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Abstract
An international non-governmental organization is a volunteered self-established
non-profit organization which advocates public interests. The role of nongovernmental organizations which inherently pursue public interests, are significant
and have been recognized at different levels. Meanwhile, according to the European
Convention of Human Rights and its protocols, especially Protocol No. 11, as well
as the case law of the European Court of Human Rights, the possibility of nongovernmental organizations’ participation in the Court’s proceedings has been
accepted in three forms: plaintiff, plaintiff’s representative, and amicus curiae. AS
such, international non-governmental organizations have an extensive role in the
proceedings of the European Court of Human Rights. This study aims to examine
this role.
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قاسمی2

چکیده
سازمان غیردولتی بین المللی نهادی داوطلبانه ،مستقل و غیرانتفاعی است که منااع عمایمی ا
دنبال میکند .نقشآعرینی سازمانهای غیردولتی که ذاتاً بهدنبال تحقق خیر عمیمیاند ،اماروز
د نظامهای حقیقی مختلف شایان تیجه بید و این سازمانها ا د سطیح مختلاف مااا کت،
شناسایی کرد اند .د این میان ،نقش سازمانهای یادشد د دییان ا وپایی حقای باار بسایا
حائز اهمیت مینماید .د این با  ،براساس کنیانسیین ا وپایی حقی بار و پروتکلهای ضمیمة
آن ،بهخصیص پروتکل شما ة  11و براساس ویة قضایی شکلگرعته د دیایان ا وپاایی حقای
بار که از جمله مناب اصلی این مطالعه است ،ماا کت سازمانهای غیردولتی د دعااوی ایان
دییان به سه شکل میسی دانسته شد است که عبا تاند از شاکی ،نمایندة شاکی و یا دادگا و
از این حیث میتیان از نقشآعرینی گستردة سازمانهای غیردولتای باین المللای د ایان نظاام
قضایی سخن گفت .میضیع نیشتا پیش و ،بر سی چند و چین چنین ماا کتی است.

کلیدواژگان
دییان ا وپایی حقی بار ،سازمانهای غیردولتی بینالمللی ،کنیانسایین ا وپاایی حقای باار،
نقشآعرینی.

 .1داناجیی دکتری حقی عمیمی ،داناکدة حقی  ،داناگا قم ،قم ،ایران (نییسندة مسئیل).
 .2دانایا  ،گرو حقی بین الملل ،داناکدة حقی  ،داناگا قم ،قم ،ایران.
تا یخ د یاعت - 1397/11/24 :تا یخ پذیرش1398/07/29 :
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مقدمه
سازمانهای غیردولتی کناگران شناختهشد ای د زمینة تیساعه و حمایات از حقای باار د
عرصة بین المللی محسیب می شیند .هرچند بهواسطة اختالف دیدگا های نسبتاً عمیق از سایی
دولتها د زمینة شخصیت حقیقی این سازمانها ،ویههای متفاوتی د عمل ایجاد شد اسات،
اما بهواسطة ویژگیهای ممتاز ساازمانهاای غیردولتای همناین اهاداف غیرانتفااعی ،تأسایس
سمی ،سازماندهی غیردولتی و د نتیجه اقدامات ماثرر ایان ساازمانهاا د زمیناة حمایات از
حقی بار نمیتیان نقش و کا کرد این نهاد ا د عرصة بینالمللی نادید گرعت 1.سازمانهاای
غیردولتی د سطح داخلی ،از یک طرف مداع خیاست مردم د مقابل دولت و د تاالش بارای
وادا کردن دولت به تأمین آنها هستند و از طرف دیگر ،مان تعار دولات باه حقای اعاراد و
حامی حقی مردم هستند .آنها د سطح بینالمللی نیز از طریق بسای اعکاا عمایمی و انجاام
ععالیتهای گیناگین تیجه جامعة جهانی ا به خیاست و نیازهای اساسی شهروندان جلب کرد ،
زمینه ا برای تغییر شرایط و بهبید وضاعیت شاهروندان د ساطح جهاانی و د د ون کاای ها
عراهم میکنند (بیگزاد و غضنفری.)33-52 :1391 ،
حضی و ماا کت سازمانهای غیردولتی د دو عرایند شکلگیری هنجا های باینالