انسالالو

اروپایی ،بهعن ا

سندی زنده و پ یا ،باید در پرت شرای روز تفسور ش د ).(Pegorier, 2012: 29
کن انسالو

به عن ا «سند زنده» در قضوههای بسواری م رد استناد دی ا قرار گرفته است.

بهعن ا مثال ،دی ا در رأی «مارکس علوه بلژیک» تأکود کرد که «معاهده به مثابه سندی پ یا در
پرت ِ شالرای زندگی کن نی قابل تفسالور است» ) (Marckx v. Belgium, 1979: para. 41یا
1.Living Instrument.
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در قضالوه ل یزیدو ،دی ا در خصال ص اصل «تفسور پ یا» عن ا کرد که مقررات کن انسو

را

ننیت ا تنها مطابق با نوت تدوینکنندگا آ که بوش از 10سال قبل تص یب شده ،تفسور کرد
).(Loizidou v. Turkey, 1995: para71
 .2اصل استقالل
با بررسالالی سالالور تاریخی تصالال یب کن انسالالو

اروپایی یق ق بشالالر مدیظه میشالال د با وج د

کن انسالو  ،رعایت یداقل اسالتانداردهایی در زمونه یق ق بشالر را برای هنه کش رهای عض
الزامی میکند ،اما سالعی در عدم نقض یاکنوت دولتها و ایترام به اصل استقدل کش رها نوز
دارد؛ چ

هنا ط ر که مبنای تشالالکول کن انسالالو

به عن ا معاهده ای بونالنللی رضالالایت

کشالال رهای عضالال اسالالت ،میت ا قائل به این امر نوز ب د که تج یز یق دادخ اهی فردی علوه
دولت ها به م جب کن انسالالو  ،با فرض یفظ و تق یت مفه م یاکنوت مسالالتقل دولت ها،
مق لهای انقدبی و جدید محس ب میش د که هم بر الزام دولتها به رعایت یق ق بشر مطابق
مفاد کن انسالو

و هم بریفظ اسالتقدل دولتها تأکود دارد .اهنوت این اصل تا جایی است که

عدهای بوا میکنند دکترین صالالدیدید بر اسالالاس اسالالتقدل دولتها و کثرتگرایی هر جامعه
دم کراتوک ،در سوستم اروپایی اجرا میش د ).(Pinto, 2008: 255

به اسالتناد این اصالل میت ا دو تفسالور ارائهکرد :الف .به رغم تص یب کن انسو
دولتها ،در امر یک متداری ،خ د دولتها باید تصالالنوم بگورند چه ن

از نایوه

یک متی برای اداره

ام راتشالالا مناسالالب اسالالت ) .(Clayton, 2000: 285ب .تفسالالور دیگری که از این اصالالل
میت ا اسالالتنباط کرد این اسالالت که دولت های عضالال میت انند به صالالدیدید خ د تصالالنوم
بگورند که چگ نه میخ اهند درخصالال ص اجرای تکالوفی که به م جب کن انسالالو

برای آ ها

الزامی شالده اسالت ،عنل کنند .در این بون ،دکترین صالدیدید میت اند بهعن ا ابعاد رسنی
اصالل اسالتقدل در ت زیع قدرت بون دسالتگاه قضالایی فراملی و مقامات دولتها ت صوف ش د
) .(Føllesdal, 2013: 93هنچنون با دقت در مفاد کن انسو  ،محرز میش د که محت ای م اد
کن انسالو
 35کن انسو

نوز با عنایت اصالل اسالتقدل ،تنظوم گردیدهاست؛ به ط ریکه ترکوب م اد  43 ،4و
بهخ بی منعکسکننده خص صوت استقدل دولتهاست.
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 .3اصل حفاظت مؤثر
تدوین کن انسالالو

اروپایی یق ق بشالالر و آغاز به کار آ  ،بوشالالتر برای نشالالا داد واکنش به

نقض های خطرناک ،جدی و فایش یق ق بشالالر ب د ،که در اروپا در ط ل جنگ جهانی دوم
بهوق

پو سالت و سالرانجام پس از تدشهای بسالواری که در راستای تدوین این سند ص رت

گرفت ،کن انسالالو

مذک ر در چهارم ن امبر 4۱50تص ال یب و در س ال م سالالپتامبر 4۱53موددی

الزماإلجرا شد .سند مذک ر ،از یوث معاهدهای ،در زمره معاهدات عام و الزامآور در ینایت از
یق ق بشالر و آزادیهای اسالاسالی است 4.اولون اصلی که در مقدمه کن انسو

درج شده اصل

«یفاظت مؤثر» 6است .به این مفه م که برجستهترین وظوفه کن انسو  ،یفاظت مؤثر از یق ق
بشالالر اسالالت ،نه اجرای تعهدات دوجانبه موا دولت ها .بنابراین ،این اصالال ل نباید تنها از نظر
ایترام به یاکنوت دولتها تفسالور ش ند ) .(Dijk, 1998: 74در ص رتی که تفاسور گ ناگ نی
امکا پذیر باشالد ،ارجحوت باید به تفسالوری داده شال د که قصالد جل گوری از تضعوف کارایی
کن انسالالو

اروپایی را داشالالته باشالالد ،چرا که یق ق مندرج در کن انسالالو  ،تئ ری یا غورواقعی

نوسالت .بلکه کاربردی و مؤثر هسالتند .این اصل مهم را نوز دی ا اروپایی یق ق بشر در قضوه
ایرلند علوه انگلسالالتا در سالالال  4۱13اینگ نه م رد تأکود قرار داده اسالالت« :برخدف معاهدات
بونالنللی کدسالالوک ،عهدنامه اروپایی یق ق بشالالر ،فراتر از تعامدت متقابل بون دولت های
متعاهد اسالالت .این عهدنامه ،ورای شالالبکه ارتباطی متقابل و عهده دارشالالد تعهدات دوجانبه،
تعهالدات عونی ایجالاد میکنالد ،کاله در پرت عبارات مندرج در مقدمه ،از اعنال و اجرای
دستهجنعی در جهت یفاظت از یق ق بشر بهره میبرد» ).(Irland v. UK, 1978: 239

و .گسترش دکترین صالحدید در حقوق بینالملل
در م رد اینکه آیا غور از دولتهای عضال کن انسالو

اروپایی یق ق بشالر ،دکترین صدیدید در

نظام یق ق بونالنلل بهرسالنوت شناخته شده است یا خور ،گفتنی است که این دکترین در ارتباط
با اجرای مفاد کن انسالو
مانند کن انسالالو

آمریکایی یق ق بشر نوز وج د دارد؛ به ط ری که در این کن انسو  ،به

اروپایی یق ق بشالالر ،برای دولتها در اجرای مفاد کن انسالالو

اختوار و آزادی

 .4به این معنا که یق ق و آزادیهای متعددی را پ شش داده و رعایت مقررات مندرج در آ برای اعضا الزامآور است.
2. Effective Protection.

دکترین صالحدید و منافع ملی دولتهای ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 777

عنل وج د دارد ) .(Gaviria, 1996: 9البته ،با مطالعه پرونده های مطرویه در دی ا آمریکایی
یق ق بشالالر مشالالخ

میش ال د که در این نهاد ،بر خدف دی ا اروپایی که پروندههای متن

و

متعددی را بررسالالی کرده ،قضالالایای ترافعی بسالالوار محدودتر مطرح شالالده؛ به ط ری که میت ا
م ضال

قضالایای مطرویه را تنها در ساله دسالته تقسومبندی کرد .دسته اول ،قضایایی که یاصل

نقضهای یق ق بنوادین افراد هستند ،مانند ناپدیدسازی اجباری ،قتلهای فراقضایی و شکنجه.
در این قضالالایا دی ا آمریکایی هوچ گ نه ایترام بونالنللی تحت عن ا دکترین صالالدیدید
به دولتها اعطا نکرده اسالالت .گروه دوم ،شالالامل یق ق گروه آسالالوبپذیر اسالالت؛ نظور زنا یا
مردمی که دارای فرهنگ و نژاد خاصی هستند .در این پروندهها نوز با ت جه به تأکود دی ا مبنی
بر اینکه اصالالل برابری و منن عوت تبعوض ،از ق اعد آمره یق ق بشالالر بونالنللی اسالالت ،آزادی
عنل به دولتها اعطا ننیشال د .دسالته س م ،درباره م ض

آزادی بوا است که دی ا در این

قضالالایا به دکترین صالالدیدید اسالالتناد مینناید .اولون بار که دی ا آمریکایی واژه «دکترین
صالدیدید دولتها» را م رد اسالتفاده قرار داد ،در سالال  4۱31و در نظریه مشال رتی مرب ط به
اصالدیوههای پوشالالنهادی مقررات قان

اسالالاسالالی در ارتباط با تنظوم تابعوت در کاسالتاریکا ب د

) .(Takahashi, 2002: 4در این قضالوه ،دی ا تأکود کرد« :در خص ص ارزشها ...میباید در
ارتباط با هر قضوهای ،دکترین صدیدید خاصی ...4وج د داشته باشد» ).(Motta, 2013: 67
هنچنون ،دی ا اعدم کرد« :شالکی نوست یاکنوت کش ر کاستاریکا میت اند تصنوم بگورد
چه استانداردهایی را باید برای اعطای ملوت یا عدم اعطاء آ به متقاضوا خارجی که بهدنبال آ
هسالالتند ،مشالالخ

میکند و میت اند تفاوتهای معق لی مبتنی بر واقعوتهای عونی ایجاد کند»...

(Proposed Amendments to the Naturalisation Provisions of the Political
 .(Constitution of Costa Rica, 1984: para.59در جای دیگر ،دی ا آمریکایی بوا کرده:

«در چنون شرایطی ،واضح است یق به صدیدیدی برای دولتها در تصنومگوری درباره اجرا
و ارزیالابی الزامالات طرایی شالالالده برای اعطالای ملوالالت جدید وج د دارد(Proposed ».
Amendments to the Naturalisation Provisions of the Political Constitution of
 (Costa Rica, 1984: para.62البته در این قضالالوه ،دی ا بعد از بوا وج د دکترین برای

کشال ر کاسالتاریکا ،با کنک استانداردهای نظارتی خ د بوا کرد که این اقدام کش ر کاستاریکا،
1. Certain margin of appreciation.
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ن عی اقدام تبعوض آموز اسالالت و از این رو ،هوچ ت جوه عونی و معق لی ندارد (Proposed
Amendments to the Naturalisation Provisions of the Political Constitution of
.(Costa Rica, 1984: para. 56

درباره دکترین صالدیدید در معاهداتی به غور از کن انسو های یق ق بشری ،گفتنی است
به دلول شالالرای خاص یاکم بر برخی از معاهدات و نوز مراجع بونالنللی ،می ت ا وج د
دکترین در این معاهدات را برای دولتها ایراز کرد .در واقع ،دکترین صالالدیدید دولتها در
بستر دی ا اروپایی یق ق بشر ،تنها ت سعه کنی و کوفی یافته است و ریشه آ را باید در دیگر
معاهدات بونالنللی و در سالالهای قبل از تشکول کن انسو

و دی ا اروپایی جستج کرد .از

جنله این شالرای  ،وج د «واژههای مجه ل» در م اد کن انسو های بونالنللی است .در عرصه
یق ق بونالنلل ،دولتها در زما تدوین معاهدات ،بعضی مفاهوم و واژههای آ را به گ نهای
مبهم نگارش میکنند تا هنگام ضالرورت ،اختوارات و آزادی بوشالتری برای یفظ منافع خ یش،
از طریق تفسالالور آ مفه م یا واژه داشالالته باشالالند .بنابراین ،کاربرد واژگانی مانند بخردانه 4یا
بیدرنگ  6در مت

بونالنللی نوز راه دیگری اسالالت که از طریق آ  ،دولتها مجرای تفسالالور را

برای گریز از مقررات یق ق بونالنلل باز میگذارند.
در این م اقع ،مراجع بونالنللی ،به مقامات داخلی صالدیوتی برای تفسالور و اعنال دکترین
صالدیدید واگذار میکنند تا دولتها بت انند به دلول ابهام م ج د نسبت به صدیدید خ د در
ارزیابی آ واژه یا پنداره در راستای منافع بایسته خ یش تصنومگوری کنند.
دلول دیگری که میت ا به استناد آ  ،قائل به وج د دکترین صدیدید در معاهداتی غور از
کن انسالو های یق ق بشالری ب د ،وج د تعهدات اختواری در عرصه یق ق بونالنلل است .با
بررسی تعهدات بونالنللی دولتها از زاویه «اختوار» ،میت ا دو ن

