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حق مرگ در اسناد بینالمللی حقوق بشر
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چکیده
هیچیک از اسناد بینالمللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی ،بهصراحت حق مرر را شناسرایی
نکردهاند ،با این حال ،در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی ،ذیل سایر حقروق
و آزادیهای دیگر مندرج در این اسناد ،افراد مدعی دارابودن چنین حقی شدهاند که بعضرا ایرن
دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشرتهانرد .نوشرتار پریشرو درصردد
پاسخ به این پرسش است که آیا در رویۀ دیوان ،با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشرر کره
برای این مرجع ،منبع حق و تکلیف است ،حقی موسوم به حق مرر بررای افرراد بره رسرمیت
شناخته شده است یرا خیرر؟ و در ایرن میران ،اختیرار دولرتهرا بررای محردودکردن حقروق و
آزادیهایی که درحقیقت ،اساس و بنیان حق مر محسوب میشوند ،تا کجاست؟
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اروپایی حقوق بشر.
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مقدمه
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1از مهمترین اسنادی است که بهتفصیل به مسرئلۀ حقروق بنیرادین
بشر پرداخته است (مسجدی و مهدیانصدر .)11 :1393 ،حرق مرر  ،2برا وجرود پیشرینۀ نسربتا
طوالنیاش -حتی بهمنزلۀ حقی برای افراد که دولتها مکلف به احقاق آن هستند -در محاکم ملی،
شاید حدود بیست سال است که در دیوان اروپایی حقوق بشر 3بررسی شده است .مهمترین دلیرل
این امر ،به رسمیت شناختهنشدن صریح چنین حقی در کنوانسیون و سایر اسرناد حقروق بشرری
است .حق مر بهصراحت در هیچیک از اسناد بینالمللی تضمین نشده است ،اما میتوان در پرترو
برخی حقوق و آزادیهای دیگر ،چنین حقی را از دل برخی مواد استنباط کرد .رویۀ دیوان اروپایی
حقوق بشر و برخی محاکم ملی نیز مؤید همین نظر است .در کشورهایی که حق مر به رسمیت
شناخته شده است ،در پرتو حقوقی همچون حق بر آزادی و امنیت فردی ،حق بر کرامرت انسرانی،
حق بر عدم و تبعیض و حق بر حریم خصوصی و با تمسک به اصولی همچون خودمختاری انسان و
ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز ،توانستهاند این حق را برای افراد تضمین کنند4.
در این میان ،جامعۀ اروپایی 5به دلیل ساختار خاص خود -مجموعهای برساخته از دولتهرا برا
حاکمیت و اقتدارا ،در سطح ملی و نهادهایی همچون شورا و اتحادیرۀ اروپرا برا قروانینی واالترر و
کارکردی نظارتی در ورای دولتها -از ماهیتی ویژه برخوردار است .بهراستی اختیارا ،دولتهرا در
قانونگذاری و اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر تا کجاست؟ این دولتها تا چه حد مجازند مفراد
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را با توجه به تفاو،ها و مقتضیا ،هر جامعه ،در مقام اجررا محردود
کنند یا تفاسیر مختلفی از آن داشته باشند؟ و دیوان در این خصوص چه نقشی بر عهرده دارد؟ در
این نوشتار ،ابتدا به عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر و اعمال اصل صالحیت تکمیلری 6ایرن نهراد
میپردازیم ،سپس رویۀ دیوان درخصوص شناسایی حق مر برای افراد را بررسی خواهیم کرد.
1. European Convention on Human Rights 1950.
2. Right to Die.
3. European Court of Human Rights (ECtHR).

 .4نگاه کنید به پروندههای زیر ،به ترتیب در انگلستان ،کانادا و ایاال ،متحده:
)-Opinions of The Lords of Appeal For Judgment in The Cause r (on the application of Purdy) (Appellant
v Director of Public Prosecutions (Respondent), Session 2008–09 [2009] Ukhl 45 on appeal
from:[2009] EWCA Civ 92.
-Decision of 6 February 2015 of the supreme court of Canada in the case Carter v. Canada (attorney
general).
-Decision of 31 December 2009 by the supreme court of the state of Montana, DA 09-0051, 2009 MT
449.

 .5منظور از جوامع اروپایی در این متن 47 ،کشوری است که عضو شورای اروپا هستند و همگی به کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر پیوستهاند و لذا در دایرۀ صالحیت سرزمینی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار میگیرند و نه
اعضای اتحادیۀ اروپا.
6. Principle of Subsidiarity.
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دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل صالحیت تکمیلی
این نهاد در سال  1959بهمنظور نظار ،بر اجررای حقروق و تضرمینا ،منردرج در کنوانسریون
اروپایی حقوق بشر و پروتکلهای الحاقی آن 1از سوی شورای اروپا 2ایجاد شد 3.این نخستینبرار
در تاریخ است که افراد میتوانند علیه آن دسته از اعمال دولتها که به نقض حقوق بشر منجرر
میشود در مرجعی قضایی با تصمیما ،الزامآور طرح دعوی کننرد (.)Wilhdhaber, 2007: 523
صالحیت این دیوان مشتمل بر رسیدگی به دعراوی افرراد و دولرتهرا درخصروص نقرض مفراد
کنوانسیون اروپایی و پروتکلهای الحراقی آن و صردور نظریرۀ مشرورتی بره درخواسرت کمیترۀ
وزیران است4.
با توجه به اینکه مبنای آرای دیوان تنها حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسریون اروپرایی
است ،5باید در نظر داشت این حقوق و آزادیها ،دربردارندۀ حمایتی برای مردمران اسرت کره از
طریق قوانین داخلی دولتها نیز تضمین شرده اسرت .ایرن حمایرت مبتنری برر اصرولی معرین،
مشترک و یکپارچه برای تمامی دولتها و فارغ از قوانین داخلی آنهاست .امرا یکپرارچگی ایرن
اصول و قوانین ،با احترام به هویت ملی دولتها از مسیر قاعدۀ «طی مراحل دادرسی داخلی» 6و
دکترین «حاشیۀ صالحدید» 7ترومم خواهرد برود ( .)Cassese, 2015: 2منشرأ دکتررین حاشریۀ
1. European Convention on Human Rights, art 19.

 .2نهادی در ساختار اتحادیۀ اروپا که در سال  1949ایجاد شده است و به اموری همچون پیشرفت و اعتالی
حقوق بشر ،دموکراسی ،و قانون روایی در حوزۀ صالحیت اتحادیه میپردازد .این نهاد قدر ،اتخاذ تصمیما،
الزامآور را ندارد ،اما میتواند ارکانی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر را ایجاد کند.
 .3ساختار دیوان در ابتدا به صور ،فعلی نبود و از دو رکن کمیسیون حقوق بشر -که وظیفۀ رسیدگی به قابلیت
استماع دعاوی را بر عهده داشت -و یک دیوان تشکیل میشد .در سال  1998و براساس پروتکل الحاقی
شمارۀ  11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،کمیسیون در دیوان ادغام شد و دیوان با ساختاری جدید به کار
خود ادامه داد.
 .4نگاه کنید به مادۀ  32کنوانسیون اروپایی که در آن موارد صالحیت دیوان را درخصوص نقض حقوق بشر
منحصر به مواد  46 ،34 ،33و  47کنوانسیون میداند.
5. Ibid.

