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 چکيده

در حقوق بین الملل  و جامعه شناسی جرم بر اخراج و همچنین استرداد مجرمین اصول و قواعدی 

حاکم است،کـه در تمام جهان پذیرفته شده است و اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه 

کلیات مسئله استرداد و اخـراج و در حقوق بین الملل بوده است.  در این پژوهش مبحث ابتدایی 

شـرایط آنهـا و سـپس در مبحـث بعدی به بررسی استرداد و اخراج مجـرمین در کنوانسـیون 

 قوق بشری در عرصه حقوق بین المللاروپـایی حقـوق بشـر پرداختـه است و ازطرح مسـائل جدید ح

 استرداد مجرمین در تعارض با و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و

مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون 

اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـات آرائی را صادر نموده است. بر 

یون اروپـایی حقوق بشر بر مسئلۀ این اساس، درنوشتارحاضر تأثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسـ

 ون با عنایت بـه آراء دیوان حقوقاخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسی

جرم براى  تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین لکن با اینکه تمامى بشرمورد مداقه قرار گرفته است.

بسیارى موارد،  به کارگرفته می شود، در ممانعت از فرار به سایر کشورها و تعقیب کیفرى آنان

کشورى که در آن مرتکب  کشف آن، به طرق مختلف به فرار ازتبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از

 جرم شدهاند، مبادرت می کنند.

 حقوق بشر، ییدادگاه اروپا حقوق بشر، ییاروپا ونی،کنواسنیاسترداد مجرم :يديکل واژگان

 حقوق بشر مجازات اعدام،
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 2عليرضا ازغندي ،1علی شهریار منطقی فسایی

 .تهران، ایران دانشگاه آزاد تهران شمال، شناسی سیاسی،دانشجوی دکتری جامعه  1
استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد  2

 .اسالمی، تهران، ایران

 
 نام نویسنده مسئول:

 علی شهریار منطقی فسایی

وم حقوق بشر دوستانه اروپایی  واکاوي تعارض استرداد مجرمين با مفه

)ابعاد و رویکردها از طریق بررسی نسبت بين جامعه شناسی پدیدار 

 شناسانه جرم و حقوق بين الملل(

 10/09/1399تاریخ دریافت: 

 08/11/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 به یکدیگر نزدیک کرده است؛ انع، جوامع بشری را بـیش از پـیشگسترش روزافزون ارتباطات و از میان رفتن بسیاری از مو

مشکالتی را نیز موجب شده است. سرعت در حمل و نقل و  محاسن بسیار زیادی کـه دربـردارداین قرابت و نزدیکی عالوه بر 

 ـرایم مهمـی چـون؛ قتـل،استفاده عده قلیلی از مجرمین قرار گرفتـه کـه مرتکـب ج وءمکانات فراوان مسافرتی مورد سـا

وقوع جرم می گریزند تا  ارتکاب جرم دستگیر شـوند از محـلمسلحانه، آدم ربائی و  شده اند و قبل از اینکه در محل  سـرقت

کشوری در خارج از قلمرو صالحیتی آن کشور انجام می  نـد و یـا جرمـی را علیـه منـافعکسی نتواند به آنها دسترسـی پیـدا ک

 ،سایش و امنیت ننماینـداست که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آ د و از آنجا که عدالت مسـتلزم آندهن

ه است. در این مطرح شد مسألۀ استرداد و اخـراج مجـرمین ،جهت ایجاد همکاری بین المللی در زمینه مجازات مجرمین لـذا در

 ت از حقوق بشر در جوامع اروپایی،برای حفظ و حمای روپایی حقوق بشر که تضـمینی اسـتبین پس از تصویب کنوانسیون ا

در برخـی مـوارد بـه  کشورهای اروپایی می شوند، علیرغم وجود معاهدات اسـترداد جرمینـی کـه موفـق بـه فـرار بـهبرخی م

دادگاه اروپایی  ق تضییع حقوق بشـر مـی دانـد، ازاز مجازاتهایی که این کنوانسیون آنها را مصدااعمال تعدادی  لحـاظ منـع

اعمال چنین مجازات هایی برای ایشان وجود  ویش به کشور مبدأ کـه در آن خطـرحقوق بشر تقاضای عدم استرداد و اخراج خ

 مشکالت ناشی از نقض حقوق بنیادینبشر در جهان امروز و  ، مسئله حقوقیند. بر این اساس به لحاظ اهمیـتدارد، را می نما

استرداد در  مقالـه پـیش رو مسـئله اخـراج و در ،دولتها و راهکارهای مقابله با نقـض آشـکار ایـن حقـوق بشر عمومـا توسـط

بل برخی پیامدهای اخراج حقوق بشر در مقا ی حقـوق بشـر در خصـوص حمایـت ازکشور های اروپایی و عملکرد دادگـاه اروپـای

ش از اینکه به مورد مطالعه قرار می گیرد. پی ،اروپایی حقوق بشر هستند رمین کـه نـاقض مـواد کنوانسـیونو اسـترداد مجـ

دادگاه  حقوق بشـر بـا عنایـت بـه رویـه اخراج و استرداد مجرمین در کنوانسیون اروپایی«حاضر یعنی  مبحث اصلی نوشـتار

نظر به اینکه در حقوق بین الملل بر  ،ورود پیـدا کنـیم» ر کنوانسیونوق بشر در جهت حمایت از حقوق مصرح داروپایی حق

ی ورود در تمام جهان پذیرفته شده است، الزم به نظر مـی رسـد بـرا مین اصول و قواعدی حاکم است، کـهاخراج و استرداد مجر

 صول و قواعد داده شود. بنابراین، مقاله پیش رو شـامل سـه مبحـث مـیمختصری در باب این ا بـه بحـث ابتـدائا توضـیح

باشد، که در مبحث ابتدایی کلیات مسئله استرداد و اخـراج و شـرایط آنهـا و در این مقاله به بحث جرم شناسی و جامعه شناسی 

ه حاصل بستر و زیست جهان مجرمینی جرم از منظر پدیدارشناختی  پرداخته شده است به این معنا که جرم پدیده ایی است ک

است که در ان زندگی می کنند و لذا نمی توان برای جرم تعریف مشخص بیان نمود و لذا در حقوق بین الملل کنوتنسیون ها و 

بعدی به بررسی استرداد و اخراج مجـرمین در کنوانسـیون اروپـایی  به وجود می اید،و سـپس در مبحـث مفاد بیشنماری

 مبحث آخر تأثیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپائی حقوق بشـر بـر رونـد در شـر پرداختـه وحقـوق ب

اخراج و استرداد مجرمین را مورد بررسی قرار می گیرد،این مقاله درصدد است بین مساله جرم از نظر جامعه شناسی 