تعهد را در عرصه یق ق

بونالنلل شالالناسالالایی کرد .دسالالته اول ،تعهدات آمرهاند ،که تخطی از آ ها امکا پذیر نوسالالت و
دولتها در اجرای آ ها ،هوچ گ نه اختوار و صالالدیوتی ندارند .در تعهدات آمره ،دولتها تنها
در چارچ ب الزامات ،م ارد و مصادیق مشخ

یرکت میکنند و هوچ گ نه یق صدیدید یا

یق تفسالور آزاد ،به دولتها واگذار نشده است .دسته دوم ،تعهداتی هستند که دولتها به دلول
1. Reasonable
2. Promptly
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شالالرای خاص یاکم بر آ ها ،در اعنال و نح ه اجرای آ ها ،دارای آزادی عنل هسالالتند .در
یقوقت ،صالالدیوت زمانی اختواری اسالالت که دولتها در مقابل ام ر معونی ،یق تصالالنومگوری
داشالالته باش الند و بت انند در م رد هر کاری که برای منافع و مصالالالح عن می صالالدح می دانند،
تصالنوم بگورند .ویژگی این تعهدات ،این اسالت که در شرای متفاوت ،اجرا و اِعنال آ ها نوز
متفاوت خ اهد ب د و دولت های مختلف ننی ت انند یکن اختی قابل مدیظه ای را در این م رد
بوابند ،چ

آ ها به ناچار وابسته به شرای یا اهداف غوریکن اخت هستند .در نتوجه این ن

از

تعهدات ،دولت ها را در ی زه قان نی ای که در آ دارای اختوار و آزادی عنل هسالالتند ،قرار
میدهد .از این رو ،منکن اسالت رویه عنلی دولتها ،دچار تناقض ش د .در نتوجه ،در این ن
از تعهدات ،که کاربرد و نح ه اجرای تعهد ذاتاً نامعل م یا با ت جه به شالالرای  ،ننایا نوسالالت،
مراجعه به دکترین صدیدید دولتها ،بوشتر مشاهده میش د .نن نه این تعهدات را میت ا در
ی زه یق ق دریاها 4و یق ق محو زیست 6مدیظه کرد.
عدوه بر این ،درج شالالروط «نابازدارنده» 3در معاهدات بون النللی را نوز می ت ا به عن ا
وج د یق صدیدید برای دولتهای عض آ معاهده تلقی کرد .شروط «بازدارنده» سازوکاری
را ایجاد میکند که از طرفی ،به مشالالارکت دولتها در گسالترش نظم یق قی و انعقاد معاهدات
بونالنللی مسالاعدت میشال د و از طرف دیگر ،اختوار و آزادی عنل را برای رهایی دولتها از
تعهدات بونالنللی ،هنگامی که در معرض خطر ف قالعاده قرار دارند ،در نظر میگورد .بنابراین،
میت ا گفت درج شروط نابازدارنده نکته اصلی دکترین صدیدید دولتها محس ب میش د.
نن نهای از این شروط را میت ا در م اد  60و  64گات مشاهده کرد.
البته ،با بررسالالی رویه محاکم داوری و قضالالایی بونالنللی درباره موزا اعطای اختوارات به
دولتهای عضال معاهدات و کن انسالو های بونالنللی مانند کن انسالو
کن انسالو

اروپایی یق ق بشر،

آمریکایی یق ق بشالر ،گات ،معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری و دیگر

 .4به عن ا نن نه ،در ی زه تعهدات دولت ها در زمونه یق ق دریاها ،ماده  643و بند  5ماده  612کن انسالالو

 4۱36یق ق

دریاها در این باره یایز اهنوت هستند.
 .6نن نه بارز این ن

تعهد در ی زه محو زیسالت را میت ا در پروتکل کو ت و تعهد کشال رها در کاهش  5درصد گازهای

گلخانهای خ د ظرف40سال آینده مشاهده کرد.
3. Non Precluded Measures (NPM) clauses.
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معاهدات بونالنللی ،این نکته مهم محرز میش ال د که به دلول وج د مکانوسالالم دقوق نظارتی بر
عنلکرد دولت های عضالال کن انسالالو
کن انسالو

اروپایی یق ق بشالالر ،تنها در م رد دولت های عضالال

اروپایی این یق وج د دارد که در ارتباط با بوشتر م اد کن انسو  ،4دارای اختوار و

آزادی عنل یا به عبارتی ،دارای یق صالدیدید باشالند .نکته یائز اهنوت این است که اعطای
صالدیدید به دولتهای عضال کن انسالو

اروپایی یق ق بشالر ،بسوار گستردهتر از اختوارات

اعضای دیگر معاهدات و کن انسو های بونالنللی است.
هنچنون ،به نظر میرسالد عدم پوشالرفت اسالتانداردهای بررسی ت س دیگر مراجع قضایی
بونالنللی و نوز خطرات ناشی از اعطای اختوارات به دولتها که منجر به فرار آ ها از مسئ لوت
نقض تعهدی بونالنللی میش د ،باعث شده مراجع قضایی بونالنللی به رغم پذیرش اصل یق
صالدیدید ،در شالروط نابازدارنده آ نوز بعد از اعنال استانداردهای دقوق ،تنایلی به گسترش
این یق نداشته باشند.

نتیجهگیری
دکترین صالالدیدید به مثابه عنلی تفسالالوری ،داللت بر شالالرایطی دارد که دولت های عضالال
کن انسالالو

اروپایی یق ق بشالالر در مقام اجرا به آ نوازمندند؛ به این معنا که اعطای دکترین

صالدیدید به آ دولتها ،م جب میشال د بهترین تصنوم را با ت جه به منافع و ضرورتهای
ملی خ د انتخاب کنند .البته ،هرچند در عرصالاله بونالنللی ،به ویژه در موا کش ال رهای عض ال
کن انسالو

اروپایی یق ق بشالر ،دکترین صالدیدید به عن ا یک مکانوسالم ،زمونههای تق یت

مجدد یاکنوت دولت ها و ایترام به این یاکنوت ها را فراهم کرده اسالالت ،اما بسالالواری از
مفسالالرین بر این باورند که به دلول نب د یکپارچگی و اسالالتدالل منسالالجم و نوز به علت نب د
اسالالتانداردهای روشالالن در اسالالتفاده از دکترین صالالدیدید ،در بسالالواری از زما ها ،زمونه های
سال ءاسالتفاده دولتها از این دکترین فراهم میشال د؛ م ض عی که نشانههای آ را میت ا در
بحث یق ق اقلوتهای دینی مشاهده کرد.
 .4به جز م اد  3 ،6و  1کن انسو

که مرب ط به یق ق بنوادین بشر است.
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در واقع ،اگر دولتهای عضال کن انسالو

در راستای یفظ منافع ملی ،4یق اعنال دکترین

داشالته باشالند ،در این صال رت ،یق ق این اقلوتها در سطح ملی آسوب خ اهد دید؛ چ

در

بسالواری از قضالایای مطرویه ،دولتها به بهانه یفظ منافع اکثریت تصنوناتی اتخاذ کردند که
در نهایت م جب محروموت اقلوتی از یق ق اساسیشا شده است .نن نه بارز این س ءاستفاده
را میت ا در تضالالووع یق ق مسالاللنانا به عن ا یکی از اقلوتهای مذهبی کشالال رهای عض ال
کن انسو

در زمونه آزادیهای مذهبی مشاهده کرد 6.به نظر نگارندگا  ،به دلول وج د ایرادهای

اسالالاسالالی به دکترین صالالدیدید و کاسالالتی های ناشالالی از آ ؛ در گفتگ های یق ق بشالالری با
اروپاییها ،میت ا به این کنب دها و کاستیها استناد کرد.

 .4هنا ط ر که بوا شد ،در بسواری از م اقع ،این منافع به عن ا منافع اکثریت جامعه نوز تعبور میش د.
 .6نن نه این تضووع یق ق را میت ا در قضوه لود شاهون علوه ترکوه مشاهده کرد به ط ری که دی ا اروپایی در این قضوه ،به
بررسالی یدود اختوارات دولتها در منن

کرد یجاب به عن ا یکی از مؤلفههای آزادی دینی پرداخته اسالالت که در نهایت

دی ا اعدم کرد منن عوت یجاب در دانشالگاههای ترکوه ،با ت جه به شالرای م ج د در این کش ر و نظام الئوک آ  ،میت اند
امر ضروری تلقی ش د .برای مظالعه بوشتر بنگرید به (م س ی و امون رعوا.)403-402 :43۱3 ،
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.  زمستا، سال بوست و ششم،فصلنامه سیاست خارجی
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