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Abstract
The religious freedom of every citizen finds a limit in the freedom and rights of
others which one of them is freedom of religion and conscience. In other words,
religious freedom of a person ends where others' freedom of religion and conscience
begins. Finding a balance between these two principles for legal systems is not
simple, but in multi-ethnic societies and with different religions such as Council of
Europe Member States, it is a fundamental thing to guarantee peaceful coexistence
between people. One of the issues that in recent years have attracted the attention of
the jurists is the question of the presence of religious symbols in public spaces,
which has a direct impact on freedom of religious and conscience of citizens. In this
article, we will discuss one of the specific aspects of the topic i.e. the question of the
presence of the crucifix in public spaces with particular attention to the
jurisprudence of the Italian courts and the European Court of Human Rights in the
“Lautsi v. Italy” case.
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استفاده از نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی آموزشی با
تأکید بر آرای محاکم ایتالیا و دیوان اروپایی حقوق بشر
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
علیرضا جاللی ،*1محمد

ابوعطا2

چکیده
آزادی مذهبی هر شهروندی ،در برابر آزادی ها و حقوق دیگر افراد جامعه قرار میگیرد که یکیی
ا ز موارد ،آزادی دینی و وجدان دیگران است .قلمرو حق بر آزادی مذهبی افراد ،جایی بیه ااییان
میرسد که آزادی دینی و وجدان دیگران آغاز میشود .هرچند ایجیاد ویوازن منیقیی از یر
نظام های حقوقی برای این دو اصل ،کاری دشیوار اسیت ،امیا در جوامید چنیدملیبی و بیا وک یر
مذاهب و فرهنگ ها مانند کشورهای عضیو شیورای اروایا ،امیری ییروری اسیت ویا هم ی یبی
م المتآمی اقوام و ادیان آسیبی نبیند .یکی از مویوعاوی که در این زمینیه در سینواا ارییر
ووجه حقوقدانان را جلب کرده ،بحث قرار دادن نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی اسیت کیه
وأثیری م بقیم در آزادی وجدان و حق بر آزادی مذهبی شهروندان دارد .در این مقاله ،یکیی از
موارد راص رح شده ،یعنی در فضای عمومی قرار دادن نماد صلیب ،با وأکید و اسبناد به رویی
قضایی محاکم کشور ایبالیا و همچنین روی دیوان ارواایی حقوق بشر در قضی «الئیوو ی علییه
ایبالیا» بررسی شده است.

کلیدواژگان
دیوان ارواایی حقوق بشر ،صلیب ،فضای عمومی ،محاکم ایبالیا ،نماد مذهبی.

 .1اسبادیار ،گروه حقوق ،دانشکدة علوم ان انی ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،ایران (نوی ندة م ئول).
 .2دانشیار ،گروه حقوق ،دانشکدة علوم ان انی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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مقدمه
آزادی مذهبی 1یا همان آزادی دینی (مقامی و مکی ،)113 :1031 ،بییشی در شیمار حقیوق
بنیادین و حقوق بشر مح وب میشود و این امر در اسیناد حقیوقی مخبلی و رویی محیاکم و
نهادهای بینالمللیی و منیقیهای وأییید شیده اسیت ( African Commission on Human and
 .)People’s Rights, 2017: paragraph 163در کنار اصل مذکور ،مویوع بااهمیت دیگیر بیرای
نظام های حقوقی چه در دارل کشیورها چیه در قلمیرو حقیوق بیین الملیل ،م یئل هم ی یبی
م المت آمی فرهنگ ها و ادیان مخبل است .در ب یاری مواقد ،این دو اصل می ووانند به راحبی
کنار هم قرار گیرند ،اما وجرب بشری در ول ویاریخ و همچنیین در دهیه هیای ارییر در نقیا
گوناگون جهان نشان می دهد کیه وجیود هم میان آزادی و هم ی یبی م یالمت آمیی در امیور
مذهبی ،مویوعی نی ت که همواره ببواند به آسانی وجلی ایدا کند .درگیری هایی که در سنواا
گذشبه بین ایروان ادیان مخبل صورا گرفبهاند ،بهروبی نشان میدهید کیه اجیرای دو اصیل
مویوع میالعه ،ممکن است با وعارض هایی مواجیه شیود ،چراکیه گ یبرش بییش ازحید آزادی
مذهبی ایروان ی دین راص می وواند قلمرو این حق را بیرای اییروان ادییان و مکاویب دیگیر
محدود کند ( .)Turchi, 2017: 4بحث نظام حقوقی نمادهای مذهبی در فضیای عمیومی رابیی
با م ئل میروحه دارد ،بهرصوص بین نظامهای حقوقی کشورهای عضو شیورای اروایا2
ن دی
که بافت اجبماعی چندملیبی دارند .با ووجه به وأثیراذیری زیاد ایین کشیورها از نظیام حقیوقی
شورای نامبرده و الزماالجرا بودن آرای دییوان اروایایی حقیوق بشیر،)Morrone, 2007: 126( 0
یعنی نهاد قضایی این سازمان بینالمللی ،برای درک بهبر مویوع عالوهبر مراجعه بیه مقیرراا و
روی دارلی ،باید به روی دادگاه بینالمللی مذکور هم اشارهای داشبه باشییم .اهمییت ایهوهش
بیشبر جایی مببلور میشود که حقوقدان ،آزادی میذهبی و هم ی یبی م یالمتآمیی ادییان را
ر  ،حیق بیر آزادی
نه ونها میالعه ،بلکه ووازن منیقی بین این دو اصل را ایجاد کند وا از ی
دینی افراد به رسمیت شناربه شود و از ر دیگر ،این حیق بیه ریقیی گ یبرش نیابید کیه
آزادی سایر افراد در همین زمینه یا زمینههای مشیابه و میروب( (شیهبازی )13 :1033 ،ییاید
شود .در این مقاله به صورا دقیق یکی از مصادیق وجلی آزادی مذهبی که حق در انظار عمومی
قرار دادن نمادهای مذهبی است ،بهرصوص بحث وجود صلیب در امیاکن آموزشیی و میدار ،
بررسی میشود .هد مقاله ،مشخص شیدن حیدود آزادی میذهبی ایرامیون در معیرض عمیوم
گذاشبن نمادهای مذهبی بوده و ومرک ما ،مبوجه نظام های حقیوقی کشیورهای عضیو شیورای
ارواا ،بهویهه ایبالیاست .الببه این مهم ،با وأکیید بیر قیوانین ،مقیرراا ،دکبیرین و رویی قضیایی
نهادهای دارلی و منیقهای این حوزة جغرافیایی انجام رواهد گرفت.
1. Freedom of Religion
2. Council of Europe
3. European Court of Human Rights
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مفهوم نماد مذهبی
از واژة نماد مذهبی ،معانی مخبلفی ارائه شده است .از نظر برری ،نماد ،عنصری است که معیانی
عمیق و مبعددی را به صورا مکبوم در رود ذریره میسازد ،به نحوی که ج از ریق وف یر یا
رم گشایی ،به مفهوم و مقصود نهفبه در آن نمیووان دست یافت .بهعبارا دیگر ،نمادها عناصری
ه بند که ایده ها را حمل و به مردم منبقل می کنند .این نشانه ها ،با ادیان رابی ن دیکی دارند،
زیرا دین ،م ئله ای است که به ماورای ماده مربو می شود و نمادهای دینی ،نشانه هایی ه بند
که در قالب مح و به عالم نامح و اشاره دارند .اصلیورین ویهگی نمادهای دینی اشاره بیه
ماورای رویش ،قدرا شفابخشی و هماهنگی گروههای اجبماعی است (وقی زاده داوری و بابایی،
 .)01-03 :1031از منظر گروهی دیگر ،نماد از اصیالحاوی است کیه روانکیاوان ،روان شناسیان،
دین شناسان و اهوهشگران عرص عرفیان ،وعریفیی از آن ارائیه کیرده و از نظرگیاه ریود بیه آن
نگری بهاند .این گ بردگی مفهومی ،ارائ وعریفی جامد را از نماد دشوار میکند .اما وجه اشبراک
وعاری ارائه شده ،عبارا است از اینکه نماد باید معنایی فراویر از معنیای ظیاهری داشیبه باشید
(رسولیان آرانی و مباشری .)101 :1031 ،نمادهای مذهبی که برای م ال بیرای ادییان مخبلی
میووانیم نام ببریم به شرح زیرند :در آیین م یحی ،اشیایی چیون و یبی مقید  1ییا صیحن
مصلوب شدن حضرا م ی (ع) (صلیب) نمونه هیای وایی از نمادهیای دینیی انید .در اسیالم،
علمهایی که در دسبههای ع اداری اسبفاده میشوند یا ادعیهای که در چارچوب مدالهای زینبی
یا انگشبر و مهر و و بی وجلی ایدا میکنند ،در شمار نمادهیای اییروان ایین دیین بیهح یاب
می آیند .هم اینها ،اشیا ه بند ،اما مفهوم و ارزشیی فراویر از ظیاهر ریود بیه مخا یب عرییه
میکنند ،بهرصوص اگر در مواجهه با آن نماد ،اح اساا مخا ب ،وهییج یا جریحهدار شود.

مفهوم فضای عمومی
واژة عمومی ،بهصورا کلی ،در برابر رصوصی بهکار میرود .بر این مبنا ،فضای عمومی محیییی
است که به مردم وعلق دارد یا در دسبر افراد مخبل قرار میگیرد .بیه عبیارا دیگیر ،فضیای
عمومی ،فضایی است که از سوی دولت ودارک شده و ب بر مشبرکی ولقی مییشیود کیه میردم
برای فعالیتهای مخبل اجبماعی یا مراسم رود از آن اسبفاده میکنند .چنین محیییی اغلیب
در راسبای فعالیت های سیاسی ،مذهبی ،اقبصادی و ورزشی اسیبفاده میی شیود .ویهگیی اصیلی
فضای عمومی این است که زنیدگی جمعیی و فرهنیگ شیهری و مباحیث روزمیرة ان یان را در
برمی گیرد و در عین حال ،بر آنها وأثیر میگذارد .بدینوروییب ریابیانهیا ،ایارکهیا و مییادین
شهری و همچنیین سیاربمان هیای مربیو بیه امیاکن عمیومی ماننید میدار  ،دانشیگاه هیا و
1. Holy Rosary
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بیمارسبانها مشمول این عنوان میشوند .با ووجه به آنچه گفبیه شید ،فضیای عمیومی ،مکیانی
است که در آن بیشبرین می ان وما و وعامل ان انها صورا میگیرد و حق دسبرسیی میردم
به آنها را نمیووان مند کرد ،به این معنا که فراور از اینکه مالکییت آن محیی( مربیو بیه یی
شخص یا دولت باشد ،مال آن فضا قاعدواً نمی وواند مردم را از حضیور در آن مکیان منید کنید
(رفیعیان و سیفایی.)01-01 :1031 ،

نماد صلیب در فضاهای عمومی از نظر محاکم ایتالیا
ومرک ما بهعنوان نمونهای بارز از ورسیم رابی حقوق و اصول بیانشیده ،یعنیی وضیاد بیین آزادی
بروز اعبقاد مذهبی و ایجاد محدودیت برای آن از ر حکومتها ،مبوجه مویوعی اسیت کیه در
ادبیاا حقوقی ایران ،چندان مورد بحث نبوده است ،اما بهویوح میووانید نظیام حقیوقی در انظیار
عمومی قرار دادن ی نماد مذهبی راص مانند صلیب را در بیین کشیورهای عضیو شیورای اروایا
ووصی کند .قضیهای که بررسی رواهیم کرد ،بهعنوان اروندة «الئیوو ی علییه ایبالییا» 1شیناربه
شده است .دلیل اهمیت این ارونده وجود آرای محاکم مبعدد است که در قلمرو ملیی و همچنیین
در فضای منیقهای ارواا ،وأثیرگذاری زیادی داشبه و رویههای مخبلفی را گنجانیده اسیت .ریانمی
به نام «سوئیله الئوو ی» ،2شهروندی ایبالیایی بیا اصیالت فنالنیدی ،وجیود نمیاد صیلیب ،یکیی از
نمادهای مذهبی دین م یحیت را در کال های درسی فرزندان رود که در مدار دولبی ایبالییا
مشغول به وحصیل بودند ،با اصولی چون آزادی عقیده و وجدان مغیایر مییدان یت ،زییرا ریانوادة
الئوو ی ،اعبقادی به مذهب م یحیت نداشبند و او اح ا میکرد که حضور این نمیاد م ییحی
در فضای عمومی ،حق بر آزادی وجدان محصالن را زیر سیاال بیرده اسیت .ییمن اینکیه حضیور
صلیب در مدار با چارچوب حکومت سکوالر ،یعنی رژیمی که دین را از نظام حقوقی جدا کیرده
است ،سازگار بهنظر نمیرسد ( .)Mezzetti, 2013: 480در این زمینیه ریانم الئیوو ی بیه مدرسی
فرزندانش دررواسبی کببی ارائه کرده بود مبنی بر اینکیه نمیاد صیلیب بایید از داریل کیال هیا
برداشبه شود .اس از ارائ اعبراض از ر نامبرده ،مرک آموزشی ااسخ رود را این گونه ارائه کیرد
که براسا قانون شیمارة  1001مصیوب سیال  ،1313هیر مدرسیه ای در ایبالییا وظیفیه دارد در
کال های رود ،نماد صیلیب را در دیید همگیان قیرار دهید ( )Cavana, 2012: 5و حبیی ایس از
وأسیس جمهوری ایبالیا در سال  1311و با وجود اعالم اصل جدایی میذهب از حکومیت براسیا
رأی شمارة  230مصوب  1333دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر غیرمذهبی بودن حکومیت
( ،)Corte costituzionale, 203-1989: point 7دسبورالعملهیا و بخشینامههیایی از یر وزارا
آموزش عمومی 0ایبالیا صادر شده بودند کیه ییرورا در انظیار عمیومی قیرار دادن نمیاد صیلیب،
1. Lautsi V. Italy
2. Soile Lautsi
3. Ministero della pubblica istruzione
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بهرصوص در کال هیای درسیی را مبیذکر مییشیدند ( .)Randazzo, 2008: 352براسیا ایین
م بنداا ،مرک آموزشی دررواست رانم الئوو ی را رد کرد ،اما وی ،برای ایگییری حقیوق ریود
ن د مراجد ذی صالح ،دررواسبی جدید وقدیم کرد .از این اس ،ارونده ن د محیاکم ایبالییا جرییان
یافت و اولین مرحل رسیدگی قضایی ،ن د شعب شورای دولبی ایبالیا در شهر ونی ایگیری شد .بیا
میالع رأی شمارة  11صادره در سال  2331از ر این شعبه ،مبوجیه مییشیویم کیه رواسیب
رانم الئوو ی اینگونه بیان شده بود :وجیود صیلیب (نمیاد میذهبی ریاص م ییحیت) در فضیای
عمومی مانند کال در ی مرک آموزشی دولبیی ،بیا برریی قیوانین ،اصیول و مقیرراا مهیم
مغایرا دارد ،مانند اصل  0قانون اساسی ایبالیا در رصوص برابری شیهروندان نی د قیانون فراویر از
م ائل اعبقادی و مذهبی ،اصل  13قانون اساسی ایبالیا در زمین حیق بیر آزادی میذهبی ،بنید 1
مادة  3منشور ارواایی حقوق بشر در رصوص آزادی وجیدان و میذهب و همچنیین اصیل جیدایی
دین از حکومت ( .)Tribunale amministrativo regionale Veneto, 56-2004: point 4در مقابیل
این اسبناداا و اسبدالالا ،از منظر قضاا شعب رسیدگیکننده ،هرچند در نظام حقیوقی ایبالییا،
اصل جدایی مذهب از حکومت ،ج ء اصول بنیادین رژیم سیاسی و حقوقی اسیت و حکومیت بایید
ن بت به ادیان مخبل  ،موید بی رفی را اوخیاذ کنید و در همیین زمینیه ،بیرای م یال در نظیام
وعلیماا دینی م یحیت در مدار  ،قانونگذار با وجود ایشبینی آموزش اصول مذهبی م ییحیت
در این اماکن ،آن را ال امی اعالم نکرده است ،اما در عین حال ،در حقیوق ایبالییا ،مقرراویی وجیود
دارند که بهصراحت ال امی بیودن وجیود نمیاد صیلیب ،مهیمویرین نمیاد میذهب م ییحیت ،را در
کال ها مقرر میکنند و بهنظر می رسد که وجود چنین مقرراوی با اصل جدایی مذهب از حکومت
و اصول دیگر قانون اساسی مغایرا دارد .بهصورا دقیقور ،شبههای برای قاییی ایجیاد شیده بیود
مبنی بر اینکه آیا مقرراا اداری وزارا آموزش عمومی در رصوص ال امی بودن وجیود صیلیب در
کال های درسی ،با برری اصول قانون اساسی ،یعنی اصل  2در مورد حق بر کرامت ان انی ،اصل
 0در مورد برابری شهروندان ن د قانون فراور از اعبقاداا میذهبی ،اصیل  1در میورد وفکیی بیین
حکومت و م یحیت کاوولی  ،اصل  3در مورد برابری هم ادیان در برابر قانون ،اصل 13در میورد
حق بر آزادی مذهبی و اصل  23در مورد عدم درالت دولت در امور دارلی انجمینهیا و نهادهیای
مذهبی مغایرا دارد یا ریر؟ با ووجه به جوانب مذکور ،شعب شورای دولبی شهر ونی  ،از رسیدگی
به دعوا رودداری کرد و ارونده را برای بررسی ویبیق مقرراا مذکور با قانون اساسیی ،بیه مرجید
صال یعنی دادگیاه قیانون اساسیی ،ارجیاع داد ( Tribunale amministrativo regionale Veneto,
 .)56-2004, point 11ح ب رأی شیمارة  033صیادره از دادگیاه قیانون اساسیی در سیال ،2331
قضاا دادگاه ،قرار عدم صالحیت آن مرجد را برای رسیدگی به دعیوا صیادر کردنید .از نظیر آنهیا،
وظیف نهاد دادرسی اساسی رم ،بررسی ویبیق قوانین عادی با قانون اساسی است نه میالعی عیدم
مغایرا مصوباا قوة مجریه با باالورین منبد حقوقی کشور .وظیف اریر مربو به محیاکم اداری و
در رأ آنها شورای دولبی است ( .)Corte costituzionale, 389-2004, point 24بنیابراین قضیاا
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دادگاه قانون اساسی ،اروندة رانم الئوو ی را به شعب مذکور م برد کردند .بهنظیر مییرسید نظیر
دادگاه قانون اساسی ،کامالً منیقی و قانونی بوده ،اما مویوعی که باعث وعجب است ،ارجاع ارونیده
از دادگاه اداری به نهاد دادرسی اساسی است ،زیرا وفکی صالحیت این دو دادگاه کامالً مشیخص
و ج ء مویوعاا بدیهی آیین دادرسی و صالحیت محاکم شناربه میشود .از همین نکبه مبوجیه
می شویم که در واقد قایی اداری ،بنا به اهمییت و ح اسییت م یئله نی د افکیار عمیومی ،سیعی
میکند با این روش ،یعنی ارجاع ارونده ن د دادگاهی دیگر ،ریود را از اعیالم نظیر مبیری کنید ویا
م ئولیت چنین امر سنگینی ،ن د افکار عمومی ،از وی برداشبه شود.
در نهایت در سال  2331شعب ونی شورای دولبی ،رأی رود را بررال میل بیا نی صیادر
کرد و مقدمباً دو مویوع را وحلیل کرد؛ اولین مورد م ئل اصل سکوالر بودن حکومت است .در
وف یر این اصل ،شعب شورای دولبی ،به ی رأی مشهور دادگاه قانون اساسی ایبالیا ،یعنی رأی
شمارة  230صادره در سال  1333وکیه کرد کیه در آن ،اصیل سیکوالر بیودن حکومیت ایبالییا
وویی داده شده است .با اسبناد به این رأی ،قضاا اداری اعالم کردند که حکومت مردمسیاالر،
قلمرو اح اساا مذهبی شهروندان را مج ا از سایر آزادی ها و حقوق و همچنین جدا از درالیت
دولت ورسیم میکند .این وفکی  ،اینگونه وف یر میشود کیه جایگیاه حکومیت در برابیر حیق
بنیادین آزادی مذهبی کامالً بی رفانه اسیت .منظیور از بیی رفیی ایین اسیت کیه شیهروندان
میووانند به هر دینی که اراده کنند مبمایل باشند ،صر نظر از اینکیه ارزشهیای ارائیهشیده از
ر آن ،چه محبوایی دارنید ( Tribunale amministrativo regionale Veneto, 1110-2005:
 .)point 7.2این حق ،هم در زمان مراجعه به ی دین راص محفوظ اسیت هیم در زمیان عیدم
مراجعه به ی مکبب مذهبی؛ یعنی همان ورکه شهروندان میووانند ی دین را آزادانیه قبیول
کنند ،این آزادی را هم دارند که به هیچ دینی گیرایش اییدا نکننید .در ادامی وف ییر میذکور،
دادگاه اداری مقرر می دارد که در رصوص ونظیم رابی دولت با عنصر دیین ،در قیانون اساسیی
ایبالیا و منشور ارواایی حقوق بشر مقرراا مخبلفی بیان شدهاند و بنیا بیر ایین اصیول ،بیعیی
است که در مدار دولبی ،نظام آموزشی نمی وواند وعلیمیاا دینیی یی میذهب ریاص را بیر
دانش آموزان وحمیل کند و هم م ائل بایید براسیا آزادی و احبیرام مبقابیل ادییان مخبلی
اایهگیذاری شیوند (.)Tribunale amministrativo regionale Veneto, 1110-2005: point 7.3
مویوع دیگر ،وف یر نماد صلیب است .شعب شورای دولبی در این رصوص اعبقیاد داشیت کیه
صلیب ،در فرهنگ ایبالیایی ،فق( ی شیء نی ت ،بلکه نمادی است که در ای وویی و القیای
مفهومی به مخا ب است و در واقید اعبقیاد و ارزشیی فراویر از جنبی میادی ریود بیه نمیایش
می گذارد ،مانند ی ارچم ،ی واج یا حلق ازدواج .به نظر دادگاه ،صلیب یی نمیاد ویاریخی و
حیاوی ارزشهیای ملیی میردم ایبالیاسیت ( Tribunale amministrativo regionale Veneto,
 .)1110-2005: point 8.1صلیب بهعنوان بخشیی از ویاریخ میردم ایبالییا شناسیایی مییشیود و
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نمی ووان آن را از ریق قانونگذاری یا حکم حکومت یا وصمیم قایی از میان برداشت .این نماد،
نشان راص مذاهب م یحی است و فق( مربو به میذهب کاوولیی نی یت ،بلکیه فرقیههیای
اروو یبان و ارویدکس هیم از آن اسیبفاده مییکننید ( Tribunale amministrativo regionale
 .)Veneto, 1110-2005: point 9.2اس از وویی این دو نکبه ،قضاا سعی میکننید دو اصیل
مذکور را با هم ولفیق کنند و در واقد به این م ئله بپردازند که چگونیه در انظیار عمیومی قیرار
دادن نماد صلیب بهعنوان نماد م یحیت ،با اصل سکوالر بودن حکومت قابل جمد اسیت .بیرای
ااسخ به این ارسش ،دادر  ،ماهیت م یحیت کاوولی را وف یر میکند و مقرر میدارد که در
مبانی م یحیت ،ارزش هایی وجود دارند مانند برابری ،آزادی و وحمل عقیدة مخال  1کیه همی
اینها اای حکومت سیکوالر میدرن ماننید رژییم حیاکم بیر کشیور ایبالییا را وشیکیل مییدهنید
( .)Tribunale amministrativo regionale Veneto, 1110-2005: point 11.1در واقید ،اصیل
سکوالر بودن حکومت و مبانی م یحیت ،ب یار به هم ن دی اند و بنا به وقرییب ایین مفیاهیم،
وجلی نماد صلیب در فضاهای عمومی مانند کال های درسی با اصل جیدایی دیین از حکومیت
مغیایرا نیدارد (.)Tribunale amministrativo regionale Veneto, 1110-2005: point 11.6
به عبارا دیگر ،از نظر این مرجد رسیدگی ،وجود نماد صلیب در دید عموم ،نهونها اصل سکوالر
بودن حکومت را زیر ساال نمیبرد ،بلکه وأکیدی بر ارزشهای حکومت غیردینی ایبالیاسیت .در
نهایت براسا حکمی که با ووجه به مبانی و جهاا موجه مذکور صادر شد ،دررواسیت ریانم
الئوو ی مبنی بر ل وم نبود صلیب در کال های درسی وأیید نشد (.)Puppinick, 2012: 3
بهمنظور نقد و بررسی این رأی ،باید بگوییم کیه ویا قبیل از نبیجیهگییری قاییی اداری ،مفیاهیم
بهروبی و درسبی وف یر و وویی داده شده بودند ،اما زمانیکه وفاسییر مییروح یعنیی معنیی نمیاد
صلیب و وجلی آن در انظار عمومی و ورسیم ی حکومت سکوالر ،به صدور حکم انجامید ،وضاد مبانی
نظری ایشین دادگاه با نبیجهگیری بهویوح دیده میشیود .در واقید اگیر حکومیت سیکوالر ،نظیامی
م بقل و بی ر ن بت به ادیان جامعه است و صلیب ،نماد کشور م یحی مح وب میشیود ،ایس
منیقی است که حکومت سکوالر ،در اماکن اداری و آموزشی رود از آن اسیبفاده نکنید .شیعب ونیی
شورای دولبی با این نبیجهگیری مبضاد ن بت به اسبدالالا رود ،یعنی قیانونی ولقیی کیردن وجیود
صلیب در کال های درسی در حکومت غیردینی ،ثابت میکند که فراور از م ائل حقیوقی ،ایین رأی
محبوا و ایام سیاسی دارد ،زیرا م یحی بودن جامعه و کشور ،بر حقوق افراد غلبه کرده و عمالً حق بر
آزادی عقیده و وجدان افراد غیرم یحی را زیر ساال برده است .رانم الئوو ی ایس از مواجهیه بیا رد