 Exhaustion of national/local/domestic remedy .6قاعدهای در حقوق بینالملل که افراد را مکلف میدارد پیش
از طرح دعوی در محاکم بینالمللی ،ابتدا از تضمینا ،مقرر در قوانین داخلی دولت خود استفاده کنند و در
صور ،بهنتیجهنرسیدن ،توسل به مراجع بینالمللی ،آخرین راهحل خواهد بود .نگاه کنید به مادۀ (35)1
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
 .Margin of appreciation .7دکترین حاشیۀ صالحدید برر ایرن نظرر اسرت کره در بسریاری مروارد ،مقامرا ،ملری
کشورهای اتحادیه درخصوص اتخاذ برخی تصمیما ،،صالحتر از دیروان اروپرایی حقروق بشررند .ایرن دکتررین
بهویژه زمانی کاربرد دارد که برای حل یک مسئله ،شیوههای متعددی وجود دارد و شیوۀ اعمال نیرز بسرته بره
منافعی که در میان است ،وجود یا نبود استانداردهای مشترک بین دولتهای عضو دربرارۀ موضروعی خراص و
میزان اختیاراتی که در هر مورد به دولتها داده میشود متفاو ،خواهد بود .درحقیقت ،در این نظریره اجررای
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صالحدید ،به مادۀ ( 5 )3معاهدۀ تشکیل اتحادیۀ اروپرا برمریگرردد« :طبرق اصرل
تکمیلی ،1در حوزههایی که مربوط به صالحیت انحصاری دولتها نیست ،اتحادیه تنها در جرایی
میتواند وارد عمل شود که دولتها خود ،قادر به بررآوردن و ترأمین اهردا مروردنظر از عملری
خاص نباشند و اتحادیه بهتر میتواند از عهدۀ تأمین آن هد  ،به دلیل نتایج یا آثاری که در پی
دارد ،برآید» 2.این در حالی اسرت کره قاعردۀ نخسرت ،از هنجارهرای پذیرفترهشرده در حقروق
بینالملل است ،دکترین حاشیۀ صالحدید -حداقل در ابتدای ورودش به ادبیا ،حقوقی اروپرا-3
منتقدان فراوانی داشت4.
الزمۀ اجرای این قواعد و درحقیقت اصل صالحیت تکمیلی در حوزۀ حقوق بشر ،از یکسرو
اعطای اختیارا ،به دولتهاست که بتوانند تا حرد امکران رمسرا بره حمایرت از حقروق بشرر در
مرزهایشان برخیزند -و این خود ،در بسیاری موارد ،موجب عملکرردی مبتنری برر صرالحدید و
اختیارا ،خواهد بود -5و از سوی دیگر ،در جایی که مقاما ،ملی خود بهتنهایی از تحقق حقوق
مندرج در کنوانسیون ناتوان هستند ،جامعۀ اروپایی این مسئولیت را بر عهده میگیرد.
بر این اساس ،اصل صالحیت تکمیلی ،دو معنای متفاو ،شکلی و مراهوی خواهرد داشرت و
دیوان هنگام ورود به پرونده ،موظف است هردوی این موارد را در نظر بگیررد :خواهران موظرف
است تمامی مراحلی را که قانون داخلی برای استیفای حقوق افراد در نظر گرفته است طی کند،
سپس به طرح دعوی در مراجع بینالمللی بپردازد .دیوان نیز میبایست در هر مورد ،با توجه بره

تعهدا ،بر عهدۀ دولتهای عضو و نظار ،بر اجرا بر عهدۀ دیوان است و دیوان در ایرن میران تنهرا زمرانی وارد
عمل میشود که دولتها در اجرای تعهدا ،خود ناتوان باشند یا قصور ورزند.
 .1این اصل در مادۀ  1پروتکل الحاقی پانزدهم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بیان شده است :با توجه به اصل
صالحیت فرعی دیوان ،دولتهای عضو ،مسئولیت ابتدایی تضمین حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون و
پروتکلهای الحاقی را بر عهده خواهند داشت و در این خصوص ،در عین وجود صالحیت نظارتی دیوان بر
اجرای این حقوق ،در چگونگی اجرا از حاشیهای از اختیارا ،برخوردارند.
2. The Treaty on the European Union the Treaty on the Functioning of the European Union 2012/C
326/01, art 5(3).
3. In Handyside v. the United Kingdom, 5493/72, (1976) 1 EHRR 737, [1976] ECHR 5, 7 December
1976.

 .4نگاه کنید به:
-Steven Greer, (2006) The European convention on human rights: achivements, problems and prospects,
New York, Cambridge University press.
-J. Christoffersen, (2009). Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European
Convention on Human Rights, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff.

 .5این اصل درخصوص حقوق مطلق مانند حق حیا ،و حق مصونیت در برابر شکنجه اعمال نمیشود و فقط
درخصوص حقوق مقید کاربرد دارد که ممکن است نحوۀ اجرای آنها در هر کشور یا بسته به اوضاع و احوال،
متفاو ،باشد.
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شرایط پرونده و تفاو ،سیاست عمومی از یک کشور به کشوری دیگرر ،1برقرراری تعرادل میران
منافع فرد و جامعه )Carozza, 2003: 49( 2یا تنهرا بره دلیرل تفراو ،و گونراگونی مردمران هرر
کشور ،3حاشیهای از اختیارا ،برای دولتها در اجررای قروانین منردرج در کنوانسریون اروپرایی
حقوق بشر قائل شود (.)De Santis Di Nikola, 2011: 8
با توجه به اینکه اصل صرالحیت فرعری تنهرا در مرواردی کره صرالحیتهرای همپوشران و
مشترک بین اتحادیه و دولتها وجرود دارد ،اعمرال مریشرود  4مررز مشرخ میران قروانین و
صالحیت ملی و مفاد کنوانسیون برای تصمیمگیری درخصوص حق مر کجاست؟

رویۀ قضایی دیوان
دیوان اروپایی حقوق بشر تاکنون  -2016-به پنج پرونده درخصوص حق مر رسیدگی و ابعاد
مختلف این حق و تعهدا ،مثبت و منفی دولتها درخصوص آن ،همچنین تعرار آن برا حرق
حیا ،را بررسی کرده است .در خالل بررسی این پروندههرا ،دیروان همچنرین بره حردود مجراز
اختیارا ،دولتها در محدودسازی حقوق و آزادیهای شهروندان پرداخته است:

 .1پروندۀ دایان پریتی علیه بریتانیا ()2002
این پرونده از سوی خانم دایان پریتی در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد .او بره دلیرل نروع
بیماریاش قادر نبود شخصا خودکشی کند و مایرل برود در ایرن خصروص از همسررش کمرک
بگیرد ،اما از آنجا که براساس قرانون انگلسرتان 5کمرک بره خودکشری دیگرری جررم محسروب
میشود و چهارده سال حبس برای مرتکب در پی دارد ،حتی این راه نیرز ممکرن نبرود .پرس از
طی مراحل داخلی در انگلستان ،6پرونده با استناد به مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر -حرق
حیا ،،حق بر مصونیت در برابر شکنجه و سایر اقداما ،ترذیلری و ظالمانره ،حرق آزادی براور و
مذهب ،حق بر حریم خصوصی و حق بر مصونیت در برابر تبعیض -در دیوان مطرح شد.
دیوان مخالف تفسیر خواهان از حق حیا ،است که این حق را دارای جنبهای منفری -حرق
مر  -میداند و در پاسخ به اسرتدالل خواهران درخصروص کشرورهایی کره حرق مرر را بره
1. CJEU, C-36/02, Omega v. Oberbürgermeisterin (14 October 2004), para. 31.
2. CJEU, C-421/70, Frede Darmgard (2 April 2009); C-112/00 Eugen Schmidberger v. Austria (12 June
2003), paras 81-82; C-71/02, Herbert Karner v. Troostwijk (25 March 2004), paras 50-53.
3. CJEU, C-41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office, (4 December 1974), para. 18; C-244/06, Dynamic
Medien v. Avides Media (14 February 2008), para. 44.

