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Abstract
The European Convention on Human Rights describes prohibition of torture as an
absolute right and in recent years the European Court of Human Rights has
interpreted the expulsion of foreigners in the framework of that principle. But in
these cases, the Court mitigates its point of view and doesn't apply an absolute
parameter. In this research with an analytical-descriptive method, we’ll try to answer
the following question: why in international law a right (prohibition of torture) is
assessed as absolute, but in practice for foreigners the same principle is limited? At
the end, we’ll prove that without a relativist interpretation of the Court, the
sovereignty of European States about the expulsion of foreigners would be limited
and this would entail negative economic consequences. Furthermore, without this
interpretation, there would be problems also for the security of Europe. But this
point of view raises criticism, because there is a duality in the Court jurisprudence:
an absolute principle from a theoretical point of view becomes relative in the reality.
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چکیده
نظام ترسیم شده توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،مطلق بودن قاعدة منع شکننه را بیکان
میکند و دیوان مربوط برای تفسیر این امر در سنوات اخیر مسئلة اخراج یا استرداد اتباع بیگان
و پناه جویان را ذیل قاعدة مذکور قرار داده است؛ هرچند در بررسی پروندههای مربوطک قاکات
دیککدهاه مطلقهرایان ک بیانشککده در کنوانسککیون را پشککت سککر میهذارنککد و ب صککورت مککوردی
درخواستها را مطالع میکنند .این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ،در پی پاسخگویی ب این
پرسش است :بر چ اساسی در مقررات فراملی حقی مطلق اعالم میشود ،اما در رویة مصکادیقی
عنوان میشوند ک عمالً همان حق (قاعدة منع شننه ) دربارة مهاجران مشروط تفسیر میشود؟
در انتها ثابت خواهد شد ک اساس اعمال محدودیتها نسبت ب مسئل ای ک قکرار اسکت ذیکل
قاعدة مطلق منع شننه تفسیر شود ،این است ک در صورت عدم تفسیر نسکبیهرایان  ،دیکوان
اختیار دولتها در اخراج بیگانگان را مخدوش خواهد کرد و چنین مسئل ای مشنالت زیکادی را
در حوزة بار مالی سامان دادن ب خارجیها و پناهجویان ایهاد میکند ،ضکمن ایننک حاکمیکت
کشورها هم تحتالشعاع قرار خواهد هرفت .هرچند این روینرد ،دیوان را در معرض انتقکادات از
حیث دوهانگی در عنوان کردن حقوق بشر مطلق و روی ای ک نسبی است ،قرار میدهد.

کلیدواژگان
اخراج بیگانگان ،حقوق بنیادین ،دیوان اروپایی حقوق بشر ،منع شننه .
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مقدمه
اسناد بینالمللی متعدد مسائل مهمی را در خصوص اهمیت موضوع ممنوعیت شننهة افراد توسط
حنومتها و شهروندان دیگر جامع بیان کردهاند ،زیرا رویة اعمال فشارهای روانی و جسمانی علی
بشر ن تنها در نظامهای حقوقی معاصر سرزنش شده است ،بلن حتی در مناتک مختلکا الهکی و
بشری مانند ادیان و نظری های فلسفی ،شننه و آزار و اذیت دیگر مخلوقات و ب خصوص انسانها
از مصادیق برخورد غیراخالقی محسوب میشود .برای مثال در منت دین مبین اسالم ک برآمکده
از آیات الهی ،روایات و رویة معصومین (ع) است ،از زمکان آغکاز نبکوت نبکی منکرم (ص) تکا پایکان
حنومت ایشان در مدین و حتی در دورة تصدی خلفکای راشکدین هکیر فکردی شکننه نشکده و
توصیة بزرهان دین در ادوار مختلا همیش بر امتناع از چنین اعمال غیرانسانی بوده است (حمزه،
 .)71 :1387در اسناد معاصر هم تأکید بر منع شننهة افراد و حفظ حرمکت و کرامکت شکهروندان
منرر بیان شده است؛ برای مثال مادة  5منشکور جهکانی حقکوق بشکر سکازمان ملکل متحکد مقکرر
میدارد« :هیر کسی نباید شکننه شکود یکا تحکت مهکازات یکا رفتکاری ظالمانک  ،ضدانسکانی یکا
تحقیرآمیز قرار هیرد» یا جملة اول مادة  7میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیکان میکنکد:
«هیرکس را نمیتوان مورد آزار و شننه یکا مهازاتهکا یکا رفتارهکای ظالمانک یکا غیرانسکانی یکا
ترذیلی قرار داد»؛ تا حدی درک این مهم نزد افنار عمومی جوامع بشری هسترش یافکت کک یک
معاهدة اختصاصی در حوزة قاعدة منع شننه توسط سازمان ملل متحد در سکال  1984مکیالدی
با عنوان «کنوانسیون منع شننه »1تصکوی شکد (رنهبریکان .)150 :1384 ،ایکن اصکل افزونبکر
معاهدات بینالمللی جهانی ،در اسناد منطق ای هم مورد توج قرار هرفت و محکاکم عکالی فراملکی
تحت تأثیر مؤلف های مربوط و مصادیق متعدد و تفاسیر موضوع تحت مطالع رویة قاایی خکویش
را رقم زدهاند .در واقع قاعدة منع شننه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز بیانشده در مکادة 3
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 2،ک منرر مورد تفسیر دیکوان اروپکایی مربوطک قکرار هرفتک اسکت،
ب خوبی نمایانگر چنین مسئل ای است .حق تحکت شکننه قکرار نگکرفتن از بنیکادیترین حقکوق
مذکور در این سند بینالمللی و تنها موردی است ک ب صکورت مطلکق در نظکر هرفتک میشکود و
هیرهون استثنا و محدودیتی ب نام موضوعاتی چون نظم عمکومی ،مصکلحت و امنیکت جامعک یکا
اخالق حسن برای اجرای آن شناسایی نشده است3.دیوان اروپایی حقوق بشر طبکق ایکن خصیصک
1. United Nations Convention against Torture.

« .2هیرکس نباید تحت شننه یا در معرض رفتارها و مهازاتهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار هیرد».
 .3ناهفت نماند ک مطلق بودن قاعدة منع شننه فقط مختص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست ،بلن اسناد دیگر
هم این اصل را بدون اعالم محدودیت و استثنا در نظر هرفت اند ،درصورتیک حقوق بنیادین دیگر مانند حق بر
آزادی دینی و اعتقادی معموالً همراه با محدودیتهای مذکور بیان میشوند .البت دکترین در خصوص اینن چنین
امری سب ایهاد حقوق بشری مهمتر یا کماهمیتتر شود ،اختالفنظر دارند (رنهبریان.)151 :1384 ،
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در آرای اخیر خود با نیت ارتقای جایگاه قاعدة مکذکور و بکا انگیکزة افکزایش تاکمین حقکوق بشکر
ممنوعیت اخراج پناهجویان و بیگانگان را ذیل مسئل منع شننه و رفتارهکای غیرانسکانی تفسکیر
کرده و نظراتی صادر نموده است ک ابعاد بحث را بدون ش نسبت ب هذشت هسکترش میدهنکد
( .)Gornati, 2017: 241پای و دلیکل اصکلی ابکداع دیکوان در تطبیکق بحکث اخکراج پناهجویکان و
بیگانگان و قاعدة منع شننه را نتیهة ناشی از تحوالت کشورهای در حال توسع در سنوات اخیر
باید در نظر هرفت ،زیرا ینی از برایندهای مهم ایهاد بینظمی و خأل امنیکت و اسکتقرار رمیمهکای
استبدادی در این مناطق ،فرار و مهاجرت میلیونها نفر ب سکمت قکارة نسکبتاً امکن و توسکع یافت
اروپا بوده است ،ک چنین موضوعی دولتهای قارة مذکور را تحت فشار قرار میدهد ( Ambrosini
 .)& Abbatecola, 2009: 61افزونبر اینها ،خطر تروریسم و پنهان شدن عوامل هروههکای افراطکی
بین پناهجویان و اتباع بیگان سب شده تا دولتهای اروپایی ،با وجود تعهدات حقوق بشکری خکود
در حوزة حمایت از پناهندهان و آوارهان مناطق جنگی و ناامن ،با نقض هسکتردة حقکوق بنیکادین
این اتباع خارجی درخواستهای اقامتی آنان را رد کنند و اخراج افکراد بیانشکده را بک عمل آورنکد
( .)Di Stasio, 2010: 404درست است ک دیوان اروپایی حقوق بشر ممنوعیت اخراج اتباع بیگانک
را از خصیصة مطلق بودن قاعدة بیانشده در مکادة  3کنوانسکیون اسکتنباط ککرده ،لنکن در عمکل
قاات تنها موارد خاص و محدودی از اخراجها را ناقض مقررة مذکور دانست اند .تفاوت میان تلقکی
مطلق قاعدة منع شننه و برخورد جزئینگر ،موردی و نسبی دیوان در بحث مهاجرت ،فرصکتی را
برای تأمل در خصوص تفسیر مادة یادشده فراهم آورده است .هدف مقالة پکیش رو پردهبکرداری از
این مسئل است ک بر چ اساسی در مقررات فراملی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حقی مطلق و
بدون قید و شرط اعالم میشود ،اما مراجع قاایی مربوط در روی مصادیقی را عنوان میکنند کک
عمالً همان حق (قاعدة منع شننه ) را ،ب خصوص دربارة افکرادی ب شکدت ضکعیا و آسکی پذیر
مانند پناهجویان و مهاجران ،محدود و مشروط تفسیر میکنند؟ برای نیل ب پاسخ و بکا اسکتفاده از
روش توصیفی و تحلیلی ،ابتدا مروری اجمالی و مختصر دربکارة چگکونگی تعریکا منکع شکننه و
رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز موضوع مادة  3کنوانسیون اروپایی حقوق بشکر در رویکة قاکایی
دیوان مربوط خواهیم داشکت .سک،س ،توجک بک سکمت تطبیکق قاعکدة منکع شکننه و اخکراج
پناهجویان و بیگانگان در آرای دادرسان اروپایی متمرککز خواهکد شکد و در انتهکا بک نتیهک هیری
خواهیم پرداخت .ضمن اینن اهمیت تحقیکق از ایکن حیکث قابکل ارزشکیابی اسکت کک در دوران
استقرار و اقتدار هفتمان حقوق بشر چ در کشورهای توسع یافت چ در جوامع در حکال توسکع ،
بررسی تامین و اجرای این حقوق در رویة عملی و در حوزة اختصاصی حقوق پناهجویکان و اتبکاع
بیگان  ،کم شایانی در راستای تحقق آرمانهای انسانی در سراسر جهان خواهد بود.
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قاعدة منع شکنجه در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر
مادة  3کنوانسیون تحت مطالع متنی کوتاه و مختصری را بیان میکند ،درحالیک سکایر مکواد
این سند معموالً متشنل از چند پاراهراف هستند .افزونبر این ،مقکررة مربکوط بک قاعکدة منکع
شننه تنها مادهای است ک حقوق تامینشده در آن ب صراحت یا ب صورت ضمنی ب شرط یا
استثنایی مقید نشده و بدون محدودیت عنوان شده است و بنابراین ،باید مطلق تفسکیر و تعبیکر
شود ( .)Pizzolante, 2012: 169در ورای خصیصة قاعدة منع شننه  ،واقعیت این است ک بند
 1مادة  15کنوانسیون1امنان انحراف و بیاعتنایی نسبت ب حقوق بشر مذکور در این پیمکان را
در زمان جنگ یا وضعیت اضطرار عمومی بیان کرده و طبق این مسکئل ظکاهراً اوضکاعی فکراهم
شده است تا از رعایت مادة  3در چنین مواردی عدول ب عمل آید؛ هرچنکد در راسکتای تنکذی
این ادعا ،دیوان اروپایی حقوق بشر پیوست بر ماهیت مطلق این ممنوعیت تأکیکد ککرده اسکت2.
مثالً در پروندة مشهور «ایرلند علی انگلستان» 3،قاات اروپایی مطلق بودن قاعدة منع شننه و
رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را صرفنظر از نوع صدمة واردشده ب قربکانی ،بیکان میکننکد
( .)Ireland v. United Kingdom, 1978: para. 163اهرچ اطالق مادة  3بکر اننارناپکذیر بکودن
حقوق تامینشده در آن داللت میکند ،لنن کم شایانی ب تعیین قلمرو حقیقی مادة مذکور
نمیکند ،زیرا موارد منعشده ب تعریا مفهوم شننه  ،رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز بستگی دارد
و از آنها ک تعریفی از عناوین مذکور در کنوانسیون ارائ نشده ،تشخیص اینن چ عملی مغایر
مادة  3است ،بر عهدة خود دادرسان محنمة عالی است .ب همین دلیل ب مرور زمان دیوان رویة
ابتدایی خود را تنمی ل کرد و ب جزئیات مسئل پرداخت؛ ب بیان دیگر ،مطلق بودن قاعدة منکع
شننه با هذشت سنوات ابعاد جدید و متعددی پیدا کرد ک سب شکد تکا انکواع بکدرفتاریها،
حتی اهر ناخوشایند یا ب صورت کلی غیرقانونی باشند ،ذیل مادة  3مطرح نمیشوند؛ بدرفتاری از
نظر کیفیت و کمیت باید ب حد نصاب مشخصی ب منظور قرار هرفتن در قلمکرو مکادة  3برسکد
( .)Arai-Yokoi, 2003: 395از نظر رویکة دیکوان اروپکایی حقکوق بشکر ارزیکابی حکداقل سکط
بدرفتاری میبایست براساس همة شرایط موجود در پروندة تحت مطالع و ب صورت موردی اعالم
شود و بیان مصادیق کلی ک اطالق همیشگی داشت باشند ،بسیار دشوار ب نظر میرسکد .بکرای
مثال ،قاات براساس شرایط پرونده مؤلف هایی چون مدت زمان بدرفتاری ،تأثیرات جسکمی یکا
« .1در زمان جنگ یا سایر حالتهای فوقالعادة عمومی تهدیدکنندة آحاد ملت ،هری از کشورهای متعاهد
کنوانسیون میتوانند تا زمانیک شرایط مذکور وجود دارد ،اقداماتی انهام دهند ک ناقض تعهدات دولتها از
کنوانسیون باشد و این اقدامات نباید مغایر با سایر تعهدات کشور مذکور از نظر قوانین بینالمللی مربوط باشد».
 .2ضمن اینن بند  2مادة  15کنوانسیون هم مقرر میدارد« :هیر نوع عدولی از مادة  2ب جز در مورد مرگهای ناشی
از عملیات قانونی جنگی و همچنین مواد ( 4 ،3بند اول) و مادة  7کنوانسیون حاضر نباید صورت پذیرد».
3. Ireland v. United Kingdom.
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روانی آن بر قربانی و نیز جنس ،سن و وضعیت سالمت فرد تحت شننه قبکل از تحمکل رفتکار
دردآور را بررسی میکنند ( .)Kudla v. Poland, 2000: para. 91قاات تأکید خاصی بر موردی
بودن مصادیق شننه  ،برخورد غیرانسانی یا تحقیرآمیز دارند ،ازاینرو در خیلی از مواقع دادرسان
مسئل و عملی را ذیل مادة  3تفسیر و آن را متاکاد بکا بیانکات کنوانسکیون توصکیا میکننکد،
درصورتیک همان عمل رنجآور در پرونکدهای دیگکر شکننه محسکوب نمیشکود .بکرای مثکال
بازداشت کودک و جدا کردن او از والدینش ذیل قاعدة منع شننه محسوب میشود ،درحالیک
در وضعیت مشاب در مورد بزرهساالن ،بنا ب حساسیت بیشتر افراد صغیر و وابستگی آنان ب پدر
و مادرشان ،ممنن است چنین تلقی صورت نگیرد ( Mayeka & Mitunga v. Belgium, 1989:
 .)para. 55برخی حقوقدانان اعتقاد دارند ک جزئینگکری و بررسکیهای مکوردی دیکوان سکب
میشود تا عمالً مطلق بودن قاعدة منع شننه زیر سؤال برود؛ ک این امر مغایر روحیة حاکم بر
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ( ،)Mavronicola, 2012: 757ب خصوص با تأکید بر بیانات
مادة  3و همچنین بند  2مادة  15آن سند .در پاسخ ب این ادعا دکترین حکامی دیکدهاه دیکوان
اعالم میکند ک نگاه قاات تفسیر قاعدة منع شننه را انعطافپذیر میسازد و توانایی هسترش
تامین حقوق افراد تحت شننه را میدهد ( .)Gerards, 2019: 20ب بیانی دیگر ،اهر مکادة 3
ب صورت تحتاللفظی اجرا شود ،خیلی از مصادیق بدرفتاری و برخوردهای منتهکی بک خشکونت
غیرمهاز یا همان شننه  ،نمیتوانند ب درستی شناسایی و محنوم شکوند .روینکرد مکذکور کک
مقبول دیوان نیز قرار هرفت  ،با هدف کنوانسیون یعنی اعمال مادة  3ب شنل ککاربردی و مکؤثر
هماهنگ است ( .)Gentili, 2010: 315از نظر ترسیم صحی حوزة کارکرد قاعدة منع شننه در
رویة دیوان اروپایی حقوق بشر ،غیر از پروندة مذکور «ایرلند علی انگلستان» ک کلیات مسئل و
مطلق بودن منع موضوع مادة  3را اعالم کرد ،قایة مهم «سعدی علی ایتالیا»1قابلیت بررسی را
پیدا میکند .در این پرونده ک مربوط بک شکنایت یک شکهروند بکا اصکالتی تونسکی در مکورد
بدرفتاریهای پلیس ایتالیا علی ایشان بود ،دادرسان اروپایی ضمن محنوم کردن دولت رم نناتی
مهم ذیل توصیا و تفسیر مفهوم شننه و قاعدة منع آن اعالم کردند .اول از هر موضوعی برای
اینن پرونده در قلمرو مادة  3قرار هیرد ،باید تمام مسائل اعالمشکده در هذشکت ماننکد حکداقل
اعمال خشونت ،سن ،جنسیت و اوضاع جسمانی و روانی فکرد تحکت برخکورد غیرمهکاز بررسکی
شود2.س،س ،برای اینن اعمال خشونت تحت ممنوعیت قاعدة منع شکننه تهلکی پیکدا کنکد،
برخورد باید ب صورتی انهام هیرد ک فراتر از مصادیق مهاز قانونی ب حساب آید؛ ب کالمی دیگر،
عملی ک نسبت ب آن شبهة شننه بودن وجود دارد ،نباید ذیکل محکدودیتها و برخوردهکای

.2

1. Saadi v. Italy.
این مسائل در پروندههای متعددی تنرار شدهاندPrice v. United Kingdom, 2001: para. 24; Mouisel v. :
.France, 2002: para. 37; Jalloh v. Germany, 2006: para. 67
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قانونی صورتهرفت توسط مأموران انتظامی و قاایی تصور شود1.غیر از این مصادیق ،دیوان بین
مفهوم شننه از ی طرف و برخوردهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز از طرف دیگر ،تفنیک قائکل
می شود .از این حیث مفهوم شننه جنبة مشدده نسبت ب دیگر الفاظ استفادهشده در مکادة 3
کنوانسیون دارد؛ بنابراین ،برای ترسیم برخورد دردآور روحی ،روانی یکا جسکمانی ذیکل مسکئلة
شننه نیاز است ک اعمال تحت مطالعة قاات دیوان آزار و اذیت شدید و فوقالعاده غیراخالقی
محسوب شوند ()Saadi v. Italy, 2008: para. 134-136؛ ک از این نظر ینی از مصادیق بکارز و
واض شننه از نظر رویة دیوان مسئلة تهاوز جنسی پلیس نسبت ب متهم در حکال بازداشکت
است ( .)Aydin v. Turkey, 1997: para. 82بکر ایکن اسکاس ،رویکة قاکایی دیکوان مالکهکای
مختلفی را برای بررسی تخلفات دربارة مسئلة شننه اعالم میدارد :اول ،با وجود مطلکق بکودن
قاعدة موضوع مادة  3کنوانسیون و تمایالت ابتدایی قاات اروپایی و همچنین تصری بند  2مادة
 15دربارة عدم شناسایی استثنا برای اجرای قاعدة منع شننه  ،هر نوع برخورد خشن و هر عمل
دردآور از حیث روانی و جسمانی شننه  ،برخورد غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی نمیشکود؛ دوم،
شرایط و اوضاع شننه هر و فرد تحت شننه باید در نظر هرفت شوند ،زیرا عملکی ینسکان در
اوضاعی متفاوت یا علی افراد متعدد ب صورت ین،ارچ تفسیر نمیشود؛ سوم ،میزان درد و رنکج
متحمل فرد تحت شننه باید ب حد نصاب خاص و حداقلی برسد؛ افزونبر این محدودیت ،رنج
یا آزار تحملشده باید فراتر از مصادیق پیشبینیشده در قوانین باشد؛ چهکارم ،بکین شکننه و
برخورد غیرانسانی یا تحقیرآمیز بیانشده در مکادة  3کنوانسکیون تفکاوت وجکود دارد و مفهکوم
شننه ب تعبیری مصداق تخلا سنگینتر و شدیدتری را در برمیهیرد ،زیرا در آن عمل قاات
دیوان اروپایی حقوق بشر جوان غیراخالقی و زنندهای را اسکتخراج میکننکد کک در خصکوص
مفهوم برخورد غیرانسانی یا تحقیرآمیز چنین تفسیری ب عمل نمیآید ()Colella, 2011: 222؛ ن
ب این معنی ک تخلا وجود ندارد و شامل قاعکدة منکع شکننه نمیشکود ،بلنک آزار و اذیکت
ب وجودآمده حالت نگرانکنندهتری برای جوامع بشری و فرد تحت شننه رقم میزند.

حقوق اتباع بیگانه و پناهجویان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مککتن کنوانسککیون تحککت مطالع ک دولتهککای عاککو را متعهککد میکنککد ب ک ایننک حقککوق بشککر
شناساییشده در این سند ن تنها باید اجرا شوند ،بلن مسئول اصلی تامین و تخلفات مربوطک
خود آنها میباشند .افزونبر این ،مسئلة بسیار مهم کک ارتقادهنکدة حقکوق اعکالم شکده اسکت،
موضوع عدم اختصاص اینها ب شهروندان دولتهای عاو است ،بلن تمام افکرادی کک سکاکن و
حاضر در قلمرو کشورها هستند ،از این اصول بهرهمنکد میشکوند ( Del Coco, Pistoia, 2014:
 .1در پروندة دیگری هم ب این اصل اشاره شده است:

.Labita v. Italy, 2000: para. 120
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 .) 347ب بیان دیگر ،فقط شهروندان اروپایی حق مطرح کردن ادعای عدم تامین حقوق مذکور
در کنوانسیون را ندارند ،بلن اتباع بیگانة حاضر در کشورهای اروپایی هم میتواننکد در صکورت
تاعیا حقوق بنیادین خویش ،اقدام قاایی و اعتراض خود را نزد دیکوان اروپکایی حقکوق بشکر
ارائ کنند .این مسئل ب خوبی از متن مکادة  1تحکت عنکوان «لکزوم احتکرام بک حقکوق بشکر»
استخراج میشود .قاعدة مذکور مقرر میدارد« :اطراف معظم معاهده موظااند نسکبت بک افکراد
ساکن در قلمرو خویش از حقوق و آزادیهای بیانشده در بخش اول کنوانسیون حاضر حمایکت
ب عمل آورند» .همانهون ک دیده میشود ،مقرره از «شهروندان» یکا «اتبکاع» کشکورهای عاکو
صحبت نمیکند ،بلن تمرکز فراتر از ملیت افراد بر موضوع سنونت است .ناهفت نماند ک هکیر
حقی برای پناهجویان ،یعنی اتباع بیگان ای ک بدلیل مسائل سیاسکی مهبکور میشکوند وطکن
خود را ترک کنند تا نزد دولتکی دیگکر اقامکت خکویش را اتخکاذ کننکد (،)Masiello, 2007: 14
ب صورت اختصاصی و صری در متن کنوانسکیون ذککر نشکده اسکت؛ بنکا بک چنکین موضکوعی،
برخیها ادعا میکنند ک منظور کنوانسکیون تاکمین حقکوق بشکر اتبکاع بیگانک ای اسکت کک
ب صورت قانونی در قلمرو دولتهای عاو معاهده زندهی میکنند و این قاعکده قابکل تطبیکق بکا
اوضاع فردی ک ب طور غیرقانونی وارد کشورهای اروپاییشده نمیشود ،حتی اهکر وی متقاضکی
پناهندهی باشد و از کشوری در حال جنگ یا ب شدت ناامن فرار کند ( .)Hamdan, 2016: 9بک
بیانی دیگر ،اصل عدم بازهرداندن1یا همان منع اخراج پناهجویکان2از نظکام حقکوقی ترسیمشکده
توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل استخراج نیست .در پاسکخ بک ایکن اظهکارات برخکی
علمای حقوق ب پروتنل چهارم کنوانسیون اشاره میکنند و میفرمایند ک براساس مکواد  3و 4
آن سند ،اخراج اتباع کشورهای عاو معاهده ممنوع است و دولتها در هیر شرایطی نمیتوانند
اتباع خویش را ممنوعاالقامت کنند و از طرف دیگر اخراج دست جمعی اتبکاع بیگانک غیرقکانونی
است ( .)Ristik, 2017: 114در راستای تأکید بکر نظریکة ضکدمهاجرتی خکود ،مخالفکان حقکوق
پناهجویان اعالم میکنند ک در مقررات مذکور همچنان موضوعی مربوط ب اخکراج پناهجویکان
ب صکورت مککوردی دیکده نمیشککود و قککوانین فقکط اخککراج اتبککاع اروپکایی و خککارجی ب صککورت
دست جمعی را منکع کردهانکد ،نک اخکراج انفکرادی بیگانگکان کک طبکق کلیکات نظکام حقکوقی
کنوانسیون همچنان قابل اجراست (.)Hamdan, 2016: 10
1. Non Refoulement.

 .2بر اساس این اصل (مادة  33کنوانسیون منو دربارة پناهجویان) هیر دولتی نمیتواند درخواست ورود و اقامت فردی
را ک از کشور در حال جنگ یا تحت حاکمیت رمیم استبدادی سل کنندة آزادیهای عمومی شهروندان فرار
میکند ،تأیید ننند .بنابراین دولت مقصد پناهجو حق اخراج یا استرداد وی را ندارد .بین اکثریت دکترین اتفاق
نظر وجود دارد ک این اصل از مسائل عرفی حقوق بینالملل بوده و از ضمانت اجرا و مقبولیت خاصی برخوردار
است ( .)Scuto, 2012: 314از این حیث ،دکترین داخلی هم از مفهوم اصل ممنوعیت اعاده ب مثابة وامة مترادف
اصل عدم بازهرداندن استفاده میکند (قدیر و کاظمی فروشانی.)138 :1397 ،
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اخراج بیگانگاان و پناهجویاان و اعمااق قاعادة مناع شاکنجه راتار ا
قلمرو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
فارغ از اینن این نوع استدالل با اصول کلی حقوق بینالملل و عرف بینالمللی مغکایرت دارد ،زیکرا
اصل عدم بازهرداندن بنا ب مقبولیت باال بین دولتهای جامعة بشری الزماالجرا محسوب میشکود
( ،)De Weck, 2017: 17باید بگکوییم کک خکود دیکوان اروپکایی حقکوق بشکر بکا چنکین روینکرد
محدودکنندة حقوق بیگانگان غیراروپایی و پناهجویان مخالفت ب عمل آورده است ،زیرا تصور مرجع
مذکور فراتر از اینن کنوانسیون چ حقی را ب اتباع بیگان (چ پناهجویان ،چک غیکر پناهجویکان)
اعطا کرده یا ننرده است ،مهم این است ک بنا ب اهمیت ویژة ممنوعیت موضوع مادة ( 3قاعدة منع
شننه ) ،دولتهای عاو کنوانسیون ن تنها مسئول اعمال خویش و تامین حقکوق بشکرند ،بلنک
وظیف بررسی اوضاع حفظ کرامت انسانی و حقوق بنیادین دیگر کشورها را هم دارند ( Gambino,
 .)D’Ignazio, 2010: 122این تفسیر مترقی سب شده است تا اختالطی بین اصول متعدد حقوقی
صورت هیرد ،با این نیت ک ظکاهراً ضکمانت اجکرای حقکوق بشکر ارتقکا پیکدا کنکد .البتک چنکین
نتیه هیری دیوان براساس آرای هوناهون و ب مرور زمان رقم خورد و برایند پروندة خاصی نیست.
اولین رأی مرتبط با مباحث مطروح در سال  1989صادر شد؛ در قایة مربوط بک اعتکراض یک
شهروند آلمانی بازداشتشده در انگلیس ک قتلی را در ایاالت متحدة آمرینا مرتن شده بکود و بکا
درخواست استرداد توسط مقامات آمرینایی مخالفت میکرد ،قاات عالی اروپایی اعالم کردند یک
کشور عاو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (انگلیس) نمیتواند متهمی را اخکراج کنکد و بک کشکور
متقاضی استرداد تحویل دهد ک در آن مهازات اعدام وجود دارد (آمرینا) ،زیرا اخراج اتباع بیگانک
اهر همراه با اعمال کیفری باشد ک اغل  ،قانوناً و عرفکاً در اروپکا از مصکادیق برخکورد غیرانسکانی و
تحقیرآمیز محسوب میشود ،علیرغم عدم پیشبینی صری آن در کنوانسیون ،باید ذیل ممنوعیت
بیانشده توسط مادة ( 3قاعدة منع شننه ) تفسیر شکود ( Soering v. United Kingdom, 1989:
 .)para. 81در این رأی قاات هم ب اصول مربوط ب حقوق اتباع بیگان و پناهندهان اشاره میکنند
و هم در مورد مسئلة قابلیت اجرای کنوانسیون خارج از مرزهای دولتهای متعهکد سکخن بک عمل
میآورند :اوالً ،دیوان مقرر میدارد ک طبق مادة  33کنوانسیون منو دربارة پناهجویان اخراج فکردی
ک در کشور مقصد حقوق بنیادین وی مخدوش میشود ،غیرقانونی است ،زیرا متهم آلمانی پناهجو
بوده و تمایل ب برقراری اقامت خویش در انگلیس را بنا ب احتمکال نقکض حقکوق وی در آمرینکا،
مطرح کرده است؛ ثانیاً ،دیوان اعالم میکند ک با وجود بیانات مادة  1دربارة قلمکرو اعمکال حقکوق
بشر ،ب هر حال واض است ک در زمان اخراج ی فرد بیگان تحت هکر عنکوان ممنکن (اسکترداد
ب صورت خاص یا اخراج ب معنی عام) ،تأثیر عدم رعایت حقوق بنیکادین وی در کشکور مقصکد بک
عمل انهامهرفت توسط دولت اخراجکنندة متعهد ب کنوانسیون مربوط میشود ،زیرا منطقاً بکدون
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اخراج فرد بیگان  ،نقض حقوق بشر در کشوری دیگر صورت نمیهیرد .ب بیانی دیگر ،رابطة سببیت
بین اخراج شهروند بیگان و خدش دار شدن حقوق وی در قلمرویی دیگر وجکود دارد و دولتهکای
اروپایی نمیتوانند در خصوص این مسئل عدم مسئولیت خود را اعالم کننکد ( Soering v. United
 .)Kingdom, 1989: para. 86افزونبر اینهکا ،بکرای دیکوان مهکم نیسکت کک فکرد ممنوعاالقامکت
عنوانشده پناهجو باشد یا خیر ،یا اینن سل اقامت ایشان ب مثابة استرداد ی متهم یا ی مهرم
در نظر هرفت شود ،یا فقط اخراجی بنا ب حفظ امنیت و نظم عمومی کشور تحت اقامکت شکهروند
بیگانک لحکاظ شکود ،زیککرا سکاختار کلکی نظککام حقکوقی کنوانسکیون اروپککایی حقکوق بشکر اجککازة
ممنوعاالقامت عنوان کردن شهروند بیگان ای را ک در معرض برخورد غیرانسانی یکا تحقیرآمیکز در
کشوری دیگر قرار میهیرد،صادر ننرده است .مسئل و روینرد اخیر در قایة اعتراض ی شکهروند
کشور شیلی در خصوص اقدام ب اخراج وی توسط دولت سوئد ب خوبی دیده میشود؛ بکا ایننک در
پروندة بیانشده قاات اروپایی ب این نتیه رسیدند ک معترض در کشور مقصد (شیلی) هیرهون
شننه  ،برخورد غیرانسانی یا تحقیرآمیز را متحمل نمیشود و بنابراین دسکتور اخکراج وی توسکط
دولت سوئد ذیل قاعدة مذکور در مادة  3کنوانسیون قابل بررسی نیست ،ب هر حکال تفکاوتی بکین
ماهیت قاایی درخواست استرداد و ماهیت اداری دستور اخراج اتباع بیگان در حوزة حفظ حقکوق
بشر شهروندان خارجی وجود ندارد و دیوان اهر مصادیق بدرفتاری قابل تأملی را در اعمال مقامکات
کشورهای ثالث مشاهده کند ،بیش برخورد جدی با دولت عاو صادرکنندة دستور اخراج خواهد
کرد (.)Cruz Varas v. Sweden, 1991: para. 120

مالکهای دیوان برای تطبیق مسئلة اخراج بیگانگان با قاعدة منع شکنجه
از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر بارزترین تفاوت بین مسائلی چون استرداد و اخراج بیگانگان بکا
سایر موارد ناقض مادة  3کنوانسیون این است ک قاات ب جای بررسی وقایع هذشت میبایست
ابتدا دربارة ی تخلا احتمالی مطالعات خویش را انهام دهند .دیوان اظهکار داشکت اسکت کک
طبیعتاً رسالت چنین مرجع قاایی بررسی تخلاهای بروزیافت است ،اما در پرتو مسئلة اخکراج
بیگانگان ،باید در خصوص رنج بالقوة ناشی از بدرفتاریهای احتمالی آینده ک در کشکور مقصکد
صورت خواهند هرفت ،بررسی ب عمل آید؛ بنابراین ،در چنین موردی ب صورت استثنایی دیکوان
باید از اصل رسکیدهی بک تخلفکات ر داده و نک احتمکالی ،عکدول کنکد ( Soering v. United
 .)Kingdom, 1989: para. 81با اعالم این مقدم  ،رویة دیوان برخی مشخصات و مالکهکایی را
برای تطبیق مسئلة اخراج بیگانگان با قاعدة منع شننهة مدنظر مادة  3کنوانسیون ب این شرح
ابراز کرده است :بار اثباتی 1،خطر جدی1و زمین های ماهوی.)Imperatore, 2019: 97(2
1. Burden of Proof.
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 .1بار اثباتی
در پروندههای مربوط ب نقض مادة ( 3قاعدة منکع شکننه ) بک طور کلکی اثبکات وقکوع تخلکا در
هذشت الزامی است ،اما ثابت کردن تخلا احتمالی در صورت اخراج اتباع بیگانک بکا همکین روش
منطقاً ممنن نیست ،زیرا ادعای فرد معترض نزد دیوان اروپایی حقکوق بشکر اعمکال بکدرفتاری در
آینده است ،آن هم توسط دولتی ک مستقیماً عاو کنوانسیون نیسکت .بک بیکانی دیگکر ،متقاضکی
ملزم است تا مستنداتی مقتدر و قابل دفاع ناشی از خطر بدرفتاری احتمالی هرد هم آورد ،ک ایکن
امر طبیعتاً بسیار دشوار است و تهلی ادلة مقتای ب منظور اقامکة دعکوا را فقکط در حکوزة نظکری
میسر میسازد .بنابراین ،در عمل حق دفاع از خویش بکرای اتبکاع بیگانک و پناهجویکان در معکرض
اخراج یا استرداد بسیار محدود است ( .)Rustamov v. Russia, 2012: para. 117با وجود دشواری
ارائة ادلة مناس در چنین پروندههایی ،نظر دیوان بر این بوده ک چارهای جز اثبکات ادعکا توسکط
معترض وجود ندارد؛ ب کالمی دیگر ،بار اثباتی دعوا بر فرد معتکرض سک،رده شکده اسکت .افزونبکر
این ،ادعای مورد شننه قرار هرفتن در آینده توسط اتباع بیگان در معرض اخراج یا استرداد بایکد
ب صورتی بیان شود ک ن تنها مستندات قوی و واضحی همراه داشت باشد ،بلن نظکر قاکات بایکد
فراتر از هرهون ش و شبه جل شود؛ یعنی مقام قاایی دیوان اروپایی پس از مطالعکة پرونکده و
بررسی مستندات مربوط ،نباید در حالت تردید قرار هیرد و موظا اسکت بکا اطمینکان بکاالیی رأی
خککویش را صککادر کنککد .بنککا بک سککختی اثبککات چنککین مسککائلی خیلیهککا نظککر ابتککدایی دیککوان را
محدودکنندة حقوق بنیادین اتباع بیگان عنوان کردند ،زیکرا ارائکة مسکتندات مربکوط در خصکوص
اتفاقی ک تهلی پیدا ننرده است (شننهة احتمالی در کشور ثالث) ،آن هکم همکراه بکا مسکئولیت
سنگین ارائة دالیل مهابکننده برای مقامات قاایی صال  ،اهر هم مطلقاً غیکرممنن تلقکی نشکود،
تقریباً اجرانشدنی است ( .)Vitiello, 2011: 5البت در پاسخ ب این نظر ،دادرسان اروپکایی در آرای
ابتدایی خود تأکید کردند ک سخت بودن ارائة مستندات مقتای توسط فرد معترض دلیکل ککافی
برای تغییر روی نیست ،زیرا اوالً در کل اثبات ادعا با مدعی است و ثانیاً بایکد حکق دولتهکا دربکارة
صدور مهوز برای تردد و اقامت اتباع بیگان برقرار باشد ،زیرا دیوان نمیتواند مطلقاً اصل حاکمیکت
دولتها را ک توسط عرف بینالمللی تأیید شده است ،تحتالشعاع قرار دهد .براسکاس ایکن اصکل،
دولتها حق دارند در خصوص مهوز اقامت یا صدور دسکتور اخکراج اتبکاع بیگانک طبکق مصکلحت
خویش و مقررات مربوط عمل کنند؛ اهر قرار باشد فرایند تشخیص اجازة اقامت بیگانگکان فقکط بکا
ادعای مبهمی توسط فردی در معرض اخکراج یکا اسکترداد لحکاظ شکود ،حکق حاکمیکت دولتهکا
ب شدت مخکدوش خواهکد شکد ()Vilvarajah v. United Kingdom, 1991: para. 102؛ کک ایکن
دیدهاه احتمال رویارویی اتباع بیگان با بکدرفتاریها و برخوردهکای غیرانسکانی و تحقیرآمیکز را در
1. Real Risk.
2. Substantial Grounds.
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آینده و در قلمرو کشوری ک ملزم ب رعایت مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیسکت ،ب شکدت
افزایش میدهد .بنا ب فشارهای جامع مدافع حقوق بشر و نظر مخکالا بسکیاری از حقوقکدانان در
خصوص روینرد محافظ کارانة دیوان در خصوص بار اثباتی ،در سنوات اخیکر رویکة مرجکع مکذکور
تغییر پیدا کرد؛ در روند حلوفصل پروندهای ،قاات دیوان برای اولین بکار مقکرر میدارنکد پکس از
اینن اتباع بیگان یا پناهجویان مستندات خود را مبنی بکر بکدرفتاریهای آینکده در کشکور مقصکد
استرداد یا اخراج ارائ کردند ،دولت اخراجکنندة عاو کنوانسیون ک ملزم بک رعایکت قاعکدة منکع
شننه است (مادة  ،)3وظیف دارد مستنداتی را نزد دادرسان در پاسکخ بک ادعکای فکرد معتکرض
تحویل دهد .اهر قاات در خصوص پاسخهای ارائ شکده مهکاب نشکوند ،قاعکدتاً درخواسکت اتبکاع
بیگان دربارة اجازة اقامت در محل سنونت خود ،یعنی در قلمرو دولتهای عاو کنوانسکیون ،قابکل
قبول خواهد بود ( .)Saadi v. Italy, 2008: para. 129بکرای مثکال در پرونکدهای مربکوط بک سکال
 ،2010دادرسان ب این نتیه رسیدند ک دولت طرف شنایت شهروند خارجی پاسخهای مناسبی
ب ادعاهای مطروح ارائ ننرده ،ازاینرو مقامات آن کشور نمیتوانند فرد در معکرض اسکترداد را از
کشور خویش اخراج کنند ( .)R. C. v. Sweden, 2010: para. 53در واقکع شکهروند خکارجی ایکن
ادعا را مطرح کرده بود ک در صورت اخراج از کشور سوئد ،وی مهبور ب اقامت در وطکن خکویش
میشود و بنا ب مشکنالت سیاسکی دولکت مقصکد ،احتمکال بکدرفتاری یکا برخکورد غیرانسکانی یکا
تحقیرآمیز وجود دارد .معترض با نیت توجی ادعای خویش برخی مستندات پزشنی و هواهیهکای
کارشناسان را ضمیمة درخواست کرده بود؛ دولت سوئد ضکمن ارائکة پاسکخ و رد ادعکای وضکعیت
سیاسی نامطلوب کشور مقصد ،از نظکر قاکات نتوانسکت دالیکل قانعکننکدهای در تنکذی ادعکای
معترض عنوان کند ( .)R. C. v. Sweden, 2010: para. 53این اعمال رویکة جدیکد سکب شکد تکا
ب تدریج بار اثباتی در پروندههای مربوط ب اخکراج اتبکاع بیگانک ذیکل قاعکدة منکع شکننه  ،بکین
متقاضی و دولت عاو کنوانسیون تقسیم شود و دیگر این موضوع فقط برای فرد معتکرض در نظکر
هرفت نشود .در قایة اخراج ی پناهجو از طرف ینی از دولتهکای عاکو ( ،)2016قاکات اعکالم
کردند ک بنا ب مشنالت مرتبط با وضعیت پناهجویی و محدودیتهای موجود برای اتباع بیگان ای
ک در چنین اوضاعی ب سر میبرند ،منطقی و منصفان نیست کک تمکام مسکئولیت ارائکة اسکناد و
مدارک ب عهدة معترض باشد و دولتهای عاو در این زمین رسالت خاص خود را دارند و باید در
امر ارائة دالیل مقتای ب منظور تأکید بر اخراج یا استرداد اتباع بیگان بدون اینن ب آنها در کشور
مقصد ضرر برسد یا با آنان برخکورد غیرانسکانی صکورت هیکرد ،عنکوان کننکد ( J. K. v. Sweden,
 .)2016: para. 96-97این تغییر روی در آرای اخیر دیکوان حتکی بک ایکن براینکد منهکر شکد کک
دادرسان اعالم کنند کشورهای عاو موظااند ابتدا در خصوص اوضاع جامعة مقصکد اخکراج اتبکاع
بیگان هزارشی را تهی و آن را با توج ب نبود مشنالت منهر ب اعمال شننه و بدرفتاری با فکرد
معترض ب دیوان ارائ کنند؛ و بدون ارائة چنین هزارش مناس و توجی کننده ،قاات رأی ب نفکع
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متقاضی صادر خواهند کرد ( .)S. K. v. Russia, 2017: para. 59ب بیکانی دیگکر ،در احنکام اخیکر
دیوان بار اثباتی از عهدة اتباع بیگان سل و ب دولت اخراجکننده منتقل شده است.

 .2خطر جدی
برای اینن اخراج یا استرداد اتباع بیگان ب صورت عام و پناهجویان ب صورت خاص ذیکل قاعکدة
منع شننهة بیانشده از طریق مادة  3کنوانسیون تفسیر شود ،غیر از بحث بار اثبکاتی طکرفین،
مالک مهم دیگر وجود خطر جدی مورد شننه قرار هرفتن معترض در کشور مقصد اسکت .در
خصوص تفسیر این مفهوم ک توسط رویة قاایی دیوان تأسیس شده است ،خیلی از حقوقدانان
نظرهای انتقادی عنوان کردهاند :برخیها اعتقاد دارند وامه ابهامات زیادی داشکت و فقکط جنبکة
نظری دارد ،زیرا در عالم واقعیت نمیتوان دقیقکاً یک خطکر جکدی را از خطکری بکا محتکوایی
سب تر تفنی کرد ( .)Bartoli, 2008: 112بنابراین ،بعای مؤلفان عنوان کردهاند بکرای ایننک
مفهوم تحت مطالع مخل آزادیها و حقوق بنیادین مذکور در کنوانسیون نباشکد ،خطکر جکدی
تحت شننه قرار هرفتن در آینده نباید ب سختی ثابت شود و حتی ی احتمکال مختصکر هکم
برای توجی مسئل کفایت میکند؛ آن هم ب این دلیل کک اهکر قکرار باشکد پرونکدة اخکراج یکا
استرداد ی شهروند بیگان یا پناهجویی ذیل قاعدة منع شننه بررسی شود ،بنا ب مطلق بودن
اصل اخیر ،ضمانت اجرای این ممنوعیت در مقابل با برخوردهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز آینکده
در کشورهای خارج از قلمرو کنوانسیون اروپایی حقوق بشکر ،بایکد بسکیار مقتکدر باشکد ( Tria,
 .)2013: 329دیوان ضمن ابداع مفهوم بیانشده ،توضیحات واضحی در خصوص معنی آن ارائک
ننرده است؛ دادرسان اروپایی در برخی آرای خویش اعالم کردند ک خطکر بکرای ایننک جکدی
تلقی شود ،باید بیش از ی فرضی کلی و مبهم باشد ،هرچند بنا ب ایننک قکرار اسکت اصکحاب
دعوا در مورد اتفاقی توضی دهند ک تهلی پیدا ننرده است ،نیاز ب اطمینکان و ارائکة جزئیکات
دربارة وقوع آن وجود ندارد (1.)Azimov v. Russia, 2013: para. 128ب بیان دیگکر ،نیکازی بک
حصول یقین مطلق از طرف قاات در خصکوص وقکوع بکدرفتاری منهکر بک شکننه  ،برخکورد
غیرانسانی یا تحقیرآمیز موضوع مادة  3کنوانسیون نیست ،ک این امکر تنلیکا اتبکاع بیگانکة در
معرض اخراج را در خصوص اثبات مفهوم خطکر جکدی تحکت بکدرفتاری قکرار هکرفتن آسکانتر
می سازد .اما مسئل این است ک رویة دیوان در این حوزه بسیار مکبهم و متنکاقض اسکت .بکرای
مثال در پروندههای دیگر معیارهای متفاوتی اعالم شد؛ برخی مواقع دادرسان با تأکید بر تفسکیر
خطر جدی در راستای منفعت معتکرض ،ادعکای دولتهکای عاکو را مبنکی بکر ایننک احتمکال
بدرفتاری نباید ناچیز باشد ،رد ننردهاند ،هرچند در پاسخ ب ایکن مسکائل موضکوع را بک خوبی و
 .1همین استدالل در پروندة دیگری هم عنوان شده است.Vilvarajah v. United Kingdom, 1991: para. 111 :
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وضوح تبیین ننردهاند ( .)Saadi v. Italy, 2008: para. 140در آرای دیگر با روینردی متعکارض
و با تفسیری قابل تطبیق با میل دولت اخراجکننده ،وجود احتمال قکوی و شکایان توجک خطکر
جدی ب عنوان اسکتاندارد و معیکار در نظکر هرفتک شکد ( Shamayev v. Georgia and Russia,
 .)2005: para. 338در برخی پروندهها هم میزان سختگیری دیوان ب حد باالیی رسکید و بیکان
شد ک احتمال بدرفتاری فراتر از ی ش منطقی را باید مالک اثبکات موضکوع تحکت مطالعک
دانست ( .)Garabayev v. Russia, 2007: paragraph 76افزونبر ایکن رویکة متاکاد ،در برخکی
مواقع تفسیر مفهوم خطر جدی ابعاد خیلی هستردهای پیدا کرده اسکت؛ در پرونکدة مربکوط بک
اعتراض ی شهروند بیگان ب اخراج وی از کشور انگلیس ،معترض عنوان ککرد کک در صکورت
انتقال ب وطنش ،بنا ب نبود سامانة بهداشتی مناس در آن کشور و با توج ب اوضکاع شخصکی
نامبرده و بیماری شدید ایشان ،حتی امنان مرگ برای اخراجشده وجود دارد .در چنین قای ای
با اینن کیفیت نامناس امنانات پزشنی در ی کشور در حال توسع الزاماً ب صورت مسکتقیم
نمیتواند نوعی شننه برای معترض فرض شود ،تفسیر قاات اروپایی اینهون رقم خکورد کک
در این پرونده ادعای شهروند در معرض اخراج صحی است و بنا بک مطلکق بکودن قاعکدة منکع
شننه و مصادیق آن ،ضرری ک نامبرده را تهدید میکند ،ب هون ای اسکت کک میتوانکد ذیکل
مکادة  3کنوانسکیون لحکاظ شکود ( .)D. v. United Kingdom, 1997: para. 49از پرونکدههای
ارائ شده دربارة تفسیر مفهوم خطر جدی ب مثابة مالکی مهم برای تشکخیص مسکئلة اخکراج یکا
استرداد اتباع بیگان و پناهجویان ذیل قاعدة منع شننه  ،نتیهة حاصل ایکن اسکت کک دیکوان
استاندارد ثابتی را در نظر نمیهیرد و قای ب صورت موردی بررسی میشود .بنابراین ،در برخی
مواقع خطر جدی با تفسیری سخت و محافظ کاران روب رو میشکود ،کک ایکن امکر در راسکتای
منفعت دولت اخراجکننده قرار میهیرد و در مواردی دیگر روینرد دیکوان ب هونک ای اسکت کک
ضمانت اجرای باالیی برای مطلق بودن قاعدة منع شننه در نظر دارد و این امر سب میشکود
تا ادعای معترض ب صورت آسانتر اثبات شود و منع اخراج و استرداد وی اعالم شود.

 .3مینههای ماهوی
برای مهاب کردن قاات در خصوص تحقق خطر جدی تحت شننه قرار هرفتن در آینده توسط
دولت ثالث پس از اخراج شهروند بیگان از کشور عاو کنوانسیون ،نیاز ب اثبات زمین های مکاهوی
است .این مفهوم از طریق رویة قاایی دیوان اروپایی حقوق بشر اینهون توضی داده شده است ک
زمین های ماهوی مربوط ب س مالک و مؤلف میشوند :اوالً ،اوضاع حفظ و تامین حقوق بشر در
کشور مقصد استرداد یا اخراج شهروند بیگان ؛ ثانیاً ،اوضاع شخصکی فکرد در معکرض اخکراج؛ ثالثکاً،
تلفیقی از دو مؤلفة بیانشده ( .)Sufi and Elmi v. United Kingdom, 2011: para. 218بک بیکان
دیگر ،زمانی اخراج اتباع بیگان میتواند ذیل قاعدة منع شننه تفسیر شود کک غیکر از بحکث بکار
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اثباتی اطراف دعوا و وجود خطر جدی در معرض شننه قرار هرفتن در آینکده ،موضکوع توصکیا
زمین های ماهوی هم بررسی شود .از این حیث برای ترسیم بهتر مفهوم ،دادرسان اروپایی در برخی
مواقع تمرکز خود را ب سمت اوضاع حقوق بشر در کشور مقصد معطوف کردهاند و در برخی دیگکر
اوضاع شخصی معترض بررسی شده است .در راستای توضی جو حاکم در کشور مقصد اخراج اتباع
بیگان  ،دیوان ب رویة خود ب صورت اختصاصی اعالم میکند ک هر موضکوع منتهکی بک خشکونت،
نقض حقوق بشر محسوب نمیشود ،در واقع فقط اعمال خشونتهای شدید و افراطی ذیل مفهکوم
زمین های ماهوی قرار میهیرنکد ( .)N. A. v. United Kingdom, 2008: para. 115اهکر از طکرف
قاات اروپایی برخوردها و رفتارهای حنومتهای حاکم در کشورهای ثالث با شهروندان خود قابکل
تطبیق با موضوعات بیانشده در مادة  3کنوانسیون (شننه  ،رفتارهای غیرانسانی یکا تحقیرآمیکز)
تلقی نشوند ،معترض موظا میشود دالیل خاص ،موردی و شخصی را ارائ کند تا خطر جکدی در
معرض شننه قرار هرفتن در آینده مسهل شود؛ یعنی مسئلة بررسکی اوضکاع شخصکی شکهروند
خارجی یا پناهجو مطرح میشود .بکرای مثکال در جریکان پرونکدة مربکوط بک پنکاهجویی از کشکور
سریالننا ک نزد انگلیس درخواست پناهندهی خویش را ارائ کرده و تقاضای وی همراه بکا نفکی و
دستور اخراج مقامات لندن روب رو شده بود ،دادرسان دیوان اروپکایی اعکالم کردنکد کک بکا وجکود
عاویت معترض در هروه تامیلها1ک مخالا و معارض حنومت کشور مقصد محسکوب میشکود و
با اینن فشارهای دولت ب اعاای این قوم هم برای جامعة جهانی واضک اسکت ،لنکن چکون ایکن
بدرفتاریها موردی هستند و ب صورت ینسان بر همة اعاای تامیلها اعمکال نمیشکوند ،ازایکنرو
وضعیت ویژة مدنظر دیوان یا همان زمین های ماهوی برای متقاضی کشکور سکریالننا تحقکق پیکدا
نمیکند و رفتارهای دولت متبوع این فرد جزو مصادیق شننه  ،رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار
نمیهیرند .افزونبر اینها ،ب دلیل اینن معترض نتوانست اوضاع خاص خویش را ثابت کنکد ،دیکوان
تصمیم تأیید دسکتور مقامکات انگلکیس را صکادر و درخواسکت معتکرض را غیرقکانونی اعکالم ککرد
( .)Vilvarajah v. United Kingdom, 1991: para. 111-112در آرای اخیر خود هم قاات اروپایی
بر رویة قبلی تأکید کردند؛ در قای ای مربوط ب سال  2016دیوان مقرر میدارد ک معترض بایکد
دالیل کافی برای اثبات خطر در معرض بدرفتاری قرار هرفتن تقدیم محنم کند و خصیصة اصلی
چنین موضوعی این است ک وضع ویژة متقاضی نسبت ب اوضاع کلی حاکم بر کشکور (زمینک های
ماهوی) متمایز تلقی شود ( .)J. K. v. Sweden, 2016, para. 94البت ناهفت نمانکد کک قاکات در
صککورت مشککاهدة اوضککاع خککاص متقاضککی و توجی ک شککدن در خصککوص سککاماندهی خشککونت و
بدرفتاریهای هستردة حنومتهای مقصد استرداد یا اخراج اتباع بیگان  ،تفسکیر خکویش را تغییکر
میدهند و رأی ب نفع درخواستکننده صادر میکنند .مبرای مثال در قاکی ای مربکوط بک سکال
 2007دیوان مقرر میدارد ک تقاضای شهروند بیگان در خصوص دولت هلند مبنی بر عدم استرداد
1. Tamils
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وی قابل قبول است ،زیرا برای تحقق مفهوم زمین های ماهوی زمانیک برخوردهای شکدید دولکت
مقصد نسبت ب مخالفان خود ب صورت هسترده ساماندهی میشود ،دیگکر نیکازی بک ارائکة دالیکل
مربوط ب تحت فشار قرار هرفتن ب صورت انفرادی توسط تبعة خارجی نیسکت ( Salah Sheekh v.