دعوا در مرحل بدوی دادرسی اداری ،ن بت بیه رأی صیادره ،دررواسیت وجدییدنظر کیرد و ارونیده،
بهمنظور رسیدگی به هیأا مرک ی شورای دولبیی در شیهر رم ارجیاع داده شید .ایین شیورا ،در رأی
شمارة  111صادره در سال  ،2331حکم دادگاه والی را وأیید کرد .قضیاا شیورای دولبیی در ووجییه
1. Tolleranza
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وصمیم رود اسبدالل کردند که اصل جدایی مذهب از حکومت ،به معنای مج ا بودن عنصر سیاسیی
ن بت به عنصر معنوی است .از نظر دادگاه عالی ،وف یر این مویوع در دورههای واریخی مخبل و در
کشورهای گوناگون میوواند مبفاوا باشد ( .)Consiglio di stato, 556-2006: point 3بنابراین از ی
ر  ،اصل جدایی مذهب از حکومت ،مفهومی مبغیر است و از ر دیگر ،صلیب نمادی اسیت کیه
بنا به مکانی که در آن قرار می گیرد ،می وواند معانی گوناگونی را به مخا ب برساند .برای م ال در ی
مکان مذهبی ،وجود صلیب فق( مقصود و هد دینی دارد .اما زمانیکیه در کیال درسیی در انظیار
عمومی قرار میگیرد ،فراور از معانی دینی ،معانی دیگری را هم همراه رود عریه میکند ( Consiglio
 .)di stato, 556-2006: point 3به بیان دیگر ،برای افراد کاوولیی کیه در کیال حاییرند ،آن نمیاد
جنب مذهبی رود را حفظ میکند ،ولی برای افراد غیرکاوولی این ساال ایش میآید که آییا وجیود
چنین نشانی ،مخل آزادی مذهبی آنها نمیشود؟ ااسخ قضاا منفی است ،زیرا از منظیر شیورا ،بیرای
افراد غیرکاوولی  ،نماد صلیب ،ایام ارزشهای حکومت سکوالر مانند کرامت ان انی ،آزادی ،برابیری و
وحمل عقیدة مخال را میرساند ،یعنی ارزشهایی که بین م یحیت و حکومت سکوالر و مردمساالر،
یک ان و مشبرکاند ( .)Laudani, 2010: 3ناگفبه نماند که این رویه بیا ارونیدههیای مشیابه سینواا
گذشبه و همچنین با آرای بعدی محاکم دارل ی ایبالییا ویبییق دارد ،زییرا هیم شیعب دیگیر شیورای
دولبی 1هم رود هیأا مرک ی شورای دولبی 2رم و به همین صورا دیوان عالی کشور ،0معبقدند که
حضور صلیب در انظار عمومی و در اماکن عمومی دولبی ،مانند مدار ییا دادگیاههیا ،نیهونهیا آزادی
مذهبی و عقیدة افراد غیرم یحی را زیر ساال نمی بیرد ،بلکیه در واقید ایین نشیانی نمیاد ویاریخی و
فرهنگی ملت ایبالیا مح وب میشود و بهنحوی آرمانهای ملی و حکومبی را وحکیم میبخشد .وأکید
و اصرار بر دیدگاه بیانشده نشان میدهد که محاکم اداری ایبالیا در قضی وحت میالعه (اروندة ریانم
الئوو ی) رویکردی راص به م ئله داشبند ،زیرا والش این نهادها حفظ ارزشهای حاکمیبی اسیت و
نه ال اماً وضمین حقوق بنیادین شهروندان .در واقد محاکم این کشور سعی کردنید ایجیاد محیدودیت
برای آزادی مذهبی ،عقیده و وجدان افراد غیرم یحی را ووجیه کنند و بیهجیای احقیاق حیق میردم،
مصلحت حکومت را مالک وصمیم رود قرار دادند ،هرچند وظیف اینگونه نهادها ،دفاع از حقوق ملت
در برابر زیادهرواهیهای دولبی است.

نماد صلیب در فضاهای عمومی از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر
اس از ناموفق بودن دعوای رانم الئوو ی ن د محاکم دارلی ایبالیا ،او شکایت ریود را وقیدیم نهیاد
قضایی شورای ارواا ،یعنی دیوان ارواایی حقوق بشر کرد .شرح دعوای معرو بیه «الئیوو ی علییه
ایبالیا» ،به این صورا ونظیم شد که حضور نماد صلیب در کال درسی فرزندان شخص معبرض،
1. Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, 603-2006.
2. Consiglio di Stato, 63-1988.
3. Corte di Cassazione, 5924-2011.
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بق مادة  2ارووکل الحاقی منشور ارواایی حقوق بشر  1312و مادة  3رود منشور ،بهورویب حیق
بر آزادی وربیت و آموزش و حق بر آزادی عقیده ،وجدان و مذهب ریانوادهاش را زییر سیاال بیرده
است ()Puppinick, 2012: 881؛ در مرحل اول رسیدگی به دعوا ،دادگاه والی دییوان ،غییر از میواد
اسبنادی از ر شاکی ،مادة  3منشور مبنی بر حیق احبیرام بیه زنیدگی رصوصیی و ریانوادگی
شهروندان و مادة  13منشور مبنی بر آزادی بیان افراد را نی دریل دان به و به وحلیل ولفیقی این
مواد و ویبییق قیوانین بیا موییوع دعیوا ارداربیه اسیت (.)ECHR, 30814-06-2009: point 47
بهصورا دقیقور ،از نظر قضاا ،احبرام به وفکراا فل فی و دینی والدین باید در چیارچوبی وجلیی
یابد که نظام آموزشی ایجادشده ووس( دولت ،با انگی ة جذب و ارائ هم دیدگاههای جامعیه اجیرا
شود وا هیچ دانشآموز و رانوادهای اح ا نکند که در چنین نظام وربیبی ،جیای نظیر بخشیی از
جامعه رالی است و ک ی به عقاید آنها ووجه ندارد .از منظر دادگیاه ویالی دییوان اروایایی حقیوق
بشر ،کال در  ،محییی برای گردهمآوری وفکراا مخبل است و بیه همیین دلییل ،حکومیت
وظیف نظارا دارد وا آموزش بهصورا بی ر و با احبرام به ادیان مخبل اعمال شیود ( ECHR,
 .)30814-06-2009: point 47بهعالوه ،قضاا ارواایی اعبقاد داشبند که براسا مادة  3منشور که
آزادی مذهبی را بهعنوان آزادی گرایش یا عدم گرایش به یی دیین ریاص معرفیی کیرده اسیت،
حضور نماد صلیب در فضای عمومی ،مانند ی کال درسی ،این حق دانشآموزان و رانوادهها را
زیر ساال میبرد ،زیرا هر فردی ،حبی دانشآموز رردسال هم مبوجه میشود که ایین نمیاد فقی(
معنی فرهنگی یا ارشادی ندارد ،بلکه نمادی کامالً دینی و مربو به میذهب ریاص اسیت .حضیور
صلیب در کال درسی افراد رردسال حبیی مشیکالوی فراویر از ایین هیم ایجیاد مییکنید ،زییرا
دانشآموزان در سنیاند که وأثیراذیری زیادی دارند و وفکراا آنها میووانید کیامالً از یر نظیام
آموزشی وحتالشعاع قرار گیرد ( .)ECHR, 30814-06-2009: point 48با ووجه به ایین مقیدماا،
دادگاه والی دیوان ارواایی حقوق بشر ،دولت ایبالیا را محکوم کرد و با اسبناد بیه میادة  3منشیور و
مادة  2ارووکل الحاقی سال  ،1312حق رانم الئوو ی مبنی بر عدم نصب نمیاد صیلیب در کیال
درسی فرزندانش را بیه رسیمیت شینارت ( .)ECHR, 30814-06-2009: point 70در واقید دلییل
اصلی صدور رأی به نفد شاکیه ،وف یر قضاا ارواایی در رصوص نماد صلیب است ،زیرا از دییدگاه
آنان ،صلیب ،نماد کامالً مذهبی و دینی معرفی شده و به همین سبب ،وجودش در فضای عمیومی،
یایدکنندة آزادی مذهبی افراد غیرم یحی معرفی شده اسیت .درصیورویکیه در محیاکم دارلیی
ایبالیا ،همان ورکه دیده شد ،نماد صلیب ،فق( بهعنوان عنصری دینی شیناربه نشید ،بلکیه نمیاد
برری از ارزشهای حکومت سکوالر عنوان شده بود ( .)Iaricci, 2014: 64بهعبارا دیگیر ،هرچنید
نبیجهگیری رأی بدوی دیوان ارواایی حقوق بشر با وحلییل اولیی محیاکم اداری ایبالییا همخیوانی
ن بی داشت ،نبیجه کامالً مبفاوا بود ،زیرا همیانگونیهکیه مییرح شید ،رأی شیورای دولبیی بیا
اسبدالالا اولی آن نهاد در وعارض بود ،لکن نی د دادگیاه بیینالمللیی میذکور ،وفاسییر حقیوقی و
منیقی بر نظرهای سیاسی مببنی بر میل حاکمیت و مقبضیاا فرهنگیی غلبیه داشیبه و بیه ایین
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ریق حقوق بنیادین رانوادة الئوو ی رسمیت ایدا کردهاند .ایافه بر اینها ،باید بگیوییم رأی ارییر
که بهصورا انحصاری و راص در رصوص بحث صلیب میرح شده ،با روی قضایی چند سال اریر
دیوان ارواایی حقوق بشر در مورد وجود نمادهای مذهبی در انظار عمومی هیم ویبییق دارد ،زییرا
در آرای مبعددی ،دیوان با حضور نمادهای مذهبی که « مفهوم ظاهری مقبیدر» 1و ارمحبیوایی را
در فضاهای عمومی بروز میدادند ،مخالفت کرده است .الببه هم این آرا به بحث حجیاب اسیالمی
میارداربند نه مویوع صلیب .برای م ال در قضیهای مربو به کشیور سیوئیس ،دییوان اروایایی
دررواست ی بانوی م لمان مبنی بر ک ب مجوز برای حضور در مدرسه با اوشش اسالمی را رد
کرد با این اسبدالل که وجود نماد مذهبی حجاب ،وأثیر زیادی در مخا ب دارد و در میدار  ،بنیا
به بی رفی نظام آموزشی ن بت به ادیان جامعه ،وجلی چنین نمادهای ارمحبوا و مقبدر ،اسبقالل
نظام آموزشی ،سکوالر بودن حکومت و همچنین آزادی عقیدة دیگر افیراد حاییر در کیال هیای
درسی را زیر ساال میبرد 2.در آرای دیگر دیوان هم چنین رویهای قابیل مشیاهده اسیت ،هرچنید
هیچکدام از این آرا که مربو به ورکیه و فران ه میشوند ،0با م ئل صلیب اروبا ایدا نمیکننید
و در آنها ،مویوع اصلی ،وجود حجاب اسالمی در انظار عمومی است .به هر حیال رویی دییوان ،ویا
قبل از اروندة رانوادة الئوو ی ،مخالفت با نمادهای مذهبی با مفهوم دینی وای و اررنگ در انظیار
عمومی بوده و رأی اریر هم وأیید بر چنین رویهای است 1و اوفاقاً نهادهای قضیایی اروایایی دیگیر
هم ،مانند دیوان دادگ بری اوحادی ارواا ،آرایی مشابه صادر کردهاند 1.الببیه ناگفبیه نمانید کیه در
بخش جهاا موجه هم این آرا ،دادر ارواایی سعی میکند منییق اصیلی صیدور رأی را نیوع
وف یر اصل سکوالر بودن حکومت در هر نظام حقوقی معرفی کند .برای م یال در ارونیدة معیرو
رانم «لیال شاهین علیه ورکیه» ،قضاا ارواایی برای وحلیل م ئله ،بهصراحت به رویی موجیود در
ورکیه اشاره میکنند و مخالفت با حضور حجاب اسالمی در انظار عمومی این کشور را بیا ومرکی و
وأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی آنکیارا درنظیر مییگیرنید ( ECHR, 44774-98, 2005: points
 1.)113-114الببه برای رانم الئوو ی ،رأی صادره در سال  2333ااییان قضیی مربیو بیه صیلیب
نبود ،چراکه دولت رم ،دررواست وجدیدنظر رود را به دیوان ارائیه کیرد و هییأا عمیومی دییوان
1. Signe extérieur fort.
2. ECHR, Dahlab V. Switzerland, 42393-98, 2001.
3. ECHR, Leyla Sahin V. Turkey, 44774-98, 2005; El Morsli V. France, 15585-06, 2008; Kervanci V.
France, 31645-04, 2008.
4. ECHR, Karaduman V. Turkey, 74DR93, 1993; Ahmet Arslan and Others V. Turkey, 41135-98, 2010.
5. CJEU, Achbita V. G4S Secure Solutions NV, C-157-15, 2017.

 .1در نظرهای نهاد دادرسی اساسی ورکیه بحث جدایی دین از حکومت ج و واالورین اصول رژیم سیاسی این
جمهوری معرفی میشود و دیدگاه ب یار منفی ن بت به درالت دین در م ائل عمومی وجود دارد ( Anayasa
 ،)Mahkemesi, 20216, 1989درصورویکه در نظام حقوقی ایبالیا ،هرچند دادگاه قانون اساسی سکوالر بودن
حکومت را وأیید کرده ،اما به هر حال درالت عنصر دین در م ائل عمومی ال اماً م ئلهای مخل نظم عمومی
شناسایی نشده است ( .)Corte costituzionale, 203-89ایافه بر این در ورکیه اصل  2قانون اساسی بهصراحت
سکوالر بودن رژیم سیاسی را عنوان میکند ،اما در قانون اساسی ایبالیا بهویوح چنین اصلی دیده نمیشود.
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ارواایی حقوق بشر 1بهعنوان دادگاه عالی ارواایی ،حیلوفصیل دعیوا را بیهعهیده گرفیت (
 .) 30814-06-2011: points 5-6بنا به اهمیت موییوع و وجیود احبمیال قیوی بیرای ایجیاد رویی
قضایی م بحکم و م بقل در رصوص در انظار عمومی قرار دادن نماد صلیب برای کل قارة اروایا،
غیر از رفین اصلی دعوا ،ریلی از دولتهای ارواایی که اح ا میکردند امکان دارد در آینده بیا
مشکلی شبیه به چالش موجود برای دولت رم مواجه شوند ،در جرییان ارونیده حاییر شیدند و از
دفاعی ایبالیا اعالم حمایت کردند .در مقابل ،نهادهای غیردولبی زیادی که در امیر دفیاع از حقیوق
بشر فعال بودند ،از اسبدالل حقوقی رانم الئوو ی دفیاع کردنید و جی ء ا یرا غییر اصیلی دعیوا
شناربه شدند ( .)ECHR, 30814-06-2011: point 8قضاا هیأا عمومی دییوان اروایایی حقیوق
بشر در وحلیل مقدماوی ریود اعیالم کردنید کیه براسیا میادة  2ارووکیل الحیاقی سیال 1312
دولتهای عضو وظیفه دارند به عقاید فل فی و مذهبی رانوادهها در نظام آموزشی مدار احبیرام
بگذارند .این احبرام ،فق( در مورد ارائ درو فل فی و دینی میرح نی ت ،بلکه با نحوة چییدمان
اشیای دارل کال درسی و ونظیم ظاهر امیاکن آموزشیی هیم اروبیا اییدا مییکنید ( ECHR,
 .)30814-06-2011: points 63-64از سوی دیگر ،درست است که دولتها باید به عقاید رانوادههیا
و دانشآموزان احبرام بگذارند ،اما هر حکومبی وا حیدی در اجیرای ایین موییوع اسیبقالل دارد و
میوواند این اصل را با اصول دیگری چون مصلحت مربو به ایروان دین اک رییت جامعیه ویبییق
دهد که در نظام حقوقی شورای ارواا به روش ایجاد این نیوع ویوازن از یر دولیتهیا« ،حاشیی
صیالحدید» 2گفبیه مییشیود ()ECHR, 30814-06-2011: point 70؛ یعنیی عمیالً ابی اری بیرای
برقراری وعامل بین حق و مصلحت (عبدی و زمانی .)10 :1031 ،به زبانی دیگر حاشیی صیالحدید
یا همان «ایدة حاشی وف یر» (رهایی ،)13 :1033 ،به کشورهای عضو شورای ارواا ایین اربییار را
میدهد که میان منافد عمومی جامعه و حقوق و آزادیهای شهروندان ،وعادلی منیقی ایجاد کنید.
الببه قضاا بر این عقیده بودند که نظارا بر اعمال حاشی صالحدید از سوی دولتها ،برای دیوان
محفوظ است و دول عضو نمیووانند بهصورا افرا ی از این اب ار اسبفاده کنند ،کیه ایین روییه در
آرای دیگری هم قابل مشاهده است ( .)ECHR, 55170-00-2006: point 34بیهعبیارا دیگیر هیر
اعمال محدودیبی برای حقوق و آزادیهای شهروندان ارواایی قابل اذیرش نی یت ،بلکیه فقی( در
موارد راص ی حکومت میوواند از این روش بهرهمند شیود (.)ECHR, 184-02-2007: point 62
در دعوای میروح ،اعمال حاشی صالحدید دولت ایبالیا وا آنجایی قابل قبول است که حضور نمیاد
صلیب در کال در  ،عنصری برای وأثیرگذاری در وفکر و عقیدة دانشآموزان مح وب نشیود .از
نظر قضاا ،دولت ایبالیا ثابت کرده است که نماد صلیب ،هیچ مکبب مذهبی را بیر ک یی وحمییل
نمیکند ،زیرا در کال های در  ،نمادهای دیگر ادیان هم حضیور دارنید و هییچ قیانونی مکاویب
دیگر را از در انظار عمومی قرار دادن نمادهای رود مند نکرده است .برای م ال م لمین میووانند
ECHR,

1. Grand Chamber of European Court of Human Rights.
2. Margin of Appreciation
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در کال های مدرسه حجاب داشبه باشند و در ریلی از مراک آموزشی ،آیینهیای دیگیر میذاهب
هم بر اا ه بند و این م ئله بهروبی نشان میدهد که وجود صلیب در فضیای عمیومی میدار ،
یایدکنندة عقاید مذهبی دیگران نی ت و اوفاقاً محی( مدار ایبالیا ب یار بیاز و همگیانیانید ویا
هم افراد جامعه ببوانند آزادی مذهبی رود را بروز دهنید (.)ECHR, 30814-06-2011: point 74
الببه ناگفبه ایداست که وف یر هیأا عمومی ن بت به نماد صلیب با وف یر محاکم دارلی ایبالییا
مبفاوا است و دادگاه عالی ارواایی ،مانند دادگاه والی رود ،اعبقیاد دارد کیه صیلیب ،در مجمیوع،
نماد کامالً مذهبی است و نماد ارزشهای حکومت غیردینیی نی یت ( ECHR, 30814-06-2011:
 .)point 66با وجود این ،چون در انظار عمومی قرار دادن آن ،ل وماً مبضمن ورویج میذهب راصیی
نی ت ،بلکه اسبفاده از صلیب ی سنت ملی مح وب مییشیود و نظیام حقیوقی حیاکم بیر ایین
مویوع ،ج ء حاشی صالحدید دولتهاست و چون دولت ایبالیا ثابت کرده اسیت کیه وجیود نمیاد
صلیب با وجود نمادهای ادیان دیگر در کال های درسی وعارض ندارد ،اس اقدام به نصب صیلیب
در کال در  ،منشور ارواایی حقوق بشر و ارووکل الحاقی را در امیر آزادی میذهبی و آموزشیی
یاید نمیکند .بنابراین هیأا عمومی ،رأی دادگاه والی را نقض کرد و حکم نهیایی بیه نفید دولیت
ایبالیا صادر شد ( .)ECHR, 30814-06-2011: point 81رأی نهایی هییأا عمیومی دییوان ،رویی
قبلی این نهاد در رصوص نظام حقوقی وجیود نمادهیای میذهبی در انظیار عمیومی را وغیییر داده
است ،هرچند ویابق کامل بین اروندههای میوردنظر و ارونیدة ریانم الئیوو ی وجیود نیدارد ،زییرا
م ائل بررسیشده ،همه در رصوص حجاب اسالمی است و از ایین حییث ارونیدة ریانم الئیوو ی
مویوعی جدید و منحصربهفرد مح وب میشود .ایافه بر این وفاوا مهم دیگر این است که آرای
مروب( با حجاب مربو به قلمرو کشورهایی مانند سوئیس ،ورکییه و فران یه اسیت کیه وفاسییری
مبفاوا ن بت به حکومت ایبالیا در حوزة درالت دین در فضای عمومی ارائه میکننید و بییشی
این عنصر هم بهرصوص با اسبناد به دکبرین حاشی صالحدید و اسبقالل ن بی دولتهیا ،میالک
مهمی برای وصمیمگیری دیوان بهح اب میآید.

نتیجهگیری
در سنواا اریر ،دولت های ارواایی با م ئل رشد مهاجرا از کشیورهای غیرم ییحی بیه اروایا
روبهرو شدند و این امر وأثیری م بقیم در موییوع هم ی یبی م یالمتآمیی اقیوام و میذاهب
مخبل گذاشبه است ( .)Zanfrini, 2012: 104-105نظامهای حقوقی مجبور شدند وا اب ارهایی را
ر منشور ارواایی حقوق بشیر آزادیهیایی را
برای ونظیم این م ئله ایجاد کنند ،زیرا از ی
برای مردم اعالم کرده است و از ر دیگر ،حکومتها بیهسیادگی حاییر نی یبند سینتهیای
مذهبی رود را کنار بگذارند .برای اینکه این دو اصل مبضاد در جامعه چالش ایجاد نکنند ،نظام
حقوقی شورای ارواا اب اری به نام «حاشی صالحدید» را در اربیار دولتهای قرار داده است که
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از ریق آن ،حکومتها ببوانند وعادلی بین سنتهای جامعیه و حقیوق اقلییتهیا برقیرار کننید
( .)Anrò, 2010: 8وجلی حقوقی -قضایی این چالش بین یی سینت ملیی -میذهبی (در انظیار
عمومی قرار دادن نماد صلیب) و حقوق بشر بخشی از جامعه در ایبالیا (حق ی رانواده بر عدم
ایروی از دین راص) در قضی رانم الئوو ی بروز یافت ،زیرا در این ارونده ،هر مرجد رسیدگی،
نمایندة ی اصل و دیدگاه راص شده است .محاکم عالی اداری و عمومی ایبالیا با وفاسیری شاذ
و شاید غیرواقعی ،سعی کردند نماد صلیب را بهعنوان ی نشانی حکومبی و واریخی معرفی کنند
وا ببوانند آن را بر آزادی مذهبی غیرم یحیان برور جلوه دهند ،هرچند ماهیت دینی این نماد بر
همگان روشن اسیت ( .)Cavino, Tripodina, 2012: 186از یر دیگیر ،قضیاا دادگیاه ویالی
ارواایی ،جنب آزادی مذهبی افراد غیرم یحی ایبالیا را وقویت کرده و بهصراحت اعالم کردند که
حضور صلیب در مدار  ،وبعیض نظام حقوقی این کشور ن بت به م ئل آزادی وجدان ،عقیده
و مذهب را ثابت میکند ( .)Krisch, 2010: 111سرانجام دادگاه عالی ارواایی ،نظر رود را صادر
و بین این دو دیدگاه مبضاد ،دیدگاه سومی را اعالم کیرد کیه ظیاهراً بیا دییدگاه محیاکم ایبالییا
هماهنگ است ،با این وفاوا که نمادی چون صلیب را به این شر قابل در انظار عمیومی قیرار
ر  ،این مویوع افراد را مجبور به ایروی از م یحیت نکند و از ر
دادن می داند که از ی
دیگر ،دولت ایبالیا از ریق اسبفاده از اب ار «حاشیی صیالحدید» ،ببوانید ویوازنی منیقیی بیین
مصلحت عمومی و حقوق اقلیت جامعه ایجاد کند .ایافه بر اینها ،اگر بخیواهیم مقای یهای بیین
آرای دیوان ارائه کنیم ،دو وصور مبفاوا در ذهن ایجیاد مییشیود؛ اول اینکیه قضیاا اروایایی،
چررش بهوجودآمده از ر هیأا عمومی در قضی رانم الئوو ی ن بت به اروندههای سنواا
گذشبه را دیدگاه وبعیضآمی در رصوص بانوان م لمان عنوان میکنند ،چراکه همین معیار را
برای م یحیان مورد اسبناد قرار نمی دهند ،زیرا گروه مذهبی اریر میوواند در انظار عمیومی از
نماد راص رود (صلیب) بهره ببرد ،اما م لمین نمیووانند از حجاب در فضای عمومی اسیبفاده
کنند .وصور دوم این است که در واقید چیررش ظیاهری ایین دادگیاه بیینالمللیی ،بیا نگیاهی
وخصصیور و دقیقور ،وغییر رویه نی ت ،بلکه بهنوعی و بیت روند گذشبه مح وب میشود ،زیرا
درست است که در اروندههایی چون «لیال شاهین علیه ورکیه» و غیره حیق بنییادین م یلمین
محدود شده ،اما به هر حال ایروز میدان دکبرین «حاشی صالحدید» اسیت .بیه کالمیی دیگیر،
نکب مشبرک هم این آرا ،غلبه نظر دولت و مصلحت آن بر آزادی مذهبی یا عقیدة افراد است و
وفاووی بین رانم شاهین م لمان و رانم الئوو ی بیدین وجود ندارد .در واقد اییام دییوان ایین
است که وفاسیر مبعددی از اصل جدایی دین از حکومت و م ائل عمومی وجیود دارد و در هیر
کشوری نظام حقوقی در انظار عمومی قرار دادن نمادهای مذهبی باید با وف یر ریاص سیکوالر
بودن رژیم سیاسی ویبیق داشبه باشد .با این اسبدالل مبوجه میشویم کیه وفیاوا دییدگاه در
رصوص اروندههای مربو به حجاب اسالمی ن بت به قضی صلیب منیقی بهنظر میرسد ،زیرا
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ومرک حقوقدان نباید به سمت رود نماد باشد (حجاب برای م لمانان ،صلیب برای م یحیان)،
بلکه ووجه باید بهسوی وف یر مبفاوا هر نظام حقوقی ن بت بیه اصیل رابیی دیین بیا م یائل
عمومی گرایش ایدا کند .با چنین دیدگاهی ،مبعدد بودن نظامهای حقوقی وجود صلیب ییا هیر
نماد دین ی دیگر در فضای عمومی بین کشورهای عضو سازمانی واحد مانند شورای ارواا منییق
رود را ایدا می کند؛ با اینکه این م ئله ممکن است در حوزة وضمین حقوق بنیادین شهروندان
و آزادی مذهبی و عقیده محدودیتهایی را بههمراه داشبه باشد.
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