 .4مادۀ ( 5)3معاهدۀ اتحادیۀ اروپا :تنها در مواردی اعمال میشود که در صالحیت انحصاری اتحادیه نباشد.
5. Suicide act 1961, section 2(1).
6. R v Director of Public Prosecutions (Respondent), ex parte Diane Pretty (Appellant) & Secretary of
State for the Home Department (Interested Party) [2001] UKHL 61.
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رسمیت شناختهاند میگوید شناسایی چنین حقی بهخودیخرود ،نقرض کنوانسریون محسروب
نمیشود ،البته شناسایینکردن این حق نیز به معنای رعایت مادۀ  2نیست .حتری اگرر شررایط
موجود در یک کشور خاص که خودکشی کمکی را به رسرمیت شرناخته اسرت ،نقرض مرادۀ 2
محسرروب نشررود نبایررد ایررن تصررور در خواهرران ایجرراد شررود کرره انگلسررتان در صررور،
بهرسمیتنشناختن چنین حقی ،ناقض کنوانسیون محسوب میشود1.
دیوان بر این نظر است که منظور از رفتار و مجازا ،غیرانسرانی و خوارکننرده 2کره در ایرن
ماده آمده است ،نوعی «بدرفتاری »3است کره حرداقلی از خشرونت را در خرود دارد و ناشری از
اعمال دولت است .همچنین مادۀ  ،3باید در کنار مادۀ  2کنوانسیون خوانده شرود و همرانطرور
که دیوان در قسمت قبلی رمی اعالم کرده است ،این ماده درخصوص مر هیچگونره حقری بره
افراد نمیدهد تا در برابر این حق ،دولتها را موظف به مجازدانستن مر یا تسهیل آن بردانیم.
بنابراین ،طبق مادۀ  3دولتها مبنی بر مجازدانستن این اعمال هیچگونه تکلیفی ندارند4.
دیوان ابتدا با ارجاع به رویۀ قبلی خود اعالم میکند واژۀ حریم خصوصی 5طیف گستردهای
از مفاهیم را شامل میشود و به یک معنای مشخ محدود نیست .سرپس ،در اقردامی درخرور
توجه ،این حق را بهمثابۀ حق خودمختاری فردی 6تفسیر مریکنرد .سرپس ،دادگراه مریپرذیرد
خواستۀ خواهان مبنی بر اعمال ارادهاش درخصوص آنچه او آن را «مرگی بیعرز ،و سرشرار از
رنج» میداند ،اشاره به همین مفهوم خودمختاری دارد و قانون انگلستان او را از اعمال خواسرت
و ارادهاش محروم میکند .ازایرنرو ،ایرن عمرل مداخلره یرا نقرض حرق خواهران ذیرل مرادۀ 8
کنوانسیون محسوب میشود 7.اما از نظر دیوان ،اگر قانون با ممنوعکردن خودکشی کمکی و در
عین حال ایجاد سیستم اجرایی و قضایی که برای شروع تعقیب ،توجه الزم را به منافع عمرومی
درگیر در هر پرونده مبذول میدارد و ملزوما ،مجازاتی شایسرته و عادالنره را فرراهم مریکنرد،
درصدد بیان اهمیت حق حیا ،باشد ،این قانون دیگر خودسرانه نیست .دیوان در ادامره نتیجره
میگیرد مداخله در این پرونده برای حفظ حقوق سرایرین ضرروری اسرت ،بنرابراین هریچگونره
نقضی ذیل مادۀ  8صور ،نگرفته است8.
دیوان درخصوص مادۀ  9در ثبا ،عقاید خواهان و حمایت او از مفهوم خودکشی بره کمرک
1. Pretty judgment, § 41.
2. Inhuman or degrading treatment or punishment.
3. Ill-treatment.
4. Pretty judgment, §§ 52-55.
5. Private life.
6. personal autonomy.
7. Pretty judgment, § 67.

دیوان در این بخش از حکم خود از دادگاه عالی کانادا -که در زیر آمده است -تأثیر گرفته است.
Rodriguez v. the Attorney General of Canada, [1994] 2 Law Reports of Canada 136.
8. Pretty judgment, §§ 76-78.
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دیگری شک ندارد ،اما باید توجه داشت هر نوع فکر یا عقیدهای «-باور» -به معنایی که در مادۀ
 9کنوانسیون به کار رفته است نیست.
از دیدگاه دیوان ،در برابر ادعای خواهان مبنی بر تبعیضآمیزبودن قوانین بریتانیا ،تروجیهی
عینی و عقالنی برای تفاو ،قائلنشدن در قرانون برین افررادی کره توانرایی خودکشری دارنرد و
افرادی که این توانایی را ندارند ،وجود دارد .مرز بین این دو گروه ،معموال مرز مشخصری اسرت،
اما اینکه به دنبال استثنا قائلشدن برای تمام افرادی باشیم که شخصا توانایی خودکشی ندارند،
شدیدا هد قانون  1961را که حمایت از حیا ،است ،تضعیف میکند1.

 .2پروندۀ هاس علیه سوئیس ()2011
این پرونده از سوی آقای هاس 57 ،ساله ،که نزدیک  20سال از اخرتالل دوقطبری شردید رنرج
میبرد ،در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد .در این پرونده ،خواهان مدعی نقض حقوق خود
ذیل مادۀ  8کنوانسیون است:
دیوان در این پرونده نیز ابتدا مفاهیم مختلفی را بررسی میکند که ذیل مادۀ  8کنوانسریون
قرار میگیرند ،سپس در پرتو رویۀ قضایی خود ،نتیجه مریگیررد حرق فررد برر تصرمیمگیرری
درخصوص چگونگی و زمان مر  ،این حق را به او میدهد که آزادانه به ایرن پرسرشهرا پاسرخ
دهد و پیامدهای انتخاب خود را بپذیرد این یکی از جنبههای حق بر زندگی خصوصری منردرج
در این ماده است 2.اما همانند دادگاه فدرال سوئیس بر ایرن براور اسرت آزادی فررد در انتخراب
مر و مصونیت احتمالی فردی که در این امر به او کمک میکند یک چیز است و تعهد دولرت
به اینکه بدون تجویز پزشک داروی کشنده در اختیار افراد قرار دهد و از قانون تخطی کند ،چیز
دیگری است .دیوان در عین حال میگوید مواد کنوانسیون باید بهمنزلۀ کل و در کنرار یکردیگر
خوانده شوند 3.درنتیجه ،مادۀ  8این کنوانسیون باید در کنار مادۀ  2تفسیر شود کره مسرئولیت
حمایت از افراد ناتوان را ،حتی در برابر اعمال خود این افراد ،بر عهدۀ دولتهرا مریگرذارد 4.بره
عبار ،دیگر ،مادۀ  2دولتها را موظف میکند اگرر تصرمیم بره خودکشری برا ارادۀ آزاد و درک
کامل گرفته نشده است ،مانع آن شوند .همچنین ،باید توجه داشت در بین دولتهرای اتحادیرۀ
اروپا درخصوص نحوۀ برقراری تعادل میان حمایت از حق حیا ،و احترام به انتخاب و ارادۀ آزاد
فرد ،اختال نظر زیادی وجود دارد 5و دولتهرا در ایرن حروزه از آزادی عمرل قابرل مالحظرهای
1. Pretty judgment, §§ 88-89.
2. Hass judgment, § § 50-51.
3. Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) [GC], no. 32772/02, § 83, ECHR
2009.
4. Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 91, ECHR 2001-III.
5. In Switzerland, pursuant to Article 115 of the Criminal Code, inciting and assisting suicide are
punishable only where the perpetrator of such acts is driven to commit them by “selfish motives”. By
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برخوردارند 1.دیوان نیز مانند دولت بر این باور است که محدودیت دسترسی به این داروها ،برای
حمای رت از سررالمتی و ایمن ری جامعرره و پیشررگیری از وقرروع جرررم الزم اسررت 2.بررا توجرره برره
استداللهای باال ،دیوان درنهایت نتیجه میگیرد حتی اگر فر کنیم دولتها تعهردا ،مثبتری
درخصوص تسهیل خودکشی افراد دارند ،مقاما ،سوئیس در این پروندۀ خاص در انجام تعهدا،
خود قصوری نداشتهاند3.

 .3پروندۀ کوخ علیه آلمان ()2012
این پرونده از سوی خواهان ،اولریش کوخ در دیوان اروپرایی حقروق بشرر مطررح شرد .در ایرن
پرونده نیز خواهان مدعی نقض حقوق ذیل مادۀ  8کنوانسیون شده است ،اما نقض ایرن حرق را
درخصوص خودش و همسرش به طور مجزا عنوان کرده است:
خواهان مدعی اسرت امتنراع محراکم داخلری از رسریدگی مراهوی بره دعروی مطررحشرده
درخصوص خودداری مؤسسۀ فدرال از صدور مجوز تهیۀ داروی کشنده برای همسررش ،حرق او
بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگیاش را نقض کرده است 4.مؤسسۀ فدرال و دادگاههرا ،قرادر
به درک نفع شخصی او -آنچه خواهان را به این دعوی مررتبط مریکنرد -از اقامرۀ ایرن دعروی
نبوده اند و این نفع چیرزی جرز میرل بره بررآوردهشردن آخررین آرزوی همسررش درخصروص
پایاندادن به زندگی نیست .عالوه بر این ،وضعیت اسفناک همسرش و آرزوی برآوردهنشردهاش،
تأثیر مستقیمی نیز در سرالمت جسرمانی خواهران گذاشرته اسرت .او همچنرین مردعی اسرت
همسرش از مر در حریم خصوصی خانهشان محروم و برای پایران زنردگی ناچرار شرده اسرت
مسافر ،مشقتبار به سوئیس را تحمل کند .از آنجا که رابطۀ زناشویی رابطرهای بسریار نزدیرک
است ،هرگونه نقض حقوق و آزادی یکی از طرفین ،نقض حقوق هر دو نفرر محسروب مریشرود.
بنابراین ،در رابطۀ نزدیکی همچون ازدواج ،طرفین باید بتوانند برمبنای مادۀ  34کنوانسریون 5از
حقوق و آزادیهای مشترکشان دفاع کنند .اینکه از خانم کوخ بخواهیم سالهای طروالنی درد و
way of comparison, the Benelux countries in particular have decriminalized the act of assisting
suicide, but only in very specific circumstances. Finally, certain other countries accept only acts of
“passive” assistance.
1. Hass judgment , § § 54-55.
2. Hass judgment , § § 56-58.
3. Hass judgment , § 61.
4. Koch judgment § 27.

 .5دیوان اروپایی حقوق بشر میتواند نسبت به دریافت دادخواست از طر هر شخ  ،سازمان غیردولتی یا گروهی
از اشخاص که مدعیاند قربانی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون و پروتکلهای مربوط به آن از سوی هریک
از دولتهای متعاهد شدهاند ،اقدام کند .این دولتها متعهد میشوند در راه اجرای مؤثر این حق از هیچ طریق
مانعی ایجاد نکنند (مادۀ  32کنوانسیون اروپایی).
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رنج اضافی را تحمل کند که حق طرح دعوی در دادگاه را از دست ندهرد ،دقیقرا بررخال روح
حاکم بر کنوانسیون ،یعنری حمایرت از کرامرت انسرانی ،آزادی و خودمختراری اسرت 1.برهزعرم
خواهان ،مادۀ  8کنوانسیون ،حتی اگر در کنار مادۀ  2خوانده شود ،شامل حق فرد بر مرر نیرز
است ،زیرا مادۀ  2درخصوص حق زیستن است و نه وظیفۀ زیستن.
دیوان میگوید خواهان بر این باور است که رنج همسرش و شرایط مبهمی که او در آن قرار
داشت ،بر توانایی همسر و در عین حال پرستاری پرشور و فداکار تأثیر گذاشته و از این طریرق،
حقوق او ذیل مادۀ  8کنوانسیون نقض شده است .بنابراین ،ایرن پرونرده برا سرایر مرواردی کره
تاکنون در این دیوان مطرح شده است تفاو ،دارد .پس از این ،دادگاه بر معانی مختلف زنردگی
خصوصی تأکید میکند .در پروندۀ هاس علیه دولت سوئیس ،دیوان با بهرسمیتشرناختن حرق
افراد بر تصمیمگیری درخصوص زمان و مکان مرگشان ،به شرط برخورداری از ارادۀ آزاد و احراز
اینکه خودمختاری افراد ،یکی از جنبههای حق بر حریم خصوصی و زنردگی خرانوادگی اسرت2،
نقض مادۀ  8کنوانسیون را مسلم میداند ،اما حتی با فر اینکه دولت تعهدا ،مثبتی بهمنظور
تسهیل خودکشی افراد دارد ،در آن پروندۀ خاص نقض تعهدا ،از سوی مقامرا ،دولتری احرراز
نشد 3.با توجه به آنچه گفته شد ،دیوان نتیجه میگیرد اقدام مؤسسۀ فردرال در رد دادخواسرت
خواهان و اقدام دادگاه اداری درخصروص خرودداری از ورود مراهوی بره پرونرده ،نقرض حقروق
خواهان ذیل مادۀ  8کنوانسیون محسوب میشود4.
با توجه به جنبۀ ماهوی شکایت خواهان ذیل مادۀ  ،8دیوان تأکید میکند کره هرد منردرج در
این کنوانسیون همانطور که در مادۀ  51نیز آمده است ،این است که حقوق و آزادیهای اعطاشرده از
سوی این کنوانسیون باید از تعر دولتهای عضو کنوانسیون مصون باشند .ایرن امرر بررای کرارکرد
مناسب سیستم حمایتی که کنوانسیون ایجاد کرده است الزم است .درنهایت اعالم میکند خرودداری
مقاما ،از ورود ماهوی به پرونده نقض حق خواهان ذیل مادۀ  8کنوانسیون محسوب میشود6.
دیوان با توجه به مادۀ ( 35)4کنوانسیون ،که در هر مرحله از دادرسی ،رد دعاوی غیر قابرل
استماع را مجاز میداند ،نتیجه میگیرد که شکایت خواهران درخصروص نقرض حقروق همسرر
مرحومش به دلیل ناسازگاری با این ماده ،رد میشود7.

1. the applicant referred to Artico v. Italy, 13 May 1980, Series A no. 37.
2. Hass judgment , § 51.
3. Hass judgment , § 61.
4. Koch judgment , § § 43-54.

 .5مادۀ  .1لزوم احترام به حقوق بشر :دولتهای عضو موظفاند برخورداری افراد ساکن در مناطق تحت حاکمیت
خود را از حقوق و آزادیهای تعریفشده در بخش اول کنوانسیون حاضر تضمین کنند.
6. Koch judgment, § § 69-72.
7. Koch judgment, § § 78-82.
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 .4پروندۀ گراس علیه سوئیس ()2014
این پرونده ،با سایر پروندههایی که تاکنون در دیروان مطررح شرده اسرت ،تفراو ،مهمری دارد.
خواهان پروندههایی که پیش از این بررسی کردیم ،تماما افرادی با بیماریهای وخیم بودند ،امرا
خانم گراس ،خواهان این پرونده ،زنی مسن اسرت کره تنهرا نراراحتیاش ،کراهش توانراییهرای
جسمی و روانی است که به دلیل کهولت سنش است .خانم گراس پرونرده را در دیروان اروپرایی
حقوق بشر مطرح میکند و مدعی است مقاما ،سروئیس برا ممانعرت از او درخصروص انتخراب
شیوه و زمان مرگش ،حقوق او ذیل مادۀ  8کنوانسیون را نقض کردهاند .دیروان قابلیرت اسرتماع
پرونده را تأیید میکند 1و وارد رسیدگی ماهوی میشود:
دیوان بار دیگر تأکید میکند که مفهوم حریم خصوصی معانی گستردهای دارد و شامل حق
بر خودمختاری نیز میشود 2.بدون خدشه به اصل تقدس حیا ،که مرورد حمایرت کنوانسریون
است ،در دورهای که مسائل پزشکی بهشد ،پیچیده شده و امید به زندگی افزایش یافته اسرت،
بسیاری مردم نگراناند که مبادا مجبور شروند در دوران پیرری و برا وجرود مشرکال ،روحری و
جسمی فراوان زندگی شان را طوالنی کنند ،زیررا بررخال خواسرت و خودمختراری آنهاسرت.
دیوان در رمی خود ،با توجه به رویۀ قضایی گذشتهاش 3میپذیرد که حقوق ادعایی خواهان ذیل
مادۀ  8میگنجد .در این پرونده اما ،دیوان تاحدی از رویۀ گذشتهاش منحر میشود و تصرمیم
میگیرد ادعای خواهان را از زاویۀ جدیدی بررسی کند :قطعیت حقوقی .دیوان اعالم میکند :برا
توجه به اینکه دستورالعملهای اخالقی -پزشکی سوئیس تنها بر افراد در حال مر و مبتال بره
بیماریهای العالج اعمال میشود ،بایرد گفرت کره قروانین ایرن کشرور درخصروص افررادی در
وضعیت خواهان ،ساکت است .درنتیجه ،قوانین سوئیس در عین اینکه امکان دسترسری بره دوز
کشندۀ سدیم پنتا باربیتال را با تجویز پزشک فراهم کردهاند ،از شرفا سرازی حردود ایرن حرق
برای افراد ناتوان بودهاند ،بنابراین نقض مادۀ  8کنوانسیون احراز میشود .البته دیوان بهصراحت
تأکید میکند که نقض مورد بحث ،تنها از خأل قرانونی سرچشرمه گرفتره اسرت و نره محتروای
قوانینی که وجود دارد یا در آینده به تصویب میرسد4.

 .5پروندۀ ونسان لمبرت و دیگران علیه فرانسه ()2015
خواهانها ،والدین ،برادر و خواهر ونسان لمبرر ،بودنرد .او در سرال  2008در حادثرۀ راننردگی

1. Gross judgment, § 40.
2. see Pretty, § 61, and A, B and C v. Ireland [GC], no. 25579/05, § 212, ECHR 2010
3. see Haas, § 51; see also Koch v. Germany, no. 497/09, § 52, 19 July 2012
4. Gross judgment, § 65-67.
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دچار تتراپلژیا شد و از آن پس براساس گزارش پزشکی منتشرشده از سوی شرورای کشرور 1در
وضعیت ثابت نباتی قرار داشت و از طریق لوله تغذیه میشد.
دیوان در رمی خود ،بر تحلیل مادۀ  2کنوانسیون متمرکز میشود ،بهویژه میگویرد :وظیفرۀ
حمایت از حیا ،،هرم تعهردا ،مثبرت برر دوش دولرتهرا مریگرذارد و هرم تعهردا ،منفری2.
درخصوص تعهدا ،منفی ،دیوان بر این باور است کره خرودداری از درمران فاقرد انگیرزۀ الزم -
عنصر معنوی کشتن -است ،یعنی پزشکی که درمان را قطع میکند تنها انگیرزهاش طریشردن
روند طبیعی مر و تسکین دردهای بیمار است .بنابراین ،از آنجا که قطع درمان براساس قانون
سالمت فرانسه مجاز است و کشتن عامدانه -قتل -محسوب نمیشود ،دیوان احراز میکنرد کره
این عمل کشتن عامدانه ،آنچه در مادۀ  2کنوانسیون آمده است ،محسوب نمیشود3.
درخصوص تعهدا ،مثبت حمایت از حیا ،،دیوان به چرارچوب منردرج در قرانون سرالمت
فرانسه و تصمیم شورای کشور اشاره میکند که تدابیر مهم ایمنری را درخصروص قطرع درمران
اندیشیده و این مقررا ،بررای تضرمین حمایرت از زنردگی بیمراران اسرت .دیروان درخصروص
تصمیمگیری برای پایان زندگی ،به مقررا ،داخلی و تفراو،هرای کشرورها برا یکردیگر احتررام
گذاشته است :فرایند تصمیمگیری درخصوص پایان زندگی ،مانند تعیرین شخصری کره تصرمیم
نهایی را در این خصوص میگیرد و جزئیا ،و ترتیبا ،قانونی که بررای ایرن عمرل مقررر شرده
است ،در حوزۀ حاشیۀ احترام دولتها میگنجد 4.درنهایت با توجه به شرهاد ،همسرر خواهران
درخصوص گفتههای ونسان لمبر ،مبنی بر اینکه نمیخواهد در شرایطی که زندگیاش وابسته
به دیگران و دستگاههای پزشکی است زنده بماند ،اعالم میکند که تشخی تطرابقداشرتن یرا
نداشتن خواستههای خواهان با قوانین ملی ،بر عهدۀ مقاما ،داخلی است.
آنچه گفته شد دیوان را بدانجا رهنمون میکند که اعالم کند دولت هیچ تخلفی از تعهدا،
مثبت خود ذیل مادۀ  2کنوانسیون انجام نداده و تعهدا ،منفی خود را نیز نقرض نکررده اسرت.
بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد هیچ حقی از خواهانها ذیل این ماده تضییع نشده است5.
دیوان با تفاو ،قائلشدن بین اتانازی و قطع درمان و واگذارکردن چارچوب قانونی دومی به
دولتها ،در این پرونده بین تقدس حیرا ،از یرکسرو و مفراهیمی همچرون کیفیرت زنردگی و
خودمختاری فرد از سوی دیگر ،تعادل برقرار میکند 6.البته تمام قضا ،نیز با ایرن نظرر موافرق
نبودند و این رمی با دوازده رمی موافق و پنج رمی مخالف تصویب شد.
 .Conseil d’État .1نهادی در دولت ملی فرانسه است که هم بهمنزلۀ مشاور حقوقی قوۀ مجریه و هرم برهمنزلرۀ مرجرع
تجدیدنظر و دیوان عالی برای دادگاههای اداری عمل میکند .در این متن به نقش دوم آن اشاره شده است.
2. Lambert judgment § 117.
3. Lambert judgment of § 121.
4. Lambert judgment § 144.
5. Lambert judgment § 182.
6. Lambert judgment § 148.
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تحلیلی بر آرای دیوان
با توجه به آنچه گفته شد ،دیدیم که مسئلۀ حق مر به کاملتررین صرور ،در پرونردۀ دایران
پریتی در برابر دیوان مطرح شد و دیروان تمرامی نقرضهرای ادعرایی خواهران را بررسری کررد.
درخصوص حق حیا ،،دیوان -برخال تصور خواهان که این حرق را دارای جنبرهای منفری یرا
درحقیقت حق بر مر میدانست -بر این باور بود که این حق ،برخال برخی دیگرر از حقروق
که متضمن اضداد خود هستند (مانند حق ازدواج یرا شررکت در تجمعرا ،)،چنرین ویژگریای
ندارد 1.دیوان بر این نظر است که طبیعت این دو حق با یکدیگر متفاو ،اسرت .حقروقی ماننرد
حق شرکت در انجمن یا حق آزادی بیان ،متضمن اضداد خود نیز هستند .هیچ قرانونی از افرراد
نمیخواهد اجبارا از آزادی بیان خود استفاده کنند یا حتما به عضویت انجمن یا گروهی درآیند.
اکثر حقوق ما ،از این دستهاند ،یعنی حقوق قابل اعرا  .اصروال وقتری قرانون حقری را بره فررد
میدهد ،آن فرد بایرد توانرایی اعررا از آن را داشرته باشرد ،زیررا در غیرر ایرن صرور ،اصرل
حقداشتن از بین میرود و درواقع نوعی تکلیف بر عهدۀ فرد گذاشته میشود .دیوان با توجه بره
اینکه مبنایی برای این تفاو ،ماهوی بین حق حیا ،و سایر حقوق ذکر نکرده است ،درحقیقرت
حق حیا ،را از مفهوم اصلی آن تهی و آن را به وظیفۀ زیستن تبدیل کرده است.
همچنین ،دیوان در تحلیل خود از این حق ،آن را حق ادعایی مریدانرد کره از آن حقروق و
تکالیف مثبتی برمیخیزد .یعنی فرد حق بر زیستن دارد و دولت ،در مقابل ،مکلف به حمایت از
حق میشود 2.اما با توجه به آنچه در متن مادۀ  2کنوانسیون اروپایی حقروق بشرر مطررح شرده
است ،حمایت از این حق باید در برابر خدشهای باشد که اشخاص ثالرث ممکرن اسرت بره حرق
حیا ،فرد وارد کنند و نه حمایت از او در برابر خودش .همانطور که دولت درخصوص ممانعرت
از خودکشی افراد -که مسرئلهای اسرت کرامال در حروزۀ خصوصری -وظیفرهای نردارد ،برالطبع
وظیفهای در قبال ممانعت از خودکشی به کمرک دیگرری -یرا درحقیقرت مجرازا ،معاونرت در
عملی که خودش جرم نیست -نیز نخواهد داشت .البته همانگونه که دیوان بهدرستی میگوید،
این با تسهیل یا ارائۀ هرگونه کمک یا خدما ،برای خودکشی افراد متفاو ،است3.
درخصوص مادۀ  3کنوانسیون ،یعنی منع شرکنجه و هرگونره رفترار ترذیلری و تحقیرآمیرز،
دیوان بهدرستی بر این باور است که منظور از رفتار و مجازا ،غیرانسانی و خوارکننرده 4کره در

 .1مبنای استدالل دیوان درخصوص اینکه حق ،بدون تحریفی آشکار نمیتواند موجد مفهومی ضد خود باشد،
دستورالعمل اتحادیۀ اروپاست:
Recommendation 1418 (1999) of the parliamentary assembly of the council of Europe, para 9.
2. Pretty judgment, §§ 35.
3. Hass judgment , § § 50-51.
4. Inhuman or degrading treatment or punishment.
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این ماده آمده است ،نوعی «بردرفتاری» 1اسرت کره حرداقلی از خشرونت را در خرود دارد و بره
معنای صدما ،بدنی یا رنج شدید روحی یا جسمی است .رنج ناشی از بیماریهایی که بره طرور
طبیعی فرد را درگیر کردهانرد ،از شرمول ایرن مراده خرارجانرد ،مگرر اینکره ایجراد بیمراری یرا
شد،یافتن آن در نتیجۀ اعمالی منتسب بره دولرت باشرد ،اعمرالی ماننرد بازداشرت ،اخرراج یرا
اقداما ،دیگر .2اصوال کارکرد حقوق بشر ،حمایت فرد در برابر سوءاستفاده از اقتدار دولت اسرت
و نه سایر عوامل (واالس و ارتگا.)327 :1392 ،
همچنین ،درخصوص مادۀ  9کنوانسیون یعنی حق آزادی باور و مذهب ،دیوان بر این باور است
که باورداشتن به مفهومی چون خودکشی ،باور به معنای بهکاررفته در این ماده نیسرت 3.ادعاهرای
خواهان درحقیقت ،تجلی مذهب یا باور از طریق پرستش ،آموزش ،عمل و نظار ،بهگونهای که در
پاراگرا اول ماده آمده است ،نیست ،و طبق نظر کمیسیون ،4واژۀ عمرل ،5تمرام افعرالی را کره برا
انگیزۀ مذهبی یا از آن سرچشمه گرفته باشد دربرنمیگیرد .تا آنجا که عقاید خواهان بازتاب تعهد او
به اصل خودمختاری باشد ،ادعا باید ذیل مادۀ  8کنوانسیون مطرح شود و نه مادۀ  6.9البته میتوان
گفت آنچه دیوان در رمی ذکر کررده اسرت ،درخصروص آزادی مرذهب کرامال درسرت اسرت ،امرا
درخصوص آزادی باور -که لزوما نباید مذهبی باشد و فررد مریتوانرد دسرت بره اعمرالی همچرون
خودکشی بزند که ناشی از باورهای غیرمذهبی اوست -اشتباه کرده اسرت ،زیررا در اصرل براور بره
خودکشی مدنظر خواهان نبوده است ،بلکه خودکشی در اصل پیامد باورهای بنیادینتری در ذهرن
اوست که میتوانند ذیل این ماده -بهمنزلۀ باوری غیرمذهبی -گنجانده شوند .البته اینکه آیا دولرت
طبق بند  2مادۀ  ،9به دالیلی برمبنای ضرور،های یک جامعۀ دموکراتیک همچون حفاظت از نظم
و امنیت عمومی ،اخالق و سالمت یا حقوق دیگران ،حق محدودکردن این آزادی و پیامدهای آن را،
دارد یا نه؟ مسئلهای است که باید جداگانه به آن پرداخت.
مسئلۀ دیگری که دیوان بدان پرداخته است ،نقض حقوق افراد ذیل مرادۀ  14کنوانسریون -
مصونیت در برابر تبعیض -است .نظر دیوان بر این است کره مسرتثناکردن تمرامی افررادی کره
بهتنهایی قادر به کشتن خود نیستند ،هد قوانین ممانعت از خودکشی -یعنی حمایت از حرق
حیا -،را تضعیف میکنند ،7اما خواهان برهدرسرتی برر ایرن براور اسرت کره او قربرانی قروانین
1. Ill-treatment.
2. Pretty judgment, §§ 52-55.