 .)The Netherlands, 2007: para. 14در واقع منظور دیوان این است ک مخالفت شهروند خارجی
با دولت متبوع خویش دلیل کافی برای در معرض شننه و بدرفتاری قکرار هکرفتن نیسکت ،مگکر
اینن معترض بتواند ثابت کند ک در قایة موردی و در اوضاع خاص خود چنکین اتفکاقی صکورت
میهیرد .منطقاً اثبات این مسئل مشنل است ،لنن راهناری ک دیوان ترسیم میکند ،ایکن اسکت
ک فرد در معرض اخراج اهر عاو هروهی باشد ک ب صورت هسترده و ساماندهیشده ذیل شننهة
رمیم حاکم در کشور مقصد قرار میهیرد ،معموالً دیوان بکا درخواسکت معتکرض موافقکت بک عمل
میآورد؛ هرچند مسئلة اخیر هم باید ب طریقی مسهل شود ک برخوردهای دولت حاکم در کشور
ثالث بسیار شدید و افراطی تلقی شوند و هر نوع بدرفتاری ،حتکی اهکر هسکترده و همگکانی باشکد،
سب تطبیق اخراج ذیل قاعدة منع شننه تفسیر نمیشود1.

نتیجهگیری
معرفی و بررسی مالکهای ارائ شده توسط دیوان برای قرار دادن اخراج و اسکترداد اتبکاع بیگانک و
پناهجویان ذیل ممنوعیت موضوع مادة  3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ب مثابة حقی مطلق نشکان
میدهد ک  :اوالً ،مسئولیت ارائة مستندات مقتای الزاماً ب عهدة فرد معترض نیسکت و دولتهکای
عاو هم موظااند دالیل عدم در معرض شننه قرار هرفتن اخراجشده در کشور مقصکد را اثبکات
کنند .از این حیث قاات اروپایی سکعی دارنکد حقکوق بیگانگکان سکاکن در کشکورهای اروپکایی را
تامین کنند ،با اینن در آرای قدیمی بار اثباتی مطلقاً بر عهدة متقاضی بوده اسکت؛ ثانیکاً ،مفهکوم
خطر جدی تهدیدکنندة کرامت اتباع بیگان پس از اخراج از قلمرو کشورهای عاو بسکیار مکبهم و
متااد ترسیم شده است؛ این ابهامات جایگاه حقوق پناهجویان و شهروندان بیگانکة سکاکن اروپکا را
خدش دار میکند ،زیرا نداشتن شناخت دقیق معترض از شاخص های مدنظر دیوان برای شناسایی
صحی مصادیق خطر جدی سب میشکود تکا وی نتوانکد در رونکد دادرسکی ب درسکتی از ادعکای
خویش دفاع کند .ثالثاً ،دربارة مفهوم زمین های ماهوی مکورد نیکاز بکرای ایننک اخراجکی مقدمکة
شننهة افراد در کشور مقصد تلقی شود ،نظر دیوان این است ک هر تاکاد سیاسکی یکا اجتمکاعی
بین اتباع بیگان و پناهجویان با دولتهای متبوع خویش نمیتواند ذیل مفهوم بیانشده قکرار هیکرد
 .1برای مثال در برخی پرونده ها مصداق بدرفتاری منهر ب توجی قاات ذیل مالک و مفهوم زمین های ماهوی
خطر در م عرض اعدام قرار هرفتن متقاضی تلقی شده است ،آن هم با ارجاع ب مستنداتی ک سازمانهای
بینالمللی مربوط در راستای حمایت از متقاضیان ارائ کردهاند (.)Lehto, 2018: 67
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و برای اینن بدرفتاریها منتهی ب شننه  ،برخورد غیرانسانی یا تحقیرآمیز تفسیر شوند ،نیکاز بک
تحقق مؤلف هایی چون خشونتهای افراطی ،هسترده و همگانی است؛ در غیکر ایکن صکورت بکرای
اثبات موضوع ،تمرکز بر وضعیت خاص معترض معطوف میشود ،هرچند بررسی این بعد قای هم
با توج ب اوضاع خاص اتباع بیگان و پناهجویان ،با دشواریهای بسیاری همراه اسکت .جمکع ایکن
مسائل سب میشود تا در برخی حوزهها ماننکد موضکوع بکار اثبکاتی ،نسکبت بک هذشکت حقکوق
بیگانگان در قلمرو کشورهای عاو کنوانسیون اروپکایی حقکوق بشکر ارتقکا پیکدا کنکد ،هرچنکد در
خصوص مالکهای دیگر مانند ترسیم مفاهیم خطر جدی و زمین های ماهوی اهر هم بکا شکبهات
روب رو نشویم ،ب هر حال واض است ک اثبات ادعای شهروند بیگانکة معتکرض بک اخکراج ،بسکیار
دشوار است .این مشنالت سب میشود در کل اتبکاع خکارجی و پناهجویکان محکدودی بتواننکد از
قاعدة منع شننه برای جلوهیری از اخراج یا استرداد خود نزد دیوان اروپایی حقوق بشر اسکتفاده
کنند ،ک این امر موج مشروط و محدود شدن حقوق بنیادین این افراد میشود .بک عنوان ککالم
آخر و در راستای پاسخ ب پرسش اصلی تحقیق ،میتوان هفت ک دلیل و اسکاس اعمکال اینهونک
محککدودیتها و شککروط سککختهیران در خصککوص مسککئل ای (اخککراج و اسککترداد اتبککاع بیگان ک و
پناهجویان) ک قرار است ذیل قاعدة ظاهراً مطلق منع شننه  ،رفتارهای غیرانسانی یکا تحقیرآمیکز
تفسیر شود ،این است ک در صورت عدم اعمال نگاهی نسکبیهرایان  ،دیکوان اختیکار و صکالحدید
دولتهای اروپایی در اخراج اتباع بیگان را بسیار محدود خواهد ککرد؛ چنکین مسکئل ای مشکنالت
زیادی را در حوزة بار مالی سر و سامان دادن ب خارجیها و ب خصوص پناهجویان ایهکاد میکنکد،
ضمن اینن امنیت و حاکمیت کشورهای عاو کنوانسیون هم ب شکدت تحتالشکعاع قکرار خواهکد
هرفت .هرچند این روینرد ،مرجع قاکایی بیانشکده را در معکرض تناقاکات و انتقکادات از حیکث
دوهانگی در عنوان کردن حقوق بشر مطلق و روی ای ک نسبی است ،قرار میدهد.
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