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Abstract 
Freedom of expression means that human beings, due to their inherent dignity, have 

the right to present rational findings arising from this dignity in the form of speech, 

writing, artwork, commercial propaganda, and so on. The neglect of freedom of 

expression by many states has led individuals to turn to international institutions to 

enforce their rights after being disappointed with domestic judicial institutions. 

Among the international tribunals, the European Court of Human Rights and the 

United Nations Human Rights Committee, which have jurisdiction over individual 

complaints, place the individuals under the protection of states. The main question 

of the present article is that what is the reflection of freedom of expression in 

international jurisprudence of U.N. Human Rights Committee and European Court 

of Human Rights? This article using a descriptive-analytical method and library 

tools including a review of existing instruments concludes that in the jurisprudence 

of the European Court of Human Rights, there has been sometimes very limited and 

sometimes very absolute (unlimited) protection of freedom of expression. Also in 

the procedure of the Human Rights Committee, sometimes under the pretext of 

insufficient evidence, unfair decisions have been made which do not guarantee 

freedom of expression in a desirable way.  
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ملل متحد و رویۀ  حقوق بشرکمیتۀ در رویۀ  انیب یآزاد
 حقوق بشردادگاه اروپایی قضایی 

 ی(ژوهشپ _ ینوع مقاله: علم)
 *2ساواالن محمدزاده، 1طه موسوی میرکالیی

 چکیده
ی هاا افتهبرخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائۀ ی سبببهعبارت از آن است که انسان  انیب یآزاد

خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثار هراری، تبغیتاات تیااری و        
، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن انیب یآزادبه  هادولتی بسیاری از توجهیبدارد  

ی جهات احاااح حاق    المغغنیبمرظور تضمین این حق، به نهادهای از نهادهای قضایی داخغی به
 حاوح بشار و کمیتۀ  حاوح بشری، دادگاه اروپایی المغغنیبی هادادگاهخود روی آورند  در میان 

 هاا دولتاز صالحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر سازمان مغل متحد با برخورداری 
در  انیا ب یآزادپرسش اساسی ماالۀ حاضار آن اسات کاه      دهردیمزیر چتر حمایتی خود قرار 

چاه بازتاابی داشاته     حاوح بشرمغل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی  حاوح بشررویۀ کمیتۀ 
 ی شامل بررسی اسراد موجاود، اکتابخانهحغیغی و ابزار ت –توصیفی  روشبا  روشیپ ۀماالاست؟ 
بسیار محدود  انیب یآزاداز گاه  ،حاوح بشررویۀ دادگاه اروپایی که در  دیآیمنائل  نتییهبه این 

نیز بعضاً به بهاناۀ   حاوح بشرو در کمیتۀ  آمده عملبهحمایت  (حدوحصریب) و گاه بسیار مطغق
 یآزادکرراد   یماتی ناعادالنه اتخاذ شاده اسات کاه تضامین    کافی نبودن شواهد و مدارک، تصم

 مطغوب نیست  نحوبه انیب
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 مقدمه

ی هاا افتاه خورداری از کرامات ذاتای، حاق ارائاۀ ی    بر سبببهعبارت است از آن که انسان  انیب یآزاد
خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشاتار، اثار هراری، چاان و نشار، مطبوعاات،       

حداقل مسبوح باه دو حاق اسات: کرامات      انیب یآزاد بیترت نیاتبغیتات تیاری و    داشته باشد  به 
گفتاار و نوشاتار   ترها به معرای آزادی  انیب یآزادوم موسع، در مفه انسانی و آزادی تفکر )اندیشیدن( 

 یهاا یبغکه ابعاد دیگری همچون حق دسترسی به اطالعات، حق دسترسای باه فرااور    ؛نیست و ارائه
    شودیحق دسترسی به ماهواره را نیز شامل م و از جمغه ایرترنت یرسانجدید اطالع

هاا  دولت فۀیوظاست   تعهدآور هادولتبرای  حاوح بشرنیز مانرد سایر مصادیق  انیب یآزاد
هاا در  تعهاد دولات    است آنشراسایی این حق و اییاد بسترهایی برای تضمین  خصوصدر این 

  برخی عغت دوبعدی بودن این تعهاد را  ، بغکه اییابی نیز استرد، ترها جربۀ سغبی ندازمیرهاین 
زم برای زنادگی هار فارد جهات زنادگی      ها و شرایط الفراهم کردن فرصتکه  انددانستهدر آن 

ها از جمغه حاوقی اسات  برای انساننیز  انیب یعروان یک انسان ضروری است  آزادمحترمانه به
درسات باه هماین دلیال     از آن محافظت کرد  تضمین زندگی محترمانه  مرظورکه دولت باید به

حااوح   ۀو در فغساف مشروطه اسات   یهایمطالبات سیاسی سرگ برای دموکراس در انیب یآزاد
  (Kamber, 2012: 3-4) اردبشر جایگاه مهمی د

مبری بر تضمین این حاق از حیاس ساغبی و     هادولتو تعهد  انیب یآزاد افراد مبری بر حق
مااد     حاوح بشر، انعکاس یافته است یاجهانی و مرطاه یالمغغنیدر بسیاری از اسراد باییابی، 

کروانسایون اروپاایی    10مااد   در ساط  جهاانی و    سیاسیی حاوح مدنی و المغغنیبمیثاح  19
  مراد از رویاۀ قضاایی در   روندیم شماربهاین اسراد  نیترمهمی، از احاوح بشر در سط  مرطاه
ی امرطاهی و المغغنیبی ناظر بر این دو معاهد  حاوح بشری امعاهدهماالۀ حاضر، رویۀ دو نهاد 

حااوح  در رویۀ کمیتاۀ   انیب یآزادحاضر آن است که  است  بر این اساس پرسش اساسی ماالۀ
چه بازتابی داشته است؟ در این زمیراه   حاوح بشرمغل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی  بشر

در رویاۀ قضاایی دادگااه     انیب یآزادی فرعی دیگری نیز قابل طرح است: نخست آنکه هاپرسش
( چگوناه  حااوح بشار  کروانسیون اروپاایی   10)در ماام تضمین اجرای ماد   حاوح بشراروپایی 

سازمان مغل متحد )در مااام تضامین    حاوح بشرمرعکس شده است؟ دوم آنکه در رویۀ کمیتۀ 
تا چه حاد متیغای شاده     انیب یآزادی حاوح مدنی و سیاسی(، المغغنیبمیثاح  19اجرای ماد  

بیشاتر ماورد توجاه     بشار  حاوحدر رویۀ قضایی دادگاه اروپایی  انیب یآزاداست؟ سوم آنکه آیا 
 سازمان مغل متحد؟   حاوح بشربوده است یا در رویۀ کمیتۀ 

 -بر آن است تا ضمن بررسی رویۀ قضایی این دو مرجع و با روشای توصایفی    روشیپماالۀ 
پاسخ گوید  در ماام بیان فرضایۀ پاژوهش،    گفتهشیپی هاپرسشی، به اکتابخانهتحغیغی و ابزار 



 3ملل متحد...    حقوق بشرکمیتۀ در رویۀ  انیب یآزاد

و  دادهمعیری توساعه   ۀیزاورا از  انیب یآزاد، گستر  موردنظراز دو مرجع  هریک رسدیمنظر به
یی در رویۀ آنها مشهود است  با وجود ایان  هامشابهتبعضاً  انیب یآزاداز حیس گستر  مفهومی 

یی را برای این هاتیمحدوددر هر دو مرجع مانع از آن نشده است که  انیب یآزادتوسعۀ گستر  
 رند   حق بشری در نظر گی

یی در مورد رویۀ هایبررساجمال مروری بر ادبیات حاوقی به زبان فارسی مبین آن است که به
خااص در   طوربهرا  انیب یآزادصورت گرفته است؛ اما آثار مزبور  حاوح بشرقضایی دادگاه اروپایی 

  بارای نموناه   ناد اندادهمورد مداقه قرار  حاوح بشررویۀ قضایی دادگاه اروپایی در ماایسه با کمیتۀ 
( 1378« )آن در دادگاه اروپایی حاوح بشار  یهاتیو محدود انیب یآزاد»در ماالۀ  موالییمهرداد 

صرفًا به بررسی رویۀ قضایی این دادگااه و آرای نااظر باه محادودیت ایان آزادی پرداختاه اسات         
 انیا ب یاه حق آزادمفهوم و جایگ»کارشراسی ارشد با عروان  نامۀانیپادر استواری همچرین مغیحه 

(، بررسی تطبیای با رویۀ کمیتاه را لحاان نکارده    1394« )از مرظر آرای دیوان اروپایی حاوح بشر
سازمان مغل متحد پژوهش چردانی از جاناب حاوقادانان ایرانای     حاوح بشراست  در مورد کمیتۀ 

نداشاته و   انیب یآزادی در دسترس نیز اساساً ورودی به مسئغۀ هاپژوهشصورت نگرفته و معدود 
ی میرکالئی و دیگاران در ماالاۀ   موسو  برای نمونه سید مصطفی اندکردهحاوح متفاوتی را واکاوی 

( باه تحغیال حاق    1399« )مغل متحد حاوح بشرحق برخورداری متهم از وکیل در رویۀ کمیتۀ »
، واجد ناوآوری  روشیپرو موضوع ماالۀ   ازایناندپرداختهدر رویۀ کمیته  انیب یآزادمستاغی غیر از 

 در ادبیات فارسی در خصوص مسئغۀ مورد بحس است 
ماالۀ حاضر در دو بخش ترظیم شده است: بخش نخست به ارزیابی رویاۀ قضاایی دادگااه اروپاایی     

و در بخاش دوم رویاۀ    پاردازد یم هاتیمحدود، اعم از تضمیرات و انیب یآزاددر مورد  حاوح بشر
صاااوص ایااان حاااق بررسااای خواهاااد شاااد    مغااال متحاااد در خ  حااااوح بشااار کمیتاااۀ 
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 حقوق بشر  یی در رویۀ قضایی دادگاه اروپا انیب یآزاد

، حااوح بشار  سارد تسسایس دیاوان اروپاایی      عراوان به( 1959) حاوح بشرکروانسیون اروپایی 
نظارت قضایی بر حسان اجارای    مرظوربهی است که نهادی قضایی را حاوح بشرنخستین سرد 

شادن   االجارا الزمباا   حاوح بشری کرده است  کروانسیون اروپایی ریبشیپی المغغنیبی امعاهده
، وارد مرحغۀ جدیدی از حیات خود شد  با ایان تتییار، نظاام    1998در سال  11پروتکل شمار  

وجاود آماد  ایان نظاام عباارت باود از       ی نظارت بر حسن اجرای ایان کروانسایون باه   ادومرحغه
یش از رسایدگی دادگااه(، کاه باه رسایدگی      رسیدگی به شاکایات توساط یاک کمیسایون )پا     

پروتکل جدید، تعاداد قضاات برابار باا      20ی توسط دادگاه تبدیل شد  براساس ماد  امرحغهکی
ی موجه اخالقی و عغمی باه مادت   هاچهرهی عضو کروانسیون شد  قضات از میان هادولتتعداد 

پردازند  از حیاس تعادد   یشوند و مستال از دولت متبوع خود به قضاوت مشش سال انتخاب می
ی باه فعالیات   ترکوچکو تسریع در فرایرد رسیدگی، این دادگاه و قضات آن در شعب  هاپرونده

کروانسیون، ماواردی در صاالحیت    26  البته این امر مانع از آن نبود که حسب ماد  پردازندیم
عغیاه   هاا دولات ی کل قضات دادگاه قرار گیرد  دادگاه اروپایی هم صالحیت رسایدگی باه دعااو   

دولت متباوع   فاطنه –ی عضو کروانسیون هادولتیکدیگر و هم دعاوی اشخاص خصوصی عغیه 
در کروانسایون و   شاده یرا یبشیپ حاوح بشررا دارد  صالحیت موضوعی دادگاه نیز ناض  -خود

 (       135-132: 1379)قاری سیدفاطمی،  ی الحاقی آن استهاپروتکل

حاوح بشر شامل هر نوع اظهارات مارتبط باا سیاسات، هرار،     روپایی ادادگاه در  انیب یآزاد
تی همچاون  اعباار  تاوان ینما  (اغغاب ماوارد  در )ایان دادگااه   تیارت و    است  در رویۀ قضاایی  

متایر یا موافاق باا مراافع    »یا  «به ضرر یا به مصغحت جامعه»، «در جامعه ارزشیبیا  ارزشمرد»
به بیان دیگر در نگااه   ( Özipek, 2013: 379) مشاهده کردو غیره را  «)اقتصادی( جامعه تیاری

به بهانۀ مصال  و مرافع عماومی همچاون ساایر     انیب یآزادیی، مرجع قضا نیدر رویۀ انخست، 
کاه نبایاد    شاود یما در ماواردی پذیرفتاه   حتای  نیسات و   استثرابرداری، حاوح بشرموضوعات 
با وجود این  ( ECHR, 1976, Para. 6) باشد مردم و جامعهبا نظریات و عااید  تایرم اظهارنظری

را نیاز   حااوح بشار  اقتضائات نظم و امریت عمومی، این وضعیت آرمانی در رویۀ دادگاه اروپایی 
  دهدیمتحت تسثیر قرار 

هاا و رعایات   حفظ نظم عمومی، امریات مغای دولات   به استراد ا دادگاه اروپایی حاوح بشر ب
البته در استراد باه ایان   قائل شده است   انیب یرای حق آزادرا ب ییهاتیمحدود ،حاوح دیگران

تاا   کرده استاروپایی را مغزم  یهااین دادگاه دولتباید به قدر متیان اکتفا شود و  هاتیمحدود
فراتار   شاده میترسچرانچه دولتی از قدر متیان   رفتار موسعی نداشته باشرد هاتیاین محدود با

، وارد شاود خسااراتی باه افاراد آنهاا      انیا بی اعماال حاق آزاد   ۀیا یدر نتاز این رهگذر و و رود 
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تحغیال رویاۀ دادگااه      (1:1394اساتواری،   )هساترد  مربوط مغزم به جبران خسارت  یهادولت
ی هاا تیمحادود و سریش آن با وضاعیت آرماانی و    انیب یآزاددر خصوص  حاوح بشراروپایی 

  است  نایب یآزاداستثرایی، نیازمرد بررسی میزای مظاهر 
 

 و مطبوعات سیاسی نتقادهایدر ا انیب یآزاد .1
ی هاا بیشترین ناض دولات  ،عبارت دیگرتضمین حق آزادی انتااد است  به دربرگیرند  انیب یآزاد

 باوده اسات  سیاسات و انتاااد از مااماات سیاسای       در حوز ، هموارهانیب یمربوط به آزاداروپایی 
(ECHR, 2015, para. 12 ) ترها باید توسط قوای مارره و ها نهدولت ،دادگاهاین مات براساس تصمی

 (ECHR, 2015, para. 27جمعی نیز تحت نظارت باشرد ) یهابغکه از طرف مردم و رسانه ،یهیقضا
، نبایاد  ی آنها در ماورد آزادی بیاان  هاتیرا تحمل کررد و محدود هاانتااد نیترها باید سختدولت

 ۀنهادهای عمومی وظیفا  نظارت برداشته باشد  بر این اساس  انیب یزادتسثیر بازدارنده و مرفی بر آ
انتاادی شادید از   یهاشهروندی است و این واقعیت که شهروندان هرگام انیام این وظیفه از روش

 ( Ulaş, 2013: 359)است ارزیابی قابل  انیب یآزاد  حدودم، در کرردیخشونت استفاده مجمغه 
رأی  ت،سیاسا در حاوز    انیب یدر خصوص آزادط دادگاه اروپایی از جمغه آرای صادره توس

  در شاایان ذکار اسات    1ماگیار یتی زی آر تی عغیه میارستان  پرونددر  2018دسامبر  4 مورخ
 یارساانه  یهاا شارکت دولت میارستان با اعمال محادودیت بار   ، دادگاه تسیید کرد که رأیاین 

کارده اسات   اروپاایی حااوح بشار نااض      ونیوانسکر 10را طبق ماد   انیب یمسئول، حق آزاد
(ECHR, 2018, para. 19 )  لیا دلهاا باه  رساانه  بار تحمیل مسائولیت جادی   از دیدگاه دادگاه 

  کراد یها اییااد ما  محتوای غیرقانونی، تسثیر ناخوشایردی بر جریان آزاد اطالعات و آزادی رسانه
و  خباری میارساتان(   یهاا هاای پرتاال  )از جمغاه اپراتور  یابیک عغیه ماگیاار این دعوا از جانب 
اظهارات  اپراتور مزبور ،فیغم یوتیوب ۀکه برای تهی کرد  دادگاه بدوی اول اظهار دیگران طرح شد

پاس از   تسییاد شاد   نیز را مرتشر کرده است  این تصمیم در دادگاه عالی میارستان  زیآمنیتوه
، این دادگاه احراز کرد حاوح بشریی وپادادگاه ار شکایت اپراتور ماگیار عغیه دولت میارستان در