 .3به تفاو ،میان واژگانی همچون ( beliefکه معموال به باور مذهبی اطالق میشود و مدنظر این ماده است) و
( opinionکه معموال بر عقاید سیاسی و نظایر آن اطالق میشود و از شمول ماده خارج است) توجه داشته
باشید.
4. See Arrowsmith v. the United Kingdom, no. 7050/77, Commission's report of 12 October 1978 DR 19,
p. 19, § 71.
5. Practice.
6. Pretty judgment, § 82.
7. Pretty judgment, §§ 88-89.
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تبعیضآمیز است ،زیرا خودکشی ،در قوانین اکثر کشورها جرمانگاری نشده است و با اینکه حرق
بر خودکشی در قوانین وجود ندارد ،اما افراد در مبادر ،به این عمل آزادند .هنگامیکه شخصری
به دلیل شرایط جسمی ،روحی ،بیماری یا معلولیتی که دارد ،شخصا قادر به کشتن خود نیسرت
و قوانین نیز خودکشی به کمک دیگری را ممنوع کردهانرد ،درحقیقرت ایرن اشرخاص از نروعی
آزادی در کشتن خود -اگر واژۀ حق را به کار نبریم -محروماند که ایرن محرومیرت بررای افرراد
سالم وجود ندارد .چنین قوانینی ،حتی اگر با هد تبعیض میان افراد سالم و بیمرار یرا معلرول
وضع نشده باشند ،درنهایت چنین اثری دارند و تبعیضآمیز محسوب میشوند 1.همانطرور کره
دیوان بارها در آرای خود بهدرستی اشاره کرده است ،هیچیک از مواد کنوانسیون نباید بره نفرع
دیگری کنار گذاشته شوند و این مواد را همواره باید بهمثابه کلی واحد نگریست 2.بردیهی اسرت
که مادۀ  ،2یعنی حمایت از حق زیستن ،نباید به تصویب قوانین تبعیضآمیز با هد حمایرت از
این حق منجر شود.
اما آنچه بالاستثنا در تمامی پنج پروندۀ مطرحشده در برابر دیوان به آن استناد شرده اسرت،
ادعای نقض حریم خصوصی افراد ذیل مادۀ  8کنوانسیون بوده است .دیوان در تمامی مروارد ،برا
تفسیر این حق بهمثابۀ حق خودمختاری ،نقض آن را احرراز مریکنرد و مریپرذیرد کره قروانین
کشورها ،خواست افراد درخصوص نحوۀ زندگی و مرگشان را نادیده میگیرند و آنها را از اعمال
اراده محروم میکنند .اما در ادامه ،آنچه بهمثابۀ توجیهی بررای ایرن نقرض عنروان شرده اسرت،
اعمال قانون و هد مشروع محافظت از حق حیا ،و بهواسطۀ آن ،حمایرت از حقروق سرایرین
است .مهمتر از همه اینکه ،آیا چنین مداخلهای در جوامع دموکراتیک ضروری اسرت یرا خیرر؟3
دیوان در این خصوص حاشیۀ صالحدید گستردهای برای دولتها قائل است 4و در ادامره اظهرار
میکند اگر قانون با ممنوعکردن خودکشی کمکری و در عرین حرال ایجراد سیسرتم اجرایری و
قضایی که برای شروع تعقیب ،توجه الزم را بره منرافع عمرومی درگیرر در هرر پرونرده مبرذول
میدارد و ملزوما ،مجازاتی شایسته و عادالنه را فراهم میکند ،درصدد بیان اهمیت حق حیرا،
باشد ،این قانون دیگر خودسرانه نیست و استداللی عجیب و بیشک نادر است .اگرچه انگلستان
در این خصوص قوانین سختگیرانهای ندارد و برای اعمال مجازا ،،شرایط هرر پرونرده جداگانره
 .1برای استداللهایی مشابه در محاکم ملی ،که بعضا به تغییر قوانین مربوط به ممنوعیت خودکشی به کمک
دیگری نیز منجر شدهاند ،نگاه کنید به:
Dissenting opinion of chief justice Lammer, p. 27 of the reasons for judgment (Rodriguez v British
Columbia (AG) [1993] 3 S.C.R. 519).
Decision of 6 February 2015 of the Supreme Court of Canada in the case Carter v. Canada (attorney
general), para 93.
2. Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) [GC], no. 32772/02, § 83, ECHR
2009.
3. Pretty judgment, § 69.
4. Pretty judgment, §§ 70-71.
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بررسی میشود ،1اما باید دید اصوال خودکشی یک شخ بره کمرک دیگرری ،چره تعارضری برا
حقوق سایرین در جوامع دموکراتیک ایجاد خواهد کرد؟ و آیا این خدشه به حقوق دیگرران -در
صور ،وجود -بهحدی است که به سلب یا محدودیت حقوق و آزادیهای مشروع سایرین منجر
میشود؟ استداللی که در پاسخ مطرحشده نشانگر ترسی است که در اکثرر جوامرع ،نسربت بره
سوءاستفاده از حق وجود دارد .قانونگذار بریتانیا و بسیاری دیگر از دولتها ،این واهمه را دارنرد
که در صور ،قانونیشدن مر به کمک دیگری ،قتلهایی در پوشش این شیوه رخ دهد و حرق
حیا ،افراد بیگناه به خطر بیفتد ،اما باید دانست درخصروص بیشرتر قروانین ،از قروانین مرالی
گرفته تا انواع حقوق و آزادیهای مدنی ،امکان سوءاستفاده از حق وجود دارد .راهحلی که دیوان
و دولت بریتانیا بر آن اتفاقنظر دارند ،محرومکردن فرد از آزادی بیان است بره دلیرل چیزهرایی
که ممکن است بگوید یا محرومکردن او از آزادی انعقاد قرارداد است ،به دلیل سوءاستفادههرای
احتمالی یا تقلبی که ممکن است انجام دهد .راهکار مدیریت درست اسرتفادۀ افرراد از حقروق و
آزادیها ،تصویب قوانینی است که در عین حفرظ حرریم خصوصری و آزادیهرای مردنی افرراد،
امکان سوءاستفاده از حق را به حداقل رساند یا آن را غیرممکن کند2.
البته آنچه مختصرا بررسی شد ،حقوقی است که در دیوان اروپایی حقوق بشر ،طرح دعروی
 .1در این قانون بعدها ،در سال  ،2009پس از جنجالهای پروندۀ دبی پرادی
 ،45تغییراتی ایجاد شد .بدینمعنی که قانون خودکشی به کمک دیگری در انگلستان و ولز شفا سازی و
دستورالعملهای جدیدی در این باره صادر شد که البته هیچ ضمانتی در برابر تعقیب کیفری به دست
نمیدهد .براساس این دستورالعملها مقرر شد تعقیب کیفری بر پایۀ عواملی خواهد بود همچون نوع بیماری
قربانی و رابطۀ او با فردی که کمکش کرده است .همچنین ،رئیس دادستانهای عمومی فاکتورهایی را که
هنگام بررسی پرونده در نظر گرفته میشود مشخ کرده است :اینکه آیا انگیزۀ مالی در کار بوده یا خیر؟ و
اینکه تصمیم به مر چگونه گرفته شده است؟ تحقیقا ،در تمامی موارد از سوی پلیس انجام میشود .این
دستورالعملها بیانگر هیچ تغییری در قانون نیستند .خودکشی به کمک دیگران همچنان غیرقانونی باقی
مانده است و حبس تا  14سال را در پی دارد .با این حال بیش از  100شهروند انگلیسی با بیماریهای
العالج ،برای مر به مرکز دیگنی تاس در سوئیس رفتهاند و هیچکدام از دوستان یا افراد خانوادهشان هم که
درگیر این مسئله بودند تعقیب نشدهاند یعنی مفهوم ضمنی این قانون این بود که بسیار بعید است علیه
افرادی که به خودکشی دوست یا خویشاوندشان که از پیش آرزوی مرگش را اعالم کرده است کمک کردهاند،
اقدام قانونی صور ،گیرد.
 .2در این خصوص نگاه کنید به قوانین دولتهایی که خودکشی به کمک دیگری را مجاز دانستهاند و شرایط
مندرج در این قوانین:
R (Purdy) v. DDP (2009) UKHL

-Netherland’s “Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act” (Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodin, WTL) 2002.
-Begium’s La législation belge concernant l’euthanasie, les soins palliatifs et les droits du patient 2002.
-Texte intégral de la loi relative aux droits du patient Questions et réponses sur cette loi 2014.
-Texte intégral de la loi relative aux soins palliatifs.
-Luxamburg’s Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs , à la directive anticipée et à
l’accompagnment en fin de vie et modifiant.
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برمبنای آنها صور ،گرفته است ،اما در محاکم ملی کشورها ،وجود حرق مرر برا اسرتناد بره
حقوقی همچون حق بر آزادی و امنیت شخصی ،1حرق برر کرامرت انسرانی ،2اصرل ضررور ،در
حقوق کامنال ،3رضایت بزهدیده 4نیز طرح دعوی صور ،گرفته است .درخصوص حق برر آزادی
و امنیت فردی ،باید گفت این حق در یک مفهوم ،به معنرای «خودمختراری شخصری ،ترومم برا
احترام به حق تصمیمگیری درخصوص بدن خود ،کنترل بر تمامیت جسرمی ،روحری و کرامرت
ذاتی تا آنجا که وارد حوزۀ ممنوعیتهای جزایی نشود» است .آنچه مسلم است ایرن اسرت کره
نقض آن ،شخ را از حق خود بر امنیت فردی محروم میکند ،زیرا توانایی تصمیمگیری دربارۀ
بدنش را از او سلب میکند و تنها چیزی که به او مریدهرد درد جسرمی و فشرار روانری اسرت.
درخصوص حق بر کرامت نیز در اسناد مختلف حقوق بشر ،تصرریح شرده اسرت کره ایرن حرق
سنگبنای تمام حقوق و آزادیهای دیگر بشری است و حتی برخی اسناد تا آنجا پیش رفتهانرد
که اعمال حقوق دیگر را تنها در صورتی مجاز میدانند که مغایر با حق افراد بر کرامت ذاتیشان
نشود 5.بر این اساس ،حتی حق حیا ،نیز اگر بهگونهای به کار رود که کرامت فرد را خدشرهدار
کند ،باید در شیوۀ اجرای آن حق تجدیدنظر کرد.
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یکی از مصادیق بارز حق بر حریم خصوصی است .اما آنچه درنهایت دیروان را از صردور رمی بره
نفع خواهانها بازمیدارد ،ساختار ویژۀ جوامع اروپایی و نقش فرعی دیوان در کنار شررایط ویرژۀ
پرونده است ،تا آنجا که دیوان در پروندۀ پریتی بهصراحت ابراز میکند که منافع بحرثشرده در
هر پرونده متفاو،اند و خودسرانهبودن یا نبودن مداخلۀ دولرت در هرر مرورد کرامال بره شررایط
بستگی خواهد داشت .در اینجا قانون منعطف انگلستان است کره مرانع از احرراز نقرض مرادۀ 8
میشود و اگر این قانون کمک به مر دیگری را بی هیچ استثنایی قتل محسوب میکرد ،نقض
مسلم این ماده محسوب میشد.
نکتۀ دیگر اینجاست که دیوان در اکثر این آرا ،نقض حق را احراز میکند ،امرا برا توجره بره
آنچه درخصوص دو جنبۀ شکلی و ماهوی اصل صالحیت تکمیلی -به ترتیب قاعده طی مراحرل
داخلی و دکترین حاشیۀ صالحدید -گفته شرد ،دیروان در تمرامی مروارد ،دولرتهرای عضرو را
درخصوص تصمیمگیری نسبت به حق مر  ،صالحتر دانسته است .باید در نظرر داشرته باشریم
این امر به دلیل تفاو ،ساختاری جوامع اروپایی با سایر دولرتهاسرت و در سرایر کشرورها کره
چنین حالتی وجود ندارد ،پس از احراز نقض برخی از حقوق و آزادیهای افراد ،اصوال دولرتهرا
مکلف به تضمین آن حقوق ،با تصویب قوانین یرا دیگرر اقرداما ،الزم هسرتند ماننرد آنچره در
ایاال ،متحده و کانادا شاهد هستیم.
درخصوص حدود آزادی دولتها در محدودکردن حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون،
باید گفت عالوه بر آن دسته از محدودیتهایی که در هر ماده اختصاصا بیان شده اسرت ،ماننرد
آنچه در مواد  8و  9شاهدیم ،همانگونه که در آرای ذکرشرده بیران شرد ،دیروان در هرر مرورد
تفسیر این محدودیتها را با توجه به شررایط خراص هرر پرونرده -ماننرد جامعره و قروانین آن،
باورهای حاکم بر هر جامعه ،میزان اهمیتی که هر حکومت با وجود سرکوالربودن اکثرر جوامرع
برای مذهب قائلاند و شرایط خواهان -تا حد زیرادی براسراس دکتررین حاشریۀ صرالحدید بره
دولتها واگذار کرده است .پذیرش اصل صالحیت تکمیلی در جوامع اروپایی و نهادهرای حراکم
بر آنها -از جمله دیوان -سبب شده است تا دولتها در عین برخورداری از حاشیۀ اختیرارا ،و
عملکردی مبتنی بر صالحدید ،همگی تابع قوانین یکپارچه باشند و در عین حال ،عضوی از یک
موافقتنامۀ دستهجمعیبودن بدینمعناست که دولتها عالوه بر پاسرخگویی درخصروص نقرض
حقوق بشر در برابر دیوان ،در برابر یکدیگر نیز مسئول خواهند بود .این اصل به معنرای اختیرار
تام دولتهای عضو در قانونگذاری و نحوۀ اجرای قوانین و حتی تقابل برین دیروان و دولرتهرا
نیست ،بلکه درحقیقت ،در وهلۀ اول ،مستلزم انطباق قوانین ملی و نحوۀ عملکرد مراجع قضرایی
داخلی با مفاد کنوانسیون اروپایی و پروتکلهای الحاقی است .این امر سبب میشود دادگاههرای
داخلی بهنوعی تحت صالحیت نظارتی دیوان قرار گیرند (.)Cassese, 2015: 11
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