از طریق شوتس و برگر و الکمان دنبال می شود و مساله این پژوهش ان  پدیدارشناسانه تحت تاثیر هوسرل که در جامعه شناسی

است که کنوانسیون های حقوق بین الملل درزمینه جرم و استرداد مجرمان دراثر زیست جهان و فضای بینا االذهانی بوده است 

 و در خالء شکل نگرفته است.که شکل گرفته است و این کنوانسیون ها با توجه به واقعیت زندگی روزمره شکل گرفته است 

 

 مبحث اول:کلياتی در باب اخراجو استردادمجرمين

دو در عمل دارای تفاوت چندانی  تفاوتهای اساسی است هرچند که اینموضوع اخراج با موضوع استرداد از نظر مبانی دارای 

ر خود فرد مجرم خارجی را از قلمرو کشو دولت اطالق می شود که نظر مبنایی اخراج به عمل یکجانبهنیستند. بدین معنا که از 

دو  ه توضیح آن می پردازیم، عملی استاست که استرداد مجرمین همانطور که در بخشهای آتی ب اخراج می کند؛ این در حالی

وی  کشور فرستنده تقاضای استرداد معنا که کشور متقاضی استرداد، ازجانبه بین کشور فرستنده و کشور متقاضی استرداد بدین 

میان این دو کشور،  و در صورت وجود معاهده استردادKatz, at (.para16 & 17را جهت محاکمه یا مجازات می نماید )

معنا که؛ استرداد  ه کشور متقاضی مسترد نماید. بدینموظف است بر اساس معاهده فی مابین شخص مجرم را ب کشور فرستنده

رط معاهدات دو یا چند جانبه استرداد یا براساس ش اشد؛ بلکه صرفًا برمبنایمجرمین مسئله ای نیست که حق طبیعی دولتها ب
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روشن  غوی و حقوقی اخراج و استرداد جهتمی باشد.پس از بیان این مقدمه کوتاه ارائه تعاریف ل عمل متقابل دولتها انجام پذیر

 (.152:1369،)عمید است ناخراج در لغت به معنی بیرون کردتر شدن مطلب اهمیت خواهد داشت؛ براین اساس 

 درخصوص تعریف استرداد نیز رد از کشور توسط فرمان رسمی بیاندر تعریفی دیگر، اخراج به معنی بیرون کردن اجباری ف

(Houghton Mifflin Company ,2004:826می شود ) از پس خواستن الزم به ذکر است که استرداد در لغت به معنای ب

باز پس  و در اصطالح حقوقی، عبارت است از1382:312بازگردانیدن آمده است (آخوندی، )درخواست  و164(عمید، همان: )

از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است.  است به وسیله دولت تقاضا کننده، گرفتن مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته

گرفتن  گر استرداد مجرمین پس(به عبارت دی36:1384این عمل مسبوق به توافق و یا قرارداد دو کشور است.(جعفری لنگرودی

وقوع جرم خارج  حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محلعلیه است که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای  متهم یا محکوم

 ه است.صالحیت رسیدگی به آن جرم را دارد، انجام داد ا جرم را خارج از قلمرو دولتی که( و ی175: :1382شده است  .) ولیدی،

است که، از آن جهت که اخراج  آن استناد می کنند، الزم به ذکر در ارتباط با منابعی که در بحث اخراج و استرداد دولتها به

 انین و تصمیمات حاکمیتی ممکن استحاکمیت هاست. البته این قو تنها تابع قوانین داخلی و اراده عمل یکجانبه دولتهاست

است، که  حقوق استرداد مجرمین تابع مواردیلمللی ای که در این خصوص وجود دارد قرار گیرند. بین ا تحت تأثیر عرف و عادت

بین الملل. در خصوص مسئله استرداد  فقی است بین دو یا چند تابع حقوقعبارتند از:الف) معاهدات بین المللی: معاهده توا

  با اسرای جنگی، ژنو در مورد رفتار1929بارتند از: کنوانسیون برخی از آنها ع ت بین المللی زیادی وجود دارد کهمجرمین معاهدا

 رسید عمومی سازمان ملل متحد به تصویب توسط مجمع1948و مجازات ژنوساید که در سال  .کنوانسیون منع1

 بین کشورهای عضو شورای اروپا1957.کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین 2

 اروپا، میان دول عضو اتحادیه استرداد مجرمین، درباره تسهیل تشریفات1995.کنوانسیون 3 

 شد1957جایگزین کنوانسیون  ان کشورهای عضو اتحادیه اروپا کهمربوط به استرداد مجرمین می1996.کنوانسیون 4

استرداد در قوانین داخلی خود  خود موادی را به قواعد و نظامات قوانین داخلی کشورها دولتها بر اساس اصل حاکمیت

شرایط و  استرداد و غیرقابل استرداد هستند، ذکر شده و طرز عمل و ن جرائمی که مجرمینِ آن قابلمی دهند؛ که در آاختصاص 

معاهدات بین  :( قوانین داخلی استرداد برخالف66،:1373آن را به طور کامل تبیین می نماید )عباسی جریان استرداد و جزئیات

 1350ر صورت عدم وجود معاهده به آن استناد می شود)فاطمی شریعت پناهی، المللی استرداد سند یک طرفه ای است که د

:22) 

 موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر 

 استرداد مجرمین کشور فرانسه برد.و قانون 1339از جمله این قوانین می توان از قانون استرداد مجرمین ایران 

 اصول کلی«تحت عنوان  ه دیـوان بـین المللـی دادگسـتریاساسـنام38ن اصول که در ماده ج: اصول کلی حقوقی: ای

 اصولی چون، اصل دوام دولتها، اصلاین زمینه می توان از  ذکر شده اسـت. در» حد جهان هستندحقوقی که مورد قبول ملل مت

رفته است که به عنـوان مثـال المللی مورد تأیید قرار گاصول در کنفرانس ها و مجامع بین  اعاده یـاد کـرد. برخـی از ایـن عدم

الملل در آکسفورد تأیید  در مؤسسه حقـوق بـین1880در سال  توان از موارد زیر نام برد: اصولی که در خصوص استرداد مـی

.، و تشکیل گردیددر موناک1914پلیس جنائی که در سال  است، تصمیمات کنگره بـین المللـیماده تنظیم گردیده 26شده و در 

رداد توصـیه شـده اسـت، مسکو که به موجب آن انعقاد یک قرارداد بین المللی اسـت 1914تصمیمات کنگره قضایی سال 

 (23همان:  1927در سال )فاطمی شریعت پنـاهی،کنگره بین المللی اصالح مجرمین و اصول اداره زندانها  تصـمیمات

پیکره اصلی آن را تشکیل می  الملـل داشـته و زمـانی طـوالنی تشکیل حقوق بـین د: عرف بین المللی: که نقش اساسی در

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 38است که در ماده  (دومین منبع حقوق بین الملـل1372/4/12 ،داده است )هنجنی،

؛ بیان گردیده »حقوقی پذیرفته شدهدلیل یک رویه عمومی است که به عنوان یک قاعده  عـرف بـین المللـی،«تحت عنوان: 

 است.