در  آمیاز توهین یکه محتوای برای اپراتورهاییسختگیرانه  یهاتیمحدودبا اعمال میارستان که 
و  تضامین کراد  را  انیب یکافی حق آزاد  ، نتوانسته به اندازکرردیم مرتشرمورد سیاستمداران 

 کرده است   اعمالاین حق  برناعادالنه  یمحدودیت
رأی دیاوان اروپاایی در   در   اسات  انیا ب یل اساتفاده از آزاد ایوس نیترجیرا نیز ازوعات مطب

دارویای   مادرانی که با استفاده از داروهاای شارکت   ،1979مورخ  2سان دیز عغیه بریتانیا  پروند
ن شارکت  آعغیاه   ی بریتانیاا در محااکم مغا   ، فرزندان خود را معغول به دنیا آورده بودناد، خاصی

___________________________________________________________________ 
1. Case of Magyar Jeti Zrt v. Hungary  
2. Case of Sunday Times v. Uk 
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قضایه را از طریاق    ،سان دیز تایمۀ از پایان رسیدگی به این پرونده، روزنام پیشدند  شکایت کر
نااض حااوح ایان     سابب  یعغری کرد  شرکت داروسازی به این دلیل که چرین خبار  گزارشی
پاس از محکومیات روزناماۀ مزباور در       بارد به دادگاه شکایت ، عغیه این روزنامه شودیشرکت م

از پایان محاکماه، حمغاه    پیشحاوح بشر انتشار این خبر را  اروپایی گاهداد محاکم مغی بریتانیا،
 استوضعیتی مربوط به بهداشت عمومی حاکی از زیرا این خبر  ،به حیثیت این شرکت ندانست

اصاوالً  روزناماه   دادگااه،  لیا وتحغهیتیزدر   گریدیم انیب یحق آزاد  و این موضوع در محدود
کاه چراین    رسدیمرو به این نتییه ازاین  استسوءنیت  فاقدو  کردیهدف مشروعی را دنبال م

 ،دموکراتیاک نیسات  ۀ در یک جامعا های عمومی مطابق با استاندارد ییهاتیمحدودو  هادخالت
با نیاز اجتماعی جامعه مطابات نادارد    ،حفظ مرافع عمومی مرظوربهزیرا فشار بیشتر به روزنامه 

نااض شاده   در این قضیه کروانسیون اروپایی حاوح بشر  10د  که ما کردبرابراین دادگاه اظهار 
 ( ECHR, 1979, para. 67است )
 در اسات  توهین و انتااد  و ثتور حدود حائز اهمیت در انتاادهای سیاسی و مطبوعاتی، ۀنکت

، 2005دساامبر   24توشاالع در   ،2012ماورخ   1دعاوای توشاالع عغیاه ترکیاه    رأی دادگاه در 
در مااله تسکید شده بود که این مرتشر کرد  در  2بیرگون ۀرا در روزنام «ثبات» با عروان یامااله
ثبات معری خود را در فرهرگ لتت از دسات داده و   ۀکغم و دولت، ریوزنخستی هااستیسپرتو 

اساتفاده  سوءو نزدیکان وی با  ریوزنخستهمچرین تصری  شده بود که   مرزجرکررده شده است
 یان قضایه،  ااناد  در  خدمت گرفته و رژیمی مبتری بار دیان سااخته    بهرا  ثبات، سیاست ژ از وا

شخصی و ناعادالناه باه    ۀحاوی حمغ ،ماالهسری اکه محتو ظهار کردحاوح بشر ااروپایی دادگاه 
 است، زیارا قابل قبول بوده  ،انتااداصول   نتییه گرفت که مااله در محدود ونیست  ریوزنخست

شده توسط خوانده در زندگی سیاسای یاا زنادگی    ی مااالت نوشتههیچ مدرکی مبری بر اثرگذار
کاه   یکساان  شاد تسکیاد   همچراین در ایان رأی  وجود نادارد    ریوزیا خصوصی نخست یاحرفه

 .ECHR, 2012, para) شاوند یبیش از افراد عادی مورد انتااد واقع ما  ،شخصیت سیاسی دارند

یبا  یاتهاماات آگاهاناه   ی،اماالاه   نویسارد اگر ه دادگاه اروپایی به این نتییه رسید کالبته  ( 42
براسااس حفاظ حااوح و     انیا ب یمحادودیت آزاد  ،(سوءنیت )بابه طرف ماابل وارد کرد  اساس

تورگیرسن عغیه   پروندرأی دادگاه در  نمونهبرای   ده استنکر و رعایت دییتسرا  حیثیت دیگران
رویاۀ  در براابراین عرصار ساوءنیت      (35:1378)موالیی، شایان ذکر است  2003مورخ  3ایسغرد
   ی دارداژهیاهمیت و دادگاه اروپایی، برای احراز انتااد ناروا،قضایی 

___________________________________________________________________ 
1. Case of Tuşalp v. Turkey 
2. Birgün Gazetesi 
3. Case of Thorgeir thorgeirson v. Iceland 
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 و هنری و علمی )آکادمیک( از طریق آثار ادبی انیب یآزاد .2
تصامیمات  در قالاب آثاار هراری،     انیا ب یحااوح بشار بارای محافظات از آزاد    اروپاایی  دادگاه 
رأی در  نموناه  برای  آثار مروج خشونت باشرد نیکه ایزمان ژهیوبه، است گرفته یاکارانهمحافظه

، اگرچاه یاک کتااب شاعر شاامل      1999ماورخ   1کاراتاش عغیه ترکیه  پرونددادگاه اروپایی در 
دادگاه حاکی تصمیم  ولی با سبکی تهاجمی تغای شود یطغبخشونت توانستیعباراتی بود که م

ماردم  احساساات  تسثیر مرفای بار    زیرا ،مصادره کردنباید شعر را  یهاکتابترکیه که از آن بود 
کاه   حااوح بشار، از آنیاا   اروپاایی  مطابق رویۀ جاری دادگااه    (ECHR, 1999خواهد گذاشت )

 انیا ب یآزادو ، ارزش کارهای هرری کردیدیگر تتییر م ۀبه جامع یاارزشی از جامعه یهایداور
تادابیری   متسثر از ،دشوار مسئغۀتشخیص این  است تتیر م دیگر ۀبه جامعی انیز از جامعههرری 

    شودیاتخاذ مدر هر جامعه عمومی  نظمبرای صیانت از است که 
 1994ماورخ   2  مؤسسۀ اتاوپرمیرگر عغیاه اتاریش   پروندنمونۀ دیگر رأی دادگاه اروپایی در 

مرفای   ۀاندیشا  به نظر برخای  )ع( است که در مورد عیسی یموضوع پرونده در مورد فیغم  است
احساساات ماذهبی بیررادگان را    فایغم مزباور   دولت اتریش با این اساتدالل کاه     کردیاییاد م
پاس از  کاتولیاک هساترد    اتاریش  زیرا بیشاتر ماردم    ،کرد اکران آن را متوقف دار کرده،خدشه

هادف مااماات   کارد  اظهاار   ایان دادگااه   ،حااوح بشار  اروپایی دادگاه شکایت مؤسسۀ مزبور در 
 دارحاه یجر ی اتریشهاکیتا احساسات مذهبی کاتول استشی، حفظ نظم عمومی و آرامش اتری

اماا   نیساترد،  اانتااد نسبت به خود مبار  ۀکه مذاهب از بیان آزاداناستدالل دادگاه آن بود  نشود 
  مذهب را محدود کردآن  پیروان انیب یافراطی انتااد به یک مذهب ممکن است آزاد یهاروش

افاراد جامعاه قابال     ۀاخالقی مشخصی برای هما  ۀدر مواردی که مرظومل دادگاه حسب استدال
 در دادگااه رو ازایان   کراد یما را توجیاه   انیب یآزادباشد، اخالح عمومی نیز محدودیت تعریف ن

 ( ECHR, 1994, para. 47در این قضیه محدود نشده است ) انیب یکه آزاد نهایت اظهار کرد
در رأی صادر  خود در پروند  مولر و سایرین عغیه حاوح بشر وپایی اردادگاه در نمونۀ دیگر 

نماایش عماومی تصااویر مارتبط باا      آنکه دولت ساوئیس در پای   پس از ، 1994سوئیس مورخ 
ضمن ابرام  ه بود،ویر مربوط و محکومیت تصویرگر داداتص  حیوانات، حکم به مصادر یریگجفت

 ۀبارای صایانت از اخاالح عماومی در جامعا      ،روندهکه حکم صادره در این پاین رأی اظهار کرد 
و  انیب یآزاد  به این ترتیب در مواردی که (ECHR, 1999, para. 56) سوئیس صادر شده است

به این سامت   حاوح بشرحق انتااد در قالب آثار ادبی و هرری عرضه شده، رویۀ دادگاه اروپایی 
اند که باه محادود   ه، موازین حاکمیو سو سوح یافته است که حفظ نظم عمومی و اخالح حسر

     دهردیممشروعیت  هادولتاز جانب  انیب یآزادساختن 

___________________________________________________________________ 
1. Case of Karataş v. Turkey 
2. Case of Otto-Preminger-Institute v. Austria 
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 یای افزاتاالش و داناش   ۀدر نتییا  نیز عغمی دستاوردهای ،حاوح بشراروپایی دادگاه حسب رویۀ 
اویات  در حوزه دانش باید ت هایشاننظر ۀتوانایی دانشگاهیان در انتشار آزادان رو، ازاینبشر شکل گرفته

 تادانیکای از اسا  ، 2018ماورخ   1قضایۀ ساورگوع عغیاه ترکیاه    رأی دادگااه در  در  نمونه رایشود  ب
تخصصای خاود را تحغیال کارد  وی در       تحوالت حاوز  ی،افری دانشگاه استانبول در کرگره  دانشکد

گاه آن در ارتاای مادارج دانشاگاهی دانشا    ریمسائل عغمی و تسث در خصوصی های، انتاادیگزارش ابراز
در ایان  عراوان هیاست عغمای    استانبول مطرح کرده بود  موضوع انتااد مربوط به پذیرش شخصای باه  

ناامی از  البتاه در آن کرگاره    ؛بود نائل شدهدانشگاه بود که بدون طی مدارج عغمی به ماام استادیاری 
دادگااه  در محاکم مغی ترکیه عغیه استاد مربوط، طارح دعاوا شاد و در نهایات     د  نشآن شخص برده 
دانشگاه، دیگار نیاازی    ۀی خود استدالل کرد که چون در صورت وجود هیست مرصفأعالی ترکیه در ر

اساتاد   هایبرابراین انتااد به اخذ آزمون و طی مدارج دانشگاهی مطابق رویۀ دانشگاه استانبول نیست،
    شودیمتغای حمغه به شخصیت عغمی )توهین به ماام(  مربوط،

  اخغی، خواهان شکایت خود را در دادگاه اروپاایی حااوح بشار مطارح کارد     پس از طی مراحل د
 افت که اظهارات موردنظر توسط شخص خواهان در یک کرفرانس عغمی ابراز شاده و دریدادگاه مزبور 

آزادی کارکران دانشگاه برای اباراز عاایاد    زیرا ،ناض شده استوی  انیب یآزاد با اقدام محاکم ترکیه،
مطاابق نظار     شاد آزاداناه و بادون محادودیت در دساترس با     و محیط کار بایدنشگاه خود در مورد دا

ماانعی   یدانشگاه میموعۀدر  گرفتهصورتو اتفاقات بیان حایات ، انی بیدر قالب آزاد دادگاه مزبور،
کاه از یاک ساو، نظار باه       دهاد یمرویۀ اخیر دادگاه اروپایی نشان  ( ECHR, 2009, para. 65) ندارد

و موانعی مانرد نظم عمومی و اخالح حسره در مورد آثار عغمای   هاتیحساسی عغم، وطرانجهویژگی 
ی قبغی، در حاوزه آثاار   هانمونهو از سوی دیگر، ویژگی این پرونده نسبت به  ابردییمکمتر میال بروز 

اسات   که البته گستر  این پرونده محدود به دانشگاه و دانشگاهیان شودیمادبی و هرری آن برجسته 
ی، توسل به موانعی همچاون نظام   تیوضع نیدر چررو ؛ ازایندهدینمو همۀ جامعه را تحت تسثیر قرار 

    ابدییمکمتر میال بروز  انیب یآزادمرظور محدود کردن عمومی و اخالح حسره به

 

 دین و اخالق ۀدر حوز انیب یآزاد .3
، بیانات اخالقای و ماذهبی اسات     ردیگیقرار م انیب یآزاد  در محدود کهنوع دیگری از بیانات 
طاور  ، اما باه شوندیطور مستایم در دادگاه اروپایی حاوح بشر رسیدگی نمموضوعات مذهبی به

  از آنیاا کاه   ابراد ییما  این دادگاه میال بررسای در  «یعموم اخالح» و مصداقی ازغیرمستایم 
دیگر متفااوت باشاد،    ۀبه جامعی ااز جامعه تواندیمنیز از دیدگاه دادگاه اروپایی اخالح عمومی 

تر از تصامیم قاضای   تصمیم یک قاضی مغی در مورد مسائل دیری و اخالقی ممکن است مراسب

___________________________________________________________________ 
1. Case of Sorguç v. Turkey 
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مراجع مغای در خصاوص    یهایابیارزرو تشخیص داده شود؛ ازاینئل امسآن در مورد  یالمغغنیب
 ( ECHR, 1976, para. 21) ردیگیممعموالً مورد تسیید دادگاه اروپایی قرار مفهوم اخالح و دین 

بریتانیاا   عغیاه  1«هرادی سااید  » رأی دادگاه اروپاایی در قضایۀ  یکی از دعاوی مشهور در این زمیره 
انگغیسی کتاابی دانماارکی را مرتشار     ۀانگغیسی بود که ترجم یاست  هردی ساید شهروند 1976مورخ 

عراوان کتاابی   و باه  پرداخات یجرسی مبه مسائل  پردهیب یاگونهکرد  کتاب مذکور در قالب آموزش، به
  دادگااه بادوی بریتانیاا باه موجاب قاوانین داخغای،        دادیآموز را مخاطب قرار ممرجع، گروه سری دانش

ایان رأی    مرتشرشده محکاوم کارد   یهانسخه یآورکتاب را توقیف و ناشر را به پرداخت جریمه و جمع
ه کمیسیون اروپایی حااوح بشار شاکایت کارد  ایان      به تسیید دادگاه تیدیدنظر نیز رسید  هردی ساید ب

د  دادگااه مزباور   کار کمیسیون نیز ضمن تسیید رأی صادره، پرونده را به دادگاه اروپایی حاوح بشر ارجاع 
دولات انگغایس بارای     ۀساید و اذعان به ایرکه مداخغهردی   پس از تسیید حکم صادره در خصوص پروند

دموکراتیاک   ۀاخالقی و ضروری در یک جامعا  یهامایت از ارزشدر جهت ح جغوگیری از انتشار کتاب،
  چراکاه باه عایاد    ،بودن تسکید کرد« غیراخالقی»یا « اخالقی»بر ناش دولت در تشخیص موضوع  ،بوده

وجود ندارد و الزامات اخالقی مراوط باه شارایط     -حتی در اروپا  -دادگاه، برداشتی همسان از اخالقیات 
در موقعیات بهتاری بارای اظهاار      االصاول یو قضات داخغی، عغا  هادولتچرین هم است  زمانی و مکانی

مفاهیم ضرورت، محدودیت و میازات قرار دارند تاا یاک    اخالقی وعایده در خصوص مفاد دقیق الزامات 
ی بر مبانی مورد توجه در دکترین نیاز اساتوار شاده    ااندازهاین دیدگاه دادگاه اروپایی تا   یالمغغنیقاضی ب

 یادن اصاول و هریارهاای اخالقای قاعاده    کار دار در صورت خدشه هایضرورت تحدید آزاد ت، زیرااس
در ماواردی کاه    ژهیا وبه ؛نیست میسر یسادگپذیرفته شده است؛ اما همیشه تشخیص موضوع و حکم به

حااوح   عییتض خصوصافراد جامعه قابل تعریف نیست  در  ۀاخالقی مشخص و معیری برای هم ۀمرظوم
 ۀمتفااوت و متراوع در عرصا    یهاا نگارش و همچرین  حفظ و حراست از اصول و قواعد اخالقی ۀبهانبه 

: 1383)مرکاز ماالمیری،    آوردیوجاود ما  باه  اخالقیات، دغدغه و نگرانای بیشاتری را  مورد جهانی در 
 ی نظری موجود، نبود تعریف واحد از اخالح است خألهابه بیان دیگر، یکی از   (759-760

اسات،  جامعه  کیشده در رفتهیپذ یهاارزش ف سکوالریسم، اخالح عمومی حاویحسب تعری
کاه جامعاه    اخالح عمومی چیزی اسات  یمبرا  ابدییگونه که در رسوم و عادات و رفتار نمود مآن

در ایان خاوانش از اخاالح     ( 443: 1389)رهایی، درست است یبه لحان اخالق و کردیاحساس م
ی جاا باه ی اخالقی سکوالر است  چرین اخالقای  هایژگیواست که از  عمومی، نوعی نسبیت نهفته

، بر عرف جوامع متکی است  نتییه آنکه اصول اخالقی ثابات و تتییرناپاذیر   هاانسانابترا بر فطرت 
تتییرات کغی در روح تاریخی مردم یک سرزمین، اخاالح آناان    تبعبهبازد و در گذر تاریخ رنگ می

در خاوانش دیگار، اصاول اخالقای      ( 23-22: 1398)رنیی الماسای،  شودیم 2نیز دچار دگرگونی

___________________________________________________________________ 
1. Case of Handy Side v. United Kingdom  

را عایده بر آن است که پایه و مبرای اخالح، حسن و قب  یا زشتی و زیبایی است و از آنیا که حسن و  انیگرایسبن  2
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که در اندیشۀ کانت نیز مورد تسکید است  از دیدگاه او، عاال مشاترک بشاری     شودیمثابت مطرح 
و ارزش اخالقای عمال    کردیمرا اییاب  هاانسان همۀضرورت وجود اخالقی کغی و قابل فهم برای 

: 1394)کاورنر، قاعد  اخالقی برای موجود صاحب عال باید جسات   را نه در اثر آن، بغکه در تصور
بحس از ثبات اخالح در میان برخی اندیشمردان مسغمان نیز مطارح شاده اسات  ایشاان باا        (47

  در اناد کارده تفکیک اخالح از آداب، مالحظات فطرت انسانی را از اقتضائات عرف جواماع متماایز   
دادن باه غرایاز و طبیعات انساان و      نظاام ی معراا ان و باه  این تفکیک، اخالح مربوط به خود انسا 

ی هم باید حق روح ادا شاود و هام   بردهیسهمی غرایز تحت حکومت عال است  در این بردهیسهم
واحد  هازمانفطرت انسان در همۀ  چراکهثابت است،  هازمانی در تمام بردهیسهمحق جسم  این 

و در نتییاه   شاود یما فرون است که شامل هرر و صرعت است  اما آداب مربوط به امور اکتسابی یا 
   ( 168-165:  1387)مطهری،ی مختغف متفاوت است هازماندر 

، نباید از نظر دور داشت که اخاالح  ابدییم شمولجهاناگرچه در خوانش دوم، اخالح وصف 
متاسثر از  ، تا آنیا که با نظم عمومی جامعه وحادت قغمارو دارد،   انیب یآزاددر  موردنظرعمومی 

ی به جامعۀ دیگر متتیر است  این حوزه از اخالح، اجامعهنسبیت حاکم بر نظم عمومی بوده و از 
آداب یاد کردند  حوز  مزبور بیش  عروانبهمسغمان از آن  پردازانهینظرهمان قغمرویی است که 

افراد اسات    ی اعتاادی، سیاسی و اجتماعیهاارزش، مربعس از شمولجهانی عاالنی هاانیبراز 
، از مرزهاای فغسافی فراتار    انیا ب یآزادی هاا تیمحدودیکی از  عروانبهاخالح عمومی  رونیازا

  شودیمو عرف  شراسانهجامعهرود و درگیر مباحس می
 

 انیب یآزاد ۀدر محدود شدن حق عصبانی .4
شادن   ، حق عصبانیحاوح بشردر رویۀ قضایی دادگاه اروپایی  انیب یآزادیکی از مصادیق 

وحدت قغمارو   انیب یآزادمصداح دیگری از  عروانحق انتااد بهاست  حق عصبانی شدن با 

                                                                                                                                        
دو مادمۀ مذکور نادرست است  این ادعا که اخالح قب  جزء مفاهیم نسبی است، اخالح نیز نسبی است  اما هر 

مبتری بر حسن و قب  است، یک اندیشۀ یونانی و متعغق به ساراط است که میان برخی عغمای اسالمی نیز رسوخ 
کرده است  مکتب اخالقی ساراط یک مکتب عاغی است؛ چرا که به عاید  او اخالح خوب کارهایی است که عال 

  لکن این اندیشه محل اشکال شماردیمو اخالح بد افعالی است که عال آنها را ناپسرد و زشت  داندیمآنها را زیبا 
پزشکی نظام دادن به قوای جسمی  کهگونههماناست؛ زیرا معرای اخالح، نظام دادن به غرایز و قوای روحی است، 

نیز نباید زشتی و زیبایی عاغی باشد   حسن و قب  عاغی باشد، پایۀ اخالح تواندینمکه مبرای پزشکی  گونهآناست  
ی مختغف متتیر است، نیز به طور مطغق درست نیست  اصول هامکانو  هازمانمادمۀ دوم که زشتی و زیبایی در 

ی عاغی ثابت بوده، ولی فروعشان متتیر است  وقتی معرای اخالح این باشد که هایزشتی عاغی و هاییبایز
باشرد،  اشطرهیسمخصوصا عال و اراده را باید تا جایی تربیت کرد که سایر قوا تحت  ی انسانی وجود انسان،هاجربه
  ( 213-210: 1388)مطهری، ی مختغف متفاوت است هامکانو  هازمانگفت که اخالح در  توانینمدیگر 
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 دارد؛ به این صورت که عصبانی شدن روشی برای ابراز انتااد است  رأی دادگاه اروپاایی در 
در ایان قضایه   حق عصابانیت اسات     ناظر به 2000مورخ  1یانووسکی عغیه لهستان  پروند

از  خاروج شد که به فروشردگان خیاباانی دساتور   مواجه گهبان شهرداری دو نیانووسکی با 
بار جریماۀ   ماسموران شاهرداری عاالوه     دادناد یما را  2شاهر ازدونساکا ووال   یک میادان در 

خود را به بازار میااور مرتاال کرراد      یهاغرفهبه ایشان اعالم کردند که باید فروشردگان 
 یا، دادگااه مرطااه  1993آوریال   29  در ژوزف یانووسکی باا نگهباناان جار و بحاس کارد     

به هشت مااه   یانووسکیرا به توهین به نگهبانان شهرداری محکوم کرد   وی ،ازدونسکا ووال
 150000 و نیاز پرداخات   (که به مدت دو سال به حالت تعغیق درآمده بود)حبس تعغیای 

زلوت باه   400000شد که مارر محکوم شد  همچرین وجه ناد زلوت )واحد پول لهستان( 
بار عهاد  وی   زلاوت(   346000دادگاه ) یهارهی  حتی پرداخت هزبپردازدمؤسسات خیریه 

سیرالز  یادادگاه مرطاه 1993سپتامبر  29در  او،تیدیدنظر  در پی درخواستشد   گذاشته
لتاو و تخفیفااتی نیاز در    سسات خیریه را ؤبه م یرداختاز جمغه مبغغ پبخشی از این حکم 

کروانسایون اروپاایی    10و  7، 6، 3شکایت خود را با استراد به مواد ووسکی یان  نظر گرفت
اظهاار  مطرح کرد  دادگاه در تصمیم نهاایی خاود    حاوح بشردر دادگاه اروپایی حاوح بشر 

او  انیب یدر حق آزاد در محاکم مغی لهستان، اعمال محدودیتمتااضی  تیکه محکوم کرد
، حق عصبانی شادن نیاز   انیب یآزاداز انتااد در پرتو مظهری  عروانبهزیرا وی  ؛بوده است

خواهان را در جریان واقعه، ماوهن تغاای   سخران  اروپایی دادگاه داشته است  با وجود این،
دادگاه انتاااد  اخیر از رویکرد  یکی از قضات دادگاه  داندیمکرد و جرم توهین را محاق می
را نیاز  و توهین ناشی از آن حق عصبانیت  انیب یآزاد استدالل این قاضی آن بود که ؛کرد

در این پرونده، رویۀ قضایی دادگااه اروپاایی در    ( ECHR, 2000: 134-135) شودیمشامل 
ی امرطااه و برای نخستین بار در رویۀ قضایی یک دادگاه  ابدییمتوسعه  انیب یآزادحوزه 

از ایان در رویاۀ    ؛ حای که تا پایش دیآیمسخن از حق عصبانی شدن به میان  حاوح بشر
ی مسبوح به ساباه نبوده است  با وجاود ایان در   امرطاهی اعم از جهانی و المغغنیبقضایی 

مطغق تغای نشده و  انیب یآزادمصداقی از  عروانبهرویۀ دادگاه اروپایی، حق عصبانی شدن 
ی، حاق  حاوح عماوم  ۀدر عرص  به بیان دیگر استمروط به آستانۀ عدم توهین به دیگران 

انتااد حسب رویۀ دادگاه اروپایی، نسبت به دولت و سیاستمداران به رسمیت شراخته شده 
یی هاا تیمحادود است و در مورد سایر کارکران حوزه عمومی که وصف سیاسی ندارناد، باا   

 مورد پذیرش قرار گرفته است 

 

___________________________________________________________________ 
1. Case of Janowski v. Poland 
2. Zduńska Wola 
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 ملل متحد حقوق بشردر رویۀ کمیتۀ  انیب یآزاد

ی حااوح مادنی و سیاسای    المغغا نیبا میثااح   28ی مااد   مغل متحد بر مبرا حاوح بشرکمیتۀ 
بر قواعد حاکم بر تسسیس کمیته، باه  عالوه 45تا  28( تشکیل شده است  میثاح در مواد 1966)

ی اجرایی و وظایف و اختیارات آن نیز پرداخته است  باه موجاب ماواد    هاتیفعالضوابط ناظر بر 
 حاوح بشار باع دول عضو و دارای صالحیت در زمیرۀ کارشراس از ات 18مزبور، کمیته مرکب از 

ی هاا نظاام ی مختغاف و  هاا تمدناست که برای مدت چهار سال با رعایت تاسیمات جترافیایی، 
عمده حاوقی انتخاب شده و انتخاب میدد ایشان بالمانع است  همچرین بایش از یاک تبعاه از    

ی هاا گازارش ه دارد: رسایدگی باه   عضو کمیته باشد  کمیته دو وظیفۀ عماد  تواندینمهر دولت 
( و رسیدگی به اعالم شکایت دول عضاو عغیاه یکادیگر آن هام     40)مطابق ماد  هادولتی ادوره

دول مزبور صالحیت کمیتاه را بارای چراین اماری باه موجاب اعالمیاۀ جداگاناه          کهیدرصورت
باه میثااح،   پروتکال اختیااری اول    2مااد   (  69-64: 1374)مهرپور،  شراخته باشرد تیرسمبه

که رسیدگی به شکایات افاراد خصوصای از دول    ردیگیموظیفۀ دیگری نیز برای کمیته در نظر 
 حااوح بشار  متبوعشان دایر بر ناض حاوح مردرج در میثاح در مورد آنهاسات  اگرچاه کمیتاۀ    

  در ردیا گینما ، از آن رویۀ قضاایی شاکل   کردیمآرای حاوقی بیان  صورتبهتصمیمات خود را 
و چاه در   هاا دولات و تصمیمات کمیته چه در ماام رسیدگی باه شاکایات میاان     هادگاهید واقع

آرای کمیتاه بیاانگر    کهیدرصورتنیست  صرفاً  آورالزام هادولترسیدگی به شکایات فردی برای 
باشارد   آورالازام  هاا دولات برای  توانردیمیک قاعد  جدید ا   کررد اعالمقواعد عرفی باشرد ا نه  

اخاتالف   وفصال حال قضایی کمیته در مااام  با وجود این کارکرد شبه ( 27-26: 1391 )باقری،
  این در کردیمی تصمیمات کمیته را اییاب آورالزامیا رسیدگی به شکایات افراد،  هادولتمیان 

)موساوی   اباد ییما وصاف الازام    نادرت بهحالی است که حاصل کار کمیته در کارکرد اخیر نیز 
قضاایی کمیتاه   یکی از مصادیق حاوقی که در کاارکرد شابه   ( 133: 1399ان، میرکالئی و دیگر

 است  انیب یآزادقابل احراز و ارزیابی است، 
ی حااوح  المغغا نیبا میثااح   19، مبتری بر ماد  انیب یآزادقضایی کمیته در حوزه رویۀ شبه

مطغاق ماورد    صاورت بهباید  انیب یآزاد ،19ماد  از  تهیکممدنی و سیاسی است  حسب تفسیر 
از دیدگاه کمیته در موارد بسیار نادری قابال اعماال    انیب یآزادی هاتیمحدودتوجه قرار گیرد  
جغاوگیری از   یبارا را  یمدرن، اقدامات یجمع یهارسانه ۀتوسع لیدلبه تهیکماست  برای نمونه 

 انیا ب یآزادق حاختالل در  مسئغه سبب نیا رایز ،داندیم یها ضروررسانهاعمال نظارت بر این 
ی مطروحه در کمیته که اشخاص هاپرونده  مروری بر برخی (HRC, 1983: para. 2) خواهد شد

طارح دعاوا    19مردرج در ماد   انیب یآزادخصوصی عغیه دولت متبوع خود در مورد ناض حق 
  سازدیمدر مورد این حق را نمایان  حاوح بشر، رویۀ کمیتۀ اندکرده
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 یگران علیه بالروسپروندۀ کوزلوف و د .1
پاول کوزلوف،  اند از:این پرونده دارای چرد شاکی است که همگی از اتباع بالروس بوده و عبارت

  موضاوع ایان پروناده، حاق     اکیساغ ی، ماارات براشاکو و راماان ک   گایپست یسرگئ ،اشیال یوالر
 19ماد   2د ناشی از آن با اعمال محدودیت است که با بر انیب یآزاداجتماعات عمومی و ناض 

شااهر  یاایاجرا ۀتاایاز کم یاکوزلااوف نامااهمیثاااح ماارتبط اساات  واقعااه از ایاان قاارار بااود کااه 
 یای کمیتاۀ اجرا  سیتوسط معاون رئا که کرد  افتیدر 2009سپتامبر  14، مورخ بالروس1برست

برگازاری اعتصااب     که اجاز بالغ شده بودا یبه و موجب این نامه بهه بود  شهر برست امضا شد
 1715به شمار   ییکمیتۀ اجرا میبه تصم ،نامه نیدر ا را ندارد در محل موردنظر  تماع()حق اج
در  یاجتماعاات عماوم   یبرگازار  یبارا  یدائما  یمحغبود که اشاره شده  2006اکتبر  25مورخ 

 مکاان مشاخص   کیا در  توانسات یما  صرفاً یتیمعات عموموفق آن،  و کردیبرست مشخص م
پس از طی مراحال دادرسای داخغای، کوزلاوف و       شود یسازمانده 2لوکوموتیو  ومیاستاد یعری

 شکایت کردند  حاوح بشرسایرین به کمیتۀ 
 محادودیت خودسارانۀ  بار   یمبرا  شاکیان یادعا، در مورد 2015در رأی خود مورخ  تهیکم

و  یای کمیتاۀ اجرا  سیمعاون رئ نامۀنه ، کردی، خاطرنشان محق اجتماعات ایشانو  انیب یآزاد
برگازاری   یبارا  شاکیاندرخواست  رد ایبر یهیتوج توانردینم ی،داخغ یهادادگاه اتمینه تصم

شهروند شهر برسات، بارای انیاام     300000اعمال محدودیت برای همۀ باشرد؛ زیرا  اجتماعات
بوده و ناض  انیب یآزادمحل واحد آن هم در خارج از شهر، تیاوز به  کاجتماعات عمومی در ی

 تاه یکم  در واقاع  (HRC, kozolv v. Belarus, 2015: para. 7.2) اسات  میثااح  19مااد    2برد 
 یعموم یدادهایرو یعروان ترها محل برگزاربه یورزش یومیاستادتعیین که  کردیخاطرنشان م

و  انیا ب یآزادشاکات از حیاس   بار   ییهاا تیمحادود  ،(یاباان یتظااهرات خ  ی)به اساتثرا ی جمع
آزاد و  ۀو اساس هر جامع هیپا انیب یکه آزاد کردیم یادآوری تهیکم  کردیماجتماعات تحمیل 

شاده   یرا یبشیکاه براسااس آن پا    یخاص ازیبا ن ماًیمستا دیو با دهدیم لیرا تشک کیدموکرات
 (HRC, kozolv v. Belarus, 2015: para. 7.6) ارتباط داشته باشد ست،ا

 

 . پروندۀ ک. علیه دانمارک2
 و مایم دانمارک بود  در پی تصمیم دولت دانماارک باه  انستان افت ۀتبع  ک یآقا شاکی این پرونده

 7ناض مواد  موجببه افتانستان  یو یکه بازگشت اجبار کردادعا  این کشور، نامبردهاز وی اخراج 
دساامبر     وی پایش از ایان، از  (HRC, K v. Denmark, 2015: para. 1.1) شاود یما  ثااح یم 19و 

قرادهار،   هاای والیات در  ژهیا ودر افتانساتان، باه   ییکاا یمرآ یروهاا ی، مترجم ن2011مه  تا 2006

___________________________________________________________________ 
1. Брэст (Brest) 
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خائن در مکتوباات  عروان بهرا  یطالبان نام و بر این اساس  بودوردک  دانیآباد و منورستان، جالل
که بازگشت او به افتانستان به برخورد نیروهای طالبان  کردیمرو ک  استدالل ذکر کرده بود؛ ازاین

من ایرکه در صورت بازگشت، اجازه نخواهد داشات میادداً باه خادمت     با وی مریر خواهد شد  ض
 HRC, K)مترجم درآید و آزادی انتخاب شتل وی محدود خواهد شد  عروانبهنیروهای آمریکایی 

v. Denmark, 2015: para. 2.1)     در ماورد   دنظریا تید تیاس ، ه2013ژوئان   24در پاس از آنکاه
ی هاپاسخدلیل را به ادار  مهاجرت دانمارک میتصم به وی نسبت دنظریدرخواست تید ،پراهردگان
ی نرساید، ناامبرده   ایاه ینتی در محاکم داخغی دانمارک نیز باه  دادرسفرایرد رد کرد و متراقض او 

 ( HRC, K v. Denmark, 2015: para 2.3ثبت کرد ) حاوح بشرشکایت خود را در کمیتۀ 
 یدانمارک ادعاهاا  هیست تیدیدنظرکه  بر این نکته، با وجود تسکید 2015در رأی خود مورخ  تهیکم
 ,HRC, K v. Denmarkتغاای کارده اسات )   مختغف ناساازگار   لیو به دال یبررسکامل  طوررا به شاکی

2015: para 7.5 ،)در وی را باه افتانساتان،    اوکه در صورت بازگشات   کردیتوجه مشاکی  یادعا این به
یی هاا نتوانسته اساتدالل  شاکیمعتاد است که  تهیکم نیا جودو  با دادقرار خواهد  جدی یمعرض خطر

 تاه یکمرو   ازاینکرد ارائهدر صورت بازگشت به افتانستان جدی دربار  در معرض خطر قرار گرفتن خود 
در پرتاو مساتردات پروناده قابال      ادعای شااکی  که رسدیممیثاح، به این نتییه  19در مورد ناض ماد  

 ,HRC, K v. Denmark)نیسات   ثااح یم 19طبق مااد    ی،و انیب یض حق آزادنا نبوده و شامل اثبات

2015: para. 6.4) و چاون ادعاا را    دهاد یم  کمیته در این پرونده جربه اثباتی موضوع را مورد توجه قرار
  در جربۀ ثبوتی، پرسش اساسی آن است کاه آیاا   شودینم، وارد جربۀ ثبوتی پرونده داندینمقابل اثبات 

ی حااوح مادنی و سیاسای، نظریاات عماومی      المغغنیبدر میثاح  انیب یآزادمفهومی و مصداقی  گستر 
یاا ناه؟ رأی    شاود یمکمیته و رویۀ کمیته در رسیدگی به شکایات فردی، شامل آزادی انتخاب شتل نیز 

 کمیته در این پرونده این مسئغه را مسکوت گذاشته است   

 

 پروندۀ ام. تی. علیه ازبکستان. 3
 لیا کاه از دال ؛ بادون آن بازداشات شاد  ازبکساتان   سیتوسط دو افسر پغ ام  تی ، 2002 یۀژوئ 1 در

 از جاناب خاود   یحااوح بشار   یهاا تیا سبب فعالبه ،یری  پس از دستگبازداشت خود مطغع باشد
 باه قتال و نیاز    دیا تهد ،ضرب و شتم یی،مورد بازجو نیکرگول ۀمرطا سیپغ سیو معاون رئ سیرئ

 هایبه افسار و امترااع از دساتور    نیبه توهمتهم  ی، و2002 یۀژوئ 2گرفت  در قرار  جرسی تیاوز
 لیا دلباه  دعوا نی  سرانیام اواگذار شدبه دادستان مرطاه  شتریب ااتیتحا یشد  پرونده برا سیپغ

 ,HRC, M.T v. Uzbekistan) را صادر کرد ام  تی  یدستور آزاد یقاض ورد  و شواهد رکامد نبود

2015: para. 2.1  ) شاکی با در دست داشتن پالکاردهایی در ماابل ، 2003اوت  20ون و ج 15در
 ی،از زنان قرار گرفات کاه باه اعتاااد و     ییهاگروه ۀ، مورد حمغمرتبههر دو  دادستانی تحصن کرد 
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، کررادگان ضارب و شاتم  از ایان  نفار  در مرتباۀ اول، دو   بودند توسط ماامات  اجیرشده یانیروسپ
 مهاجمان به ۀحمغدر مرتبۀ دوم، را به سرقت بردند   اشیشخص لیمرهدم و وسا را یو یپوسترها

در با وجود حضاور نیروهاای پغایس    د  مریر ش مارستانیروز در بچهارده به مدت بستری شدن او 
در از جانب ایشان جهت ممانعت از ضرب و جارح صاورت نگرفات      یامداخغه ه،حمغ جریان هر دو
و اعتاراض   یرقانونیظاهرات غت یبه برگزارپرونده تشکیل شد و او  میدداًی  برای ام  تهر دو مورد، 
(  در ایان قضایه باا اجیار     HRC, M.T v. Uzbekistan, 2015: para. 7.7) ماتهم شاد  بدون میوز 

آماد  ام  تای     عملبهمیثاح، ممانعت  19کردن اشخاص مزبور، از بیان آزادانۀ عااید به موجب ماد  
 مطرح کرد  حاوح بشرود را در کمیتۀ در نهایت شکایت خ

طاور خااص رد   اتهامات را باه  نیاازبکستان که دولت  شودیم متذکر 2015در رأی مورخ  تهیکم
 تاه یصورت نگرفتاه اسات  کم   ی در حق شاکیناض چیکه ه کرده است انیب یطور کغفاط به ونکرده 

در   صاورت گیارد   شاکی یادعاهادر  دقت کافی دیمعتاد است که بااین برخورد را مراسب ندانسته و 
باه   وی، نااض حااوح   شااکی توساط   شدهارائه قیحاضر، حاا  پروند طیدر شرا ،تهیکم نهایت از نظر

  از (HRC, M.T v. Uzbekistan, 2015: para. 6.8) شاود یما تغاای   ثااح یم 19مااد    2براد   موجب
ن اشخاصای جهات بارهم زدن    شاکی از جانب دولت، باا اجیار کارد    انیب یآزاددیدگاه کمیته، ناض 

 .HRC, M.T v)تحصاان وی و رساااندن صاادای اعتااراض او بااه گااوش مساائوالن، مسااغ م اساات  

Uzbekistan, 2015: para. 8) کاه دولات    بار آن اسات  ، ثاحیم 2ماد   3برد مطابق   همچرین کمیته
 یثر و کاامغ ، مؤطرفانهیب ااتیتحا ؛ یعریکردیممؤثر عمل  صورتبهباید در مورد شخص مزبور عضو 
در این واقعه و جباران   افراد مسئول یفریکمحاکمۀ  ی انیام و حتیشکریه و بدرفتار یادعاها  دربار

باه اتخااذ    موظاف ازبکساتان را  دولات  کمیتاه،   عالوهبه  دادیمخسارت مراسب را در دستور کار قرار 
 ,HRC) داناد یما  راده یآدر  انیا ب یآزادو ناض  از وقوع تخغفات مشابه یریجغوگ یاقدامات الزم برا

M.T v. Uzbekistan, 2015: para. 9 باا برخای    انیب یآزاددر خصوص  حاوح بشر(  این رأی کمیتۀ
و اجتماعاات، از حیاس موضاوعی     انیا ب یآزاددر ماورد   حااوح بشار  دادگاه اروپایی  گفتۀشیپآرای 

فارد انیاام شاده کاه     صرفاً توساط یاک    موردنظرمشابهت دارد  با این تفاوت که در این قضیه تیمع 
نادارد  همچراین حاق انتاااد      انیا ب یآزادمصاداقی از   عراوان باه تتییری در ماهیت حق اجتماعاات  

شاراخته   تیرسام ضامری باه    طاور بهاشخاص نسبت به عمغکرد ماامات عمومی در این رأی کمیته 
 دارد  حاوح بشرشده است که مشابهت دیگری با رویۀ قضایی دادگاه اروپایی 

 

 الرباسی علیه لیبی . پروندۀ4
اجتماعی برای ولیاد،    تسمینعبدالراصر یونس مفت  الرباسی، مددکار اجتماعی و کارمرد سابق دفتر 

 .HRC, 2014: para) توسط مسموران آژانس امریت داخغی لیبی دساتگیر شاد   2003ژانویۀ  3در 
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ۀ عرب تایمز روزنام به 2002که در ژوئن  شدیم یکیالکترون یانامه وی مربوط به یریدستگ  (2.1
 یبا یل یاسا یس یاز رهبار  ناماه الرباسای  در آن   ارسال کرده باود  یی(کایآمر-یعرب نیآنال )روزنامۀ