گزاره تعیین می شود که بر اساس  یت رسیدگى به جرایم بر مبنای چندهمچنین باید به این نکته اشاره کنیم، که صالح

می شود. اولین معیار صالحیت، سرزمین محل ارتکاب جرم است که  اوت هایی در این گزاره ها مشاهدهقوانین داخلی کشورها تف
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تحت کنترل  رمانه انجام شده در قلمرو خود رامعروف است و براساس آن، دولتها می توانند، رفتارهای مج نىصالحیت سرزمیبه 

طور کامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته  مین اعمال نمایند، این اصل که بهدرآورده و مقررات کیفری خود را نسبت به مجر

شته و از جمله سرزمینی دولتها بر قلمرو تحت صالحیتشان تأکید دا یت(بر حاکمBassiouni,1974 :204شده است،  )

سرزمینی اش  ی نسبت به جرایم ارتکابی در حوزهصالحیت بهشمار می رود. بر این اساس هر حکومت ابتداییترین اشکال

ول واقع شده است حدی در نظامهای حقوقی مورد قب ر بعدی صالحیت، تابعیت است که تاصالحیت رسیدگی خواهد داشت. معیا

(.(Ibid :251،لمروش مرتکب شده اند، صرف نظر ازدولت می تواند، اتباع خود را که جرایمی در خارج از ق بر اساس اصل تابعیت 

بعالوه گاه ارتکاب برخى جرایم 73.) 1381و مجازات نمایند (کرم زاده،:تأثیر این جرایم بر دولت متبوع، مورد محاکمه قرار داده 

لت برای و تمامیت ارضى کشوری، موجب صالحیت یافتن آن دو جرم به دلیل صدمه زدن به امنیتاز محل وقوع صرف نظر 

،صالحیت واقعى می گویند غفاریمورد آخر، صالحیت جهانی است که بر اساس آن، هر کشوری محاکمه می شود که به آن،

ی، صرف نظر از محل وقوع جرم و صرف نظرازملیت مستحق و یا در برخی مواردموظف است به جرایم حقوق بشری مهم و جد

 Kamminga ,2001:941مجرم یا قربانی رسیدگی کندتمام دولتها می توانند) .)

 

 استرداد و اخراج مجرمين در کنوانسيون اروپایی حقوق بشر -مبحث دوم

استرداد و یا اخراج داشته  بـر ارتباط یا تأثیرى مـی توانـدابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت که اصوال حقوق بشر چه 

حقوق بشر با استرداد و اخراج موردى نداشت. اما با وجود  طـرح ارتبـاط یـا تـداخل مباحـث باشد. مسلم است تا چند دهه قبل

ـوق تأسیس دیوان اروپایى حقبین المللی از جمله کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز با  ی اعالمیه هـا و کنوانسـیون هـایبرخ

به طور جدى مطرح شد.  یر حقوق بشر بر اخراج و اسـترداددر جهت تضمین حقوق بشر مصرح در کنوانسیون، مسئله تأث بشـر،

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر  ن سوال، در ایـن مبحـث، نخسـت ازبر این اساس در جهت پاسخ به ای

اخراج و استرداد مجرمین را  آورده و سپس ارتباط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با مسئله به صـورت اجمـالی سـخن بـه میـان

 مطالعه قرار می دهیم: مورد
 

 کنوانسيون و دیوان اروپایی حقوق بشر -بند اول

 گردید، گامی مهم در اجرای جنبه الزم اإلجرا1953در سپتامبر سال  که1950کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال 

وق (که به لحاظ تضمین اجرای حق138: 1386می باشد( )زمانی،  1948میه جهانی حقوق بشرمصوب سال های خاصی از اعال

  ابتدائا ،مندرج در کنوانسیون

 .عمل مجرم باید در هر دو کشور جرم محسوب شود.1

کشف شده مجازات نمود،مگر در .نمی توان متهم را نسبت به اتهامی که پس از تسلیم وی به دولت تقاضا کننده از او 2

 صورت جلب رضایت دولت استردادکننده.

حذف و از 11موجب پروتکل الحاقی شماره  اروپایی حقوق بشر سپس کمیسیون بهکمیسیون اروپایی حقوق بشر و دیوان 

از  حقوق بشر یکی به طور مستقل کار خویش را آغاز نمود. کنوانسیون اروپایی 1998ان اروپایی حقوق بشر در سال آن پس دیو

یعنی، دادخواستهایی  حیت رسیدگی به دادخواست های فردیهای حقوق بشری دنیا تلقی می شود. دیوان صال موفق ترین نظام

ی آن نقض حقوق مندرج در کنوانسیون یا پروتکل ها دولتی یا گروهی از افراد که مدعیسازمان غیر  ،که توسط هر شخص

 اینکه دیوان می تواند به درخواستولتهای عضو نسبت به یکدیگر را دارا می باشد؛ مضافاً د هستند و همچنین دادخواستهای

 نوانسیون، نظریه های مشورتی صادرک خصوص مسائل حقوقی مربوط به تفسیردر  -کنوانسیون47موضوع ماده  -کمیته وزرا 

ده شد؛ درست است که استرداد رابطه بین دو در مبحث اول توضیح دا (بر این اساس، همانطور که42-43نماید )زمانی،همان: 

 فرمان حاکمیتی یک دولت است، با این وجود امروزه در عرصه حقوق بین الملل، فرد در تجزیه دولت است و اخراج

اتخاذ نموده است، افراد خصوصی  ویهاى که دیوان اروپایى حقوق بشرو تحلیلها، صاحب حق یا موضوع حق قرارگرفته است. با ر
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این دیوان شکایت کرده و بعضا به نفع خود موفق به اخذ راى  دولت محل اقامتشان، می توانند بهتى بر خالف تصمیم نیز ح

  گردند.

 

 بند دوم: ارتباط مواد کنوانسيون اروپایی حقوق بشر با اخراج و استرداد مجرمين

مجرمین باید به این نکته اشاره کنیم که  استردادحقوق بشر در اخراج و یا  در بحث ارتباط یا تأثیر مواد کنوانسیون اروپایی

ل حقوق بین الملل به هیچ عنوان محدودیتی در خصوص اجرای آزادانه اصو ه یک کنوانسیون تعهد کشورهاست کهبه موجب ماد

 اعمال ننمایند. براین ،محدودیت در تعهداتی که به موجب کنوانسیون بر عهده گرفته اند عمومی و همچنین

کنوانسیون قید گردیده است برای هر کس  دیهای حقوق بشری را که در بخش یککه ایشان می بایست حقوق و آزا اساس است

رعایت اصول «بنی بر لذا با عنایت به صراحت و جامعیت ماده یک کنوانسیون م یت آنها قرار دارد، اجرا نمایند.که در قلمرو صالح

مانند عدم  می توانند با مطرح کردن موضوعاتی، کشورها ن»قرار دارند خصوص افرادی که در قلمرو ایشان حقوق بشری در

که متقاضی استرداد می باشد،یا کشوری که  موازین حقوق بشری از ناحیه کشوریتابعیت و... نسبت به رعایت و یا عدم رعایت 

سیون اروپایی حقوق عهد به کنواننتیجه اینکه کشورها به عنوان طرف های مت ا اخراج می شود، بی تفاوت باشند؛مجرم به آنج

انتقال به کشور  از زمان دستگیری یک نفر تا زمان اعمال حقوق بنیادین بشری طی فرآیند اخراج یا استرداد بشر متعهد به

حقوق در کشور متقاضی یا کشوری که فرد به آنجا  سترداد فرد را در معرض تضییع اینمتقاضی می باشند و چنانچه اخراج و یا ا

نظر در خصوص احترام به این  کنوانسیون موظف به اخذ تضمینات عینی از کشور مورد رار دهد، دولت عضواج می شود، قاخر

 کنوانسیون اروپایی4پروتکل شماره بنیادین در صورت استرداد و اخراج، می باشند. همچنین  حقوق

نقض کنوانسیون یا پروتکل های آن رااعالم کند و در صورتی که دیوان « ماده چهل یکم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر :  .1

حقوق داخلی کشور متعاهد ذیربط صرفا جبران خسارت جزئی را مجاز بداند، دیوان می تواند درصورت لزوم برای متضرر تأمین 

 »خساراتی منصفانه را تعیین کند.

صالحیت آنها قرار دارد، حقوق وآزادی  اعضای معظم متعاهد باید برای هر کس که در قلمرو« ماده یک کنوانسیون :  .2

 »های مندرج در بخش یکم این کنوانسیون را تأمین کنند.

 

 مبحث سوم : تأثير مواد کنوانسيون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپائی حقوق بشر بـر رونـد

 اخراج و استرداد مجرمين

بشر در خصوص عدم اخراج و  وپایی حقوقیه دیوان اردر این قسمت موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در رو

 که از مطالعه پرونده های مطروحه در این زمینه در دیوان ته اند، بررسی می گردد. این مواداسترداد مورد استناد قرار گرف

 ؛ با توجه بهمواد استنادی این دیوان در خصوص عدم اخراج و یا استرداد حاصل می گردد اروپایی حقوق بشر و با عنایت به

گذشت زمان و گسترش میل و رغبت  چندان دور از ذهن نمی باشد که باعملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر متغیر خواهد بود و 

. از این رو مورد حکم عدم اخراج و یا عدم استرداد مورد استناد قرارگیرد مال حقوق بشر، مواد دیگری نیز درجامعه جهانی به اع

استرداد به  ا که در صورت اخراج از کشور و یااروپایی حقوق بشر، متهمین یا مجرمین به ارتکاب جرایمی ر اهدر حال حاضر، دادگ

حق 8«  ،»حق آزادی و امنیت5«  ،»شکنجه منع3«  ،»حق حیات2« رج در مواد کشور متقاضی در معرض تضییع حقوق مند

ر می گیرند، را در مقابل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرا»حق جبران موثر « و» حریم خصوصی و زندگی خانوادگی احترام به

توضیحات در ذیل به بررسی  است، حمایت می نماید. حال با اینحقوق که کنوانسیون برای آنها به رسمیت شناخته  نقض این

 حفظ این حقوق می پردازیم: ط با عدم اخراج و استرداد در جهتاین مواد و رویه دیوان در ارتبا

 

 عدم استرداد و اخراج به استناد ماده دو کنوانسيون -ولبند ا

قرار می دهد. بند اول این ماده  را نسبت به زندگی خود مورد حمایتکنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق هر شخص 2ماده 

از خود یا ز دفاع می باشد. از طرفی بند دوم این ماده مرگ ناشی ا ، اعدام قانونی در پی حکم دادگاهشامل استثنائی است که آن
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در  نمی داند. البته2شد را نقض ماده سرکوب شورش یا قیام به مقداری که ضروری با ،یا فراری دستگیری مظنون ،دیگری

دسته از کشورهای متعاهد کنوانسیون  محدودیت بیشتری برای آن13و 6های پروتکل  ،خصوص اعدام قانونی توسط حکم دادگاه

توسط شورای الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا 6پروکل شماره  ده اند، اعمال نموده است.کرکه این پروتکل ها را امضاء 

 تصویب شده و در مورد لغو مجازات اعدام است به جز در زمان جنگو حتی در زمان خطر1983 آوریل سال28اروپا در 

پروتکل شماره 2002در سال  ن اساسای(بر Council of Europe ,1994:28قریب الوقوع جنگنیز قابلیت اجرا ندارد .)

 .Rاعدام را در تمامی شرایط و به صورت مطلق لغو کرده است  )) حقوق بشر مصوب گردید؛ که مجازات کنوانسیون اروپایی13

Mowbray ,2007,1032,1 :د. هیچ کس نباید عمدا از حق حق حیات هر شخص باید به وسیله قانون حمایت شو-1ماده دوم

روم شود، مگر در اجرای حکم دادگاه در پی محکومیت وی به ارتکاب جنایتی که برای آن به موجب قانون خویش مح حیات

هرگاه به کار گرفتن زور به یکی از دالیل زیر مطلقا ضروری باشد وموجب سلب حیات گردد 2-مجازات مزبور مقرر شده است؛ 

 این امر نقض این ماده تلقی نخواهد شد:

 شخصی در مقابل تعدی غیر قانونی؛ الف: در دفاع از هر

 ب:به منظور انجام دستگیری قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی که قانونا بازداشت شده است.

 »ج:در عملی قانونا که به منظور سرکوب شورش یا قیام صورت می گیرد.

علیه McCannدر قضیه  کنهیچ قاعده ای را بر حق حیات حاکم نکرده بود، ل1995دیوان اروپایی حقوق بشر تا سال 

نمود جز در موارد مشمول بند دو از ماده دو. اما در هر حال،  چ زمانی نمی توان حق حیات را سلبانگلستان حکم کرد که در هی

 رومیت از زندگی شود.همچنین دیوانزور مجاز است، ممکن است نتیجتا منجر به مرگ و مح موقعیت هایی که در آن استفاده از

در 3-بررسی مرگ های مشکوک؛ 2- ممنوعیت کشتن غیر قانونی؛1-مرد: ا سه وظیفه اصلی را برمبنای ماده دو برشبرای دولته

کنوانسیون و 2ماده  (بنابراین،Ovey & white, ibid:56جلوگیری کنند .) ط باید از مرگ های قابل پیش بینیبرخی شرای

مجازات اعدام در  یگری که خطر واقعی مواجهه فرد باخاص به کشور دآن، در واقع استرداد یا اخراج اش13شماره  پروتکل1ماده 

 ا این مواد شکایات متعددی درخصوصدر ارتباط ب (Mole ,2007:53-55آن وجود دارد را در تمامی شرایط منع کرده است.)

ی: هاکیزیمانا علیه کشور هاحقوق بشر مطرح گردیده است، که از آن جمله است پرونده  راج و استرداد در دادگاه اروپاییمنع اخ

 می پردازیم: ل به بررسی دو مورد از این مواردکشورسوئد،کابلو علیه کشور اوکراین و... براین اساس در ذی سوئد

 پرونده بادر و دیگران علیه کشور سوئد -الف

 ارند؛ در این قضیه،داقامت  ه کشور سوریه می باشند و در سوئداین پرونده در خصوص استرداد خواهان ها است که تبع

ی قبلی شوهر خواهرشان را که با خواهر ایشان بدرفتاری م به همراه برادرش با برنامه ریزی در سوریه1998آقای بادر در سال 

 فری سوریه به مجازات اعدام محکومقانون کی535سوریه در محاکمه ای غیابی به موجب ماده  کرد، به قتل رساندند و در کشور

پناهندگی نمودند که درخواستشان  ین بار از مقامات آن کشور تقاضایبه کشور سوئد رفتند و چند2000در سال  گردیدند. آنها

 ( Council of Europe ,2006:4-17صادر نمودند ) ئد دستور اخراج آنها را به سوریهرد شد و نهایتا دولت سو

 پرونده اسماعیلی دولت آلمان -ب

می باشد: اسماعیل اسماعیلی  یی حقوق بشر مطرح گردید بدین شرحادگاه اروپادر د2001پرونده حاضر که در سال 

اکش که شده است، در آلمان باز داشت می شود تا به کشور مر ور مراکش است، در آلمان باز داشتخواهان پرو نده که تبعه کش

 است، مسترد گردد. در آنجا مرتکب جنایتی شده

نگردیده و رد می شود، که  آن تقاضای ایشان مورد قبول واقع ی دهد که در پیوی به کشور آلمان تقاضای پناهندگی م

 شکایت می کند وی ادعا می کرد که دیوان اروپایی حقوق بشر خلی و رد درخواست پناهندگی اش بهپس از شکایت در مراجع دا

کنوانسیون می  2از ماده 1د، ناقض بند استردادش به مراکش از آنجایی که او زا در معرض مواجهه با مجازات اعام قرار می ده

شرایط بد بازداشت در زندان های مراکش ماده  مدتی محکوم به حبس گردد ف به علتباشد؛ مضافاً اینکه حتی اگر صرفاً برای 

 (از این رو دیوان درUNHCR)،2006 ،9-10:Part 5,1وی نقض خواهد شد ( .) انسیون اروپایی حقوق بشر در خصوصکنو3

مقامات کشور مراکش  جازات اعدام را نقض کرده است، ازکه م1آن 6پروتکل شماره 1کنوانسیون و ماده 2(1ده )ما خصوص
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ادعای همچنین در مورد G. Hood, 2004:119نگرد ).) ین مجازات در ارتباط با وی اعمالتضمینات کاملی را اخذ نمود که ا

 واهان در زندانهای مراکش در معرضاد که هیچ دلیلی برای اینکه خکنوانسیون نیز دیوان نظر د 3خواهان نسبت به نقض ماده 

بنابراین آنچه که در قسمت UNHCR, 2006, Part ( .5.1,P10وجود ندارد ) ،خطر جدی بد رفتاری و شکنجه قرار دارد

ه حاکمیت ها و رادنمایانگر این مطلب است که این دادگاه سعی دارد بین ا شد، رویه دیوان اروپایی حقوق بشراخیر مالحظه 

ضمانت هایی در  ،د یا کشور مبدأ در موارد اخراججمع نماید ف دین صورت که اگر کشور متقاضی اسردا صیانت از حقوق بشر

رعایت این موارد در خصوص افراد تحت قلمروش  ه کشور عضو کنوانسیون که نسبت بهارتباط با عدم نقض مواد کنوانسیون ب

 وی با مانع روبه رو نشده و انجام می پذیرد. استرداد یا اخراج ،ارائه دهدمسئولیت دارد، 

 

 عدم استرداد و اخراج به استناد ماده سوم کنوانسيون-بند دوم

خصوص اخراج یا استرداد خویش به  مواردی است که غالب کسانی که در از جمله ،ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

و رفتار یا  ماده استناد می کنند. این ماده در مورد ممنوعیت شکنجه به این ،نمایدند شکایت می ،بشردادگاه اروپایی حقوق 

غیر از  ن حق قائل نشده است. این ماده بهتحقیر آمیز است و هیچ گونه محدودیت یا استثنائی برای ای مجازات غیر انسانی و

  میشود. اشتگاه نیز اعمالشکنجه، در موارد خشونت شدید پلیس و شرایط بد بازد

(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Righ) 

 بود. تصویب نشده13پروتکل شماره 2001مارس سال 15. الزم به ذکر است که در زمان این تصمیم دادگاه یعنی 1

دیوان اروپایی  »ی یا ترذیلی قرار گیرد.هیچ کس نباید تحت شکنجه و رفتار یا مجازات های غیر انسان« ه سوم: . ماد2

است که ممنوعیت ذکر شده در این ماده صرف نظر از  کند که ماهیت اساسی ماده سه این حقوق بشر در این خصوص تأکید می

موارد بسیاری حکم داده که کشورها نباید اشخاصی که ممکن است  همچنین دیوان در فتار قربانی، ممنوعیتی مطلق است.ر

البته در 2استرداد نمایند.  یا1یرنده قرار بگیرند، را اخراج شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و یا تحقیر آمیز در کشور گ موضوع

ا حکم می مود؛ بدین معنا که در ابتدصورت مضیق تفسیر می ن ه مشمول موضوع شکنجه می گردید بهابتدا دیوان مواردی را ک

مقابل دیوار  شدید و اینکه از آنها بخواهند درمحرومیت از خواب، قرار دادن افراد در معرض سر و صدای داد که روش هایی مانند:

نمی شود، که البته این معنا به مرور زمان دچار  شکنجه تلقی3طوالنی باز نگهدارند بایستند و دستان خود را برای مدت زمان 

دی وجود دارد که ممنوعیت شکنجه شامل مواردی هم می باشد که احتمال ج واقعیت این است که4اساسی گردید. تغییرات 

منع 1984کنوانسیون  (این مسئله درDelmas-Marty, ibid:174)،فرد، وی را در معرض شکنجه قرار دهد  اخراج و استرداد

ن ذکر شده است. بر اساس بند یک از ماده سه کنوانسیو بی رحمانه و غیر انسانی نیز ذکر کنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهایش

 رار گرفتن وی وجود دارد، به کشورفردی را که احتمال جدی و قابل توجه در معرض شکنجه ق اخیر الذکر، کشورهای عضو نباید

است. پیش بینی این مسأله در  جرمان در معرض شکنجه را منع کردهن ماده استرداد مشکنجه گر اخراج نمایند. همچنین ای

ه می تواند مستند تقاضای پناهندگی قربانیان احتمالی شکنج را در شمار اسناد حقوق بشری کهاین سند 1948کنوانسیون 

کنوانسیون اروپایی 3ماده  به استناد نقض اروپایی حقوق بشر فاطمی، در این خصوص در دادگاه باشند، قرار می دهد.( قاری سید

 چاهال علیه1 ،است پرونده های: سعدی علیه کشور ایتالیا هحقوق بشر پرونده های زیادی منجر به رأی گردیده، که از آن جمل

لواراجا وی5ران علیه کشور سوئد کروز واراس و دیگ 4،سوئرینگ علیه کشور انگلستان3،ترکیه جباری علیه کشور2کشور انگلستان 

الذکر به بررسی دو پرونده از  لذکرحال با عنایت به موارد فوق ا7آمکرن علیه کشور انگلستان .6،دیگران علیه کشور انگلستان و

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح شده است، می 3نقض ماده  دهها پرونده ای که در خصوص عدم اخراج و استرداد به استناد

  Lambert, 1999, pp .427پردازیم: ) .)

 

 
 

 الف: پرونده سوئرینگ علیه دولت انگلستان
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بسیاری از کتب حقوق بشری  باط با نقض ماده سه کنوانسیون دراین پرونده یکی که از مهمترین موارد ذکر شده در ارت

کرده گی می سالگی در آمریکا زند11تابعیت آلمانی که از سن  با1966: آقای جان سوئرینگ متولد است، بدین شرح می باشد

 ابطه ایشان، به قتل می رسانند ونامزدش الیزابت هایسون، والدین وی را به علت مخالفت با ر است، در این کشور با معاونت

ایشان اعالم جرم قتل عمد می  علیه» بدفورد«وند. دادگاه استان سپس به اروپا فرار می کنند و در انگلستان بازداشت می ش

معاهده استرداد بیندو کشور انگلیس و ایاالت متحده درخواست  با استناد به1986ت متحده در سال نماید؛ و در پی آن ایاال

نظر نموده،  اساس سوئرینگ نیز درخواست تجدید (براینNijhoff ,1993 :180انگلستان می نماید  .) رداد وی را از دولتاست

 بود، درخواست استرداد برای خطاییتصریح شده  کند، که در آنق الذکر استناد می معاهده فو4دادگاه نیز در رسیدگی به ماده 

عملی نکند، می تواند پذیرفته کشور متقاضی استرداد، ضمانت دهد که مجازات اعدام را  مجازات آن اعدام است در صورتی کهکه 

کمیسیون  خود را در . عاقبتسوئرینگ ادعای)سرانجام درخواست تجدید نظر سوئرینگ نیز رد شدBandura ,1995:305. )شود

ماده سوم آمریکا مسترد شود، با رفتار غیر انسانی و ترذیلی مغایر با  طرح نمود و اظهار داشت که اگر بهاروپایی حقوق بشر م

 بشر و همچنین به احتمال زیاد با مجازات اعدام مخالف ماده دوم کنوانسیون اروپایی حقوق کنوانسیون اروپایی حقوق

دیوان اروپایی حقوق  دیوان اروپایی حقوقبشر ارجاع شد .این موضوع پس از بررسی و تأئید در کمیسیون بهبشر، مواجه می شود

آن تصریح کرد که هرچند اصل موضوع استرداد  رأی خویش را صادر نموده و در1989جوالی سال 7بشر نیز در تاریخ 

اقعی رفتار غیر انسانی یا فرد را در معرض اعدام و خطر و نمی باشد؛ لکن اگر استرداد، 3رینگ، به تنهایی باعث نقض ماده سوئ

نقض ماده سه چهار  ون خواهد بود. همچنین دیوان برایکنوانسی3قراردهد، دولت مسترد کننده مسئول نقض ماده  ترذیلی

 فاکتور را بررسی نمود:

  دت زمان بازداشت موقت برای اعدامم -1 

 شرایط و روش مرگ  -2

  شرایط روحی متهم3-

 به آلمان. امکان استرداد 4-

مجازات اعدام  همراه با اضطراب مداوم از اجرای حقوق بشر نتیجه گرفت که روش اعدام در این شرایط نهایتاً دیوان اروپایی

زمان ارتکاب جرم، استرداد سوئرینگ به آمریکا او  م ناشی از سن و شرایط روحی او درخواهد بود و با در نظر گرفتن شرایط مجر

حده، او را در معرض ترذیلی و همچنین به دلیل وجود مجازات اعدام در ایاالت مت ض خطر واقعی رفتاری غیر انسانی ورا در معر

می کندکه ضمانت هایی را  وان اروپایی دولت انگلیس را ملزم(در نهایت دیSchabas ,2002:271قرار می دهد.) مجازات اعدام

مغایر با کنوانسیون، طلب نماید. براین اساس، دولت انگلستان  اده از مجازات مرگ و رفتارم استفاز ایاالت متحده در خصوص عد

ایالت  به1990نگ را اخذ و او را در سال جهت تضمین عدم اعمال مجازات اعدام در مورد سوئری حده ضمانتهاییاز ایاالت مت

و هم اکنون او در حال گذراندن  ر حبس ابد محکوم نمودرا به دو باوی » ویرجینیا«ویرجینیا مسترد نمود و متعاقبًا دادگاه 

 (Lawson ,1999 :328محکومیتش می باشد.)

 .ب: پرونده خانم الیف پلیت علیه دولت آذربایجان

که تعدد استناد به ماده  طرح نشده، نمایانگر این مطلب استاین پرونده که البته در دیوان اروپایی حقوق بشر م

اروپا نیستند و کنوانسیون را هم تصویب نکرده اند، به عنوان  که حتی دولتهایی که عضو اتحادیه است کنوانسیون به گونه ای3

 Barkhuysen ,2006:423آن استناد می نمایند. روند این پرونده بدین شرح می باشد: (  .) اعده ای عرفی آن را پذیرفته بهق

در ترکیه به اتهام 1996تا 1993سال  صالتًا کرد می باشد. ایشان ازو ادر ترکیه به دنیا آمده 1972خانم الیف پلیت در سال 

و آزاد گردید. او ترکیه بازداشت شد که در نهایت توسط دادگاه استانبول تبرئه  پ ک ک درفعالیت تروریستی و عضویت در گروه 

 به1998در سال  موده است. مشارالیهخود ارائه نن در زمان بازداشت شکنجه شده ولی هیچگونه دلیلی بر ادعای ادعا می کرد که

به عنوان یک روزنامه نگار برای خبرگزاری کردی 2002 الآلمان فرارکرده و موفق به اخذ پناهندگی از آن کشور گردید و در س

برای پوشش خبری اخبار به موصل عراق اعزام شده بود، توسط افراد ناشناس مورد حمله  که2003شروع به کار نمود و در سال 

آذربایجان شد و در آنجا به هنگام  وارد جمهوری2004نوامبر 6پلیت در گرفت و مدارک مسافرتی اش به سرقت رفت. خانم  رارق
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دسامبر 3د و در او را به علت ورود غیر قانونی به کشور بازداشت نمو جهت اخذ پاسپورت، پلیس آذربایجانتماس با سفارت آلمان 

یک روزنامه  رای پ ک ک به هنگامی که به عنوانت نقش او در فعالیت های تروریستی باستانبول به عل دادگاه منطقه2004

کرده و همچنین درخواست استرداد ایشان را  سال حبس و یک بار اعدام محکوم10 نگار به شمال عراق رفته بود، او را غیابی به

اد وی را به ترکیه ی در آذربایجان حکم استرددادگاه بدو2005ژوئن 2در  ایجان می کند. در پی این درخواستاز دولت آذرب

 (http://www.unhcr.org/refworld/topic,26may2010.) صادر می نماید

 

 عدم استرداد و یا اخراج به استناد ماده هشتم کنوانسيون -بند چهارم 

ه و مکاتبات خصوصی خصوصی، خان احترام به زندگی خانوادگی، حریم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد حق8ماده 

ظر گرفته است. قانون و لزوم در یک جامعه دموکراتیک و... را نیز در ن نائات مشخصی مانند پیش بینی توسطاست. این ماده استث

مسلمی را برای  بینی نکرده است ؛ تعهدات قطعی و حق مطلقی را برای اشخاص پیش ،کنوانسیون8ماده  همچنین در حالی که

دیگر اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر برای حمایت از  (نکتهCouncil of Europe  ,1985:206وده است  .)کشور هایایجاد نم

 در قضیه ،دیوان اروپایی حقوق بشر ،ماده تفسیر موسعی ارائه می نماید. برای مثال گی خانوادگی و حریم خصوصی در اینزند

ماده دانسته است  را ناقض این ،ایانه در ایرلند شمالیممنوعیت اعمال همجنس گر1981،در سال2انگلستان داجن علیه

(.Harris, 2007, P51 بحثی)دیوان در دعاوی استنادی به این ماده باید بین دو گروه از  که اینجا مطرح می شود این است که

  ،منافعی که با هم رقابت می کنند

  خانه و مکاتبات وی حفظ شود. ،یهر کس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگ1-« ماده هشتم:  1-

 مرجع عمومی نباید هیچ مداخله ای در اعمال این حق کند، مگر آنچه طبق قانون باشد و در جامعه دمکراتیک2-

حمایت ازبهداشت یا  ،به جهت مصالح امنیت ملی، سالمت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، حفظ نظم و پیشگیری از جزایم

 (Mole, 2007, p79» . )قوق و آزادی های دیگران الزم باشد.اخالقیات، یا حمایت از ح

 تعادل بر قرار نماید؛ این منافع عبارتند از: 

 ق شخصی و زندگی خانوادگی افراد وحقو -الف

 با دیدار تجدید برای) تبعه غیر( ای بیگانه که مواردی بین بشر حقوق اروپایی دادگاه خصوص این در. جامعه منافع –ب 

در خصوص  ،رداد یا اخراج تمایز قائل می شود. به طور مثالاست موارد و شود؛ می کنوانسیون عضو کشور قلمرو داخل شا خانواده

 لحاظ اعمال مجازات کیفری زندگی خانوادگی خود را از دست می دهد، رویکرد دیوان اینچنین موضوع حق ورود کسی که به

داده شود، در حالی که در جای  است که زندگی خانوادگی او توسعه آیا منطقیاست که ابتدائاً به این مسئله پاسخ می دهد، که 

متقاضی  می باشد؟ لذا، در این مورد در نظر گرفتن حقوقی برای یت کیفری دارای محدودیت های خاصیدیگر به دلیل کحکوم

 .(Zieck, 2010, P615ذکر شده) بر خالف منافع جامعه می باشد.) 8ماده 1حقوقی که در بند 

 

 پرونده آقای مورکانی علیه کشور فرانسه -الف

با یک شهروند فرانسوی 2001 ولد شده و زندگی می کند و در سالآقای مورکانی تبعه کشور الجزایر است و در فرانسه مت

شد.  مسال حبس محکو4مرتکب جرم قاچاق هروئین و در دادگاه به  1992ک فرزند دارد. ایشان در سال ازدواج کرده و از او ی

کشور  سوی هستند، دستور اخراج وی را بهجدی بودن جرم، علیرغم اینکه خانواده آقای مورکانی فران لذا دولت فرانسه به لحاظ

به دیوان اروپایی حقوق 8استناد نقض ماده  طی تمامی مراحل دادرسی داخلی، بهالجزایر صادر نمود. براین اساس ایشان پس از 

را 8ه و نقض ماده مبادرت به صدور رأی نمود2003جوالی سال 5در تاریخ  پس از بررسی پرونده زبشر شکایت نمود. دیوان نی

خوانده و تشکیل خانواده  و این که در آنجا متولد شده، درسمی کند که با توجه به ارتباط قوی او با کشور فرانسه  تأیید، و تأکید

به دلیل سابقه کیفری وی، زن و شوهر قادر نخواهند بود  بوده است و داده، بیشتر وابستگی خانوادگی و اجتماعی او در فرانسه

 درالجزایر زندگیشان را از نو ایجاد

 پرونده مستقیم علیه کشور بلژیک-ب 
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داشته است به همراه خانواده اش به  کش است و به هنگامی که دو سال سندر این پرونده خواهان متولد و تبعه کشور مرا

لژیکی بلژیک به دنیا آمده و برادر بزرگترش در حال حاضر ملیت ب د. سه تن از خواهر و برادرانش دربلژیک مهاجرت می نمای

 مورد147برای 1981اخراج از بلژیک با جواز اقامت در این کشور زندگی می کرده و در سال  دارد. آقای مستقیم تا زمان

مبنی بر اخراج ایشان از بلژیک صادر  دستور سلطنتی1984ل تحت تعقیب قرار گرفته و در سا ،مورد سرقت82اتهام از جمله 

بلژیک شکایت  این فرمان ایشان به دیوان اروپایی حقوق بشر علیه کشور (در پیLauterpacht, 1993: 357-356شده است. )

بشر در  اروپایی حقوق صوصی و زندگی خانوادگی کنوانسیونمنع تبعیض حق احترام به حریم خ14مواد  نمود و ادعا کرد که

بدین صورت قضاوت نمود که، ماده 1991سال  فوریه18اروپایی حقوق بشر نیز در مورد وی نقض گردیده است. دیوان 

شوند، مقایسه نشده،  که او با نوجوانان بزهکار بلژیکی که از کشور اخراج نمی یون در خصوص خواهان، به این دلیلکنوانس14

با هدف مجازات  خاطر نامتناسب بودن دستور اخراج نوانسیون، دیوان نقض آن را بهک8است؛ ولی در مورد ماده  نقض نگردیده

این اقامت داشته اند و تمام اعضای خانواده شان در  ه ایشان از دوران کودکی در بلژیکجرایم ارتکابی او و با عنایت به این نکته ک

 (http://www.pili.org/dadel/Moustaquim_v._Belgium, 2apr2010.) کشور ساکن هستند، تایید نمود
 

 آمکرن علیه کشور انگلستان -ج

دولت به روش مسالمت آمیز و  (که نهایتاً این پرونده بین دوOvey ,2006:101فرزندش نقض شده است، طرح نمود. )

اخت نماید پوند را به عنوان غرامت به ایشان پرد500هزار و  37دولت انگلستان متعهد شد مبلغ  دوستانه حل و فصل شد و

(.(Schabas, 2003, p587 : 

 

 عدم استرداد و یا اخراج به استناد ماده سيزدهم کنوانسيون -بند پنجم 

کنوانسیون به رسمیت شناخته  امات ملی برای حقوقی که تحت موادحق دسترسی مؤثر به مراجع قضایی را نزد مق13ماده 

ن معنی که به نوانسیون به طور جداگانه قابل تعقیب خواهند بود. بدیک ضشده، پیش بینی می نماید. لذا براین اساس موارد نق

اروپایی حقوق  قیب خواهند بود. شعب عالی دادگاهکدام از حقوق مصرح کنوانسیون در مراجع داخلی قابل تع استناد این ماده هر

ف این ماده تهیه ابزاری است که می نماید: هد در خصوص ماده سیزده اینچنین بیان2بشر در قضیه کودال علیه دولت لهستان

 کنوانسیون نزد مقامات ملی و دادگاه قادر سازد را برای اقامه دعوا در خصوص نقض افراد

 

 نتيجه گيري

تدوین کرده و به تصویب می  هاى یک کشور قوانین و مقرراتى راامروزه دولتها برای مبارزه با جرم و جنایت در درون مرز

فرى آنان به جرم براى ممانعت از فرار به سایر کشورها و تعقیب کی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین مىرسانند. لکن با اینکه تما

 بسیارى موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار از کارگرفته می شود، در

براساس قوانین و نظامهاى حکومتى و  ت هیئت حاکمهکشورى که در آن مرتکب جرم شدهاند، مبادرت می کنند که در این صور

ر می مجرمان را تحت تعقیب کیفری از طریق درخواست استرداد قرا معه در برابر جرایم، این دسته ازبه منظور صیانت از جا

 بسیاری ازکشور در صدد حفاظت از جامعه خویش در قبال این جرایم بر می آیند. از طرفی در  دهند و یا با اخراج آنها از

خانواده و... مواجه می سازد؛ که  ، شکنجه، جدایی ازمواقع تعقیب کیفری مجرم مسترد شده و یا اخراج وی او را با خطر مرگ 

با عنایت  اساسی ترین حقوقِ بشری موضوعیت داشته است. حقوقی که نسیون اروپایی حقوق بشر به عنوانصیانت از آنها در کنوا

گردد. بر  ز جانب همه افراد و کشورها رعایتسوای از جرمی که متهم مرتکب آن شده است، می بایست ا به مفاد این کنوانسیون

حقوق مندرج در کنوانسیون از ناحیه  اد گردیده و افراد به استناد نقضاین اساس، رویه ای در دیوان اروپائی حقوق بشر ایج

نیز با در نظر  عدم استرداد و یا عدم اخراج می نمایند و آن دادگاهدرخواست  مانند حق حیات، منع شکنجه و... )کشور متقاضی،(

ضمانت جهت احترام  آن می پردازد؛ در مواردی با اخذ شده از ناحیه شاکی صرف نظر از جرم ارتکابی، به بررسی گرفتن ادله ارائه

ج می گردد، به وظیفه خویش که صیانت از مسترد و یا اخرا ن مواد، از کشوری که فرد به آنجابه مواد کنوانسیون و عدم نقض ای
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 نماید. در مواردی نیز که کشور مورد نظر حاضر به ارائه ضمانت نیست و یا اخذ این ضمانتها نوانسیون است عمل میمواد ک

این مواد، از استرداد و یا اخراج  ایتی کنوانسیون و جلوگیری از نقضممکن نیست، با هدف حمایت از اشخاص تحت سیطره حم

می نماید.  نموده در معرض خطر جدی قرار می گیرد، جلوگیری وی اعطاء فرد به کشوری که در آن حقوقی که کنوانسیون به

بسیار  تی، قاچاق مواد مخدر و سرقت و...چنین مواردی همچون قتل، عضویت در گروه های تروریس واقعیت این است که در

تحویل مجرم در این شرایط به بهانه  ظر قانون کشور متبوعش برسد و عدمنطبیعی است که باید فرد مسترد و به مجازات مد 

بنیادین قربانیان جنایت مجرم و متضررین از جرم می باشد. لذا آنچه در این  یات و سایر حقوق بشری مخالف حقوقحفظ حق ح

ارتکاب جرم از  ی از این جرایم در اثرکه در برخ زمینه بیان شد،نمایانگر این مطلب است که معیار در اینجا نه حقوق قربانیان

که به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه نموده، هر  ند؛ بلکه صرفاً حقوق خواهانی استحقوق اولیه و انسانی خویش محروم شده ا

 وقوع این جرایم متضرر شده اند، را نقض نموده است. خواهان حقوق انسان هایی را که ازچند این 
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