و  یاسا یاوضااع س   درباار  یانتشاار کتااب   یبارا  مزیعارب تاا  درصدد جغب همکااری  انتااد کرده و 
ایان  کاه   ه بودکرد درخواستهمچرین او در آن نامه از روزنامۀ مزبور   ی بودبیلنامطغوب  یاقتصاد

 از جاناب  ی، الرباسا 2003ژوئان   26در   (HRC, 2014: para. 2.2) محرمانه نگه داشته شاود  امیپ
 یبا یقاانون میاازات ل   164مااد    وفق 1«)لیبی( اعتبار رهبر اناالب فیتضع»دادگاه خغق، به جرم 

خاود را در   الرباسای شاکایت   سپس محکوم شد  حبسسال پانزده ، به 2003 یۀژوئ 28در  ومتهم 
 یهاا حل، راهلیبی هییقضا  عدم استاالل قو لیدلبه او، یادعا مطرح کرد  حسب حاوح بشرکمیتۀ 

 خغاق دادگاه فغسفۀ اییاد مؤثر نبود   ایدر دسترس  یبیناض حاوح بشر در ل انیقربان یبرا یداخغ
لرباسای توساط   ا محاکماۀ   محاکمه کراد  ییقضا یعاد فرایردرا خارج از  یاسیجرائم س آن بود که

   ایان قبیال  دانساترد یما که ماامات لیبی پروناد  وی را سیاسای    دهدیمیک دادگاه ویژه، نشان 
ی سیاسی اغغب به آزار و اذیت، فشاار، تهدیاد، محرومیات از آزادی، شاکریه یاا قتال       هایدگیرس

(  مطاابق ادعاای شااکی،    HRC, 2014: para. 2.7) شاد یما ی آناان مریار   هاا خاانواده متهمان و 
 ی در ماورد لیبای،  انتشار کتااب  یبرا مزیتا یعرب ۀاز روزناممحکومیت او به خاطر درخواست کمک 

 رودیما  شامار باه میثااح   19مااد    2و  1ناض برادهای  و  است انیب یاز حق آزاد یو تیمحروم
(HRC, 2014: para. 3.9     از دیدگاه دولت لیبی، برای حفظ امریت مغی یاا نظام عماومی، براد  )3 

 ی کرده است ریبشیپ هادولتی خاصی را به نفع هاتیمحدودمیثاح،  19ماد  
کاافی بارای    ،که اطالعات محدود موجود در پروناده  بودمعتاد  2014در رأی مورخ  تهیکم
 مزیعرب تاا  ۀبه روزنام 2002در سال  یو ارسالی مرتبط با نامۀ یالرباس تیو محکوم یریدستگ

و طباق  اسات  اثبات نشاده   یکاف  ادعا به انداز نیا که داردیمرو کمیته اظهار ازاین  نبوده است
( تحغیل HRC, 2014: para. 6.4) داندیم پذیرش رقابلیآن را غ ی میثاحاریپروتکل اخت 2ماد  

این رأی کمیته در ماایسه با رأی صاادره در قضایۀ کوزولاوف و ساایرین عغیاه باالروس ناوعی        
در قضیۀ کوزولوف کمیته جاواز برگازاری اجتماعاات      کردیمدوگانگی در رویۀ کمیته را تداعی 

، اماا  کراد یمو حق اجتماعات تغای  انیب یآزادصرفاً در یک مکان مشخص از یک شهر را ناض 
صرف قصد انتشار یک کتاب را به بهانۀ  بهدر این قضیه محکومیت الرباسی در دادگاهی سیاسی 

  همچراین قضایۀ   کردینمقغمداد  انیب یآزادمحدودیت اطالعات و جربۀ اثباتی موضوع، ناقض 
را  حااوح بشار  ی است که رویاۀ کمیتاۀ   امخاطرهاخیر در کرار پروند  ک  عغیه دانمارک گویای 

  این مخاطره عدم ورود به جربۀ ثبوتی موضوع با تمساک باه عادم احاراز جرباۀ      کردیمتهدید 
که اطالعاات محادودی   صرف ایر بهآن است که کمیته  حاوح بشراثباتی موضوع است  اقتضای 

___________________________________________________________________ 
 یمعمر قذاف  1
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تبعه در ماابال دولات    حاوحی وجود داشته باشد، از تالش خود برای حمایت از اواقعهدر مورد 
یی که نظام سیاسای آنهاا باا معیارهاای دموکراتیاک      هادولتدر  ژهیوبهفروگذار نکرد  این مهم 

  طغبدیماحراز واقعه  مرظوربهفاصغه دارد، توجه بیشتری را 
 

 گیرینتیجه
 قواعدی قابل احراز است:   انیب یآزاددر خصوص  حاوح بشرز بررسی رویۀ قضایی دادگاه اروپایی ا

در رویۀ این مرجع قضایی شامل حق بر انتااد کردن از مااماات سیاسای    انیب یآزادنخست آنکه 
مااماات    آستانۀ این انتااد نیز گسترده در نظر گرفته شده و شدت انتااد تا مرز توهین باه  شودیمنیز 

، سوء نیات احاراز شاود و    موردنظر  با وجود این چرانچه در توهین شودیمسیاسی، قابل تحمل تغای 
 میوزی برای این امر نخواهد بود؛   انیب یآزادشخصیت طرف مورد هیمه قرار گیرد، 

یما  شامار به انیب یآزاددوم آنکه حق عصبانی شدن نیز در رویۀ دادگاه اروپایی مصداقی از 
  شاود یما ا این حال این حق، مطغق تغای نشده و مروط به آستانۀ عدم توهین به دیگران   برود

در این زمیره حق عصبانی شدن در ماابل ماامات سیاسی توهین تغای نشاده و در ماورد ساایر    
 یی پذیرفته شده است؛هاتیمحدودماامات عمومی با 

خالح عمومی باا محادودیت مواجاه    در رویۀ دادگاه اروپایی در حوز  ا انیب یآزادسوم آنکه 
شاود و مرظوماۀ اخالقای    اخالح از مرظر این مرجع قضایی، نسبی تغاای مای   چراکهشده است؛ 

ی افراطای و  هاا روشاز  توانینممشخصی برای همۀ اعضای جامعه قابل تصور نیست  در نتییه 
از  کرردهاستفادهنظر بهره برد؛ حتی اگر آن روش از  انیب یآزادغیراخالقی برای انتااد در جامۀ 

 اخالقی باشد، اگرچه از نظر گروه دیگری از اعضای جامعه غیراخالقی تغای شود؛  انیب یآزاد
چهارم آنکه نظم عمومی و امریت عمومی موانع دیگری هسترد که در رویۀ دادگااه اروپاایی   

می ناظر بر کال  را محدود کررد  با وجود این نظم و امریت عمو انیب یآزاد توانردیم حاوح بشر
کغیت نظامات عمومی حاکم بار   انیبآزادی  موجب بهجامعه است و در مواردی کاربرد دارد که 

شاده محادود باه    اساتفاده  انیب یآزادجامعه در معرض تهدید قرار گیرد، نه مواردی که گستر  
 بخش خاصی از یک جامعه باشد 

 ضوابطی قابل احراز است: نیز انیب یآزاددر مورد  حاوح بشراز بررسی رویۀ کمیتۀ 
، آزادی اجتماعاات اسات  محادود کاردن برگازاری      انیا ب یآزادنخست آنکه یکی از مظاهر 

اجتماعات به یک محل خاص در یک شهر با جمعیت قابل توجه، از دیادگاه کمیتاه تعارض باه     
 است؛ انیب یآزادآزادی اجتماعات و ناض 

و ایان ماورد را    شاود یمیمع یک فرد نیز دوم آنکه از نظر کمیته، آزادی اجتماعات شامل ت
 دانست؛  انیب یآزادنیز باید مصداقی از 
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رسامیت   بهسوم آنکه حق انتااد اشخاص نسبت به عمغکرد ماامات عمومی در رویۀ کمیته، 
 مشابه است؛ حاوح بشرشراخته شده است که از این حیس با رویۀ قضایی دادگاه اروپایی 

ر مواردی با این استدالل که جربۀ موضوعی واقعه یا اصل ادعای کمیته د متسسفانهچهارم آنکه 
خواهان اثبات نشده، از بررسی جربۀ ثبوتی موضوع و صدور حکم ماهوی در مورد واقعه یاا ادعاای   

احااح حاوح اشخاص خصوصی توسط کمیته  تواندیمسر باز زده است  تداوم این فرایرد  موردنظر
 ی شود حاوح بشرسغب اعتماد عمومی از این مرجع  را با مخاطره مواجه کرد و موجب

باه  ماالاۀ حاضار را    یۀفرضا با تادقیق و اساترتاج،    توانیمدر ماام ارزیابی فرضیۀ پژوهش، 
 کرد: دییتسدالیل زیر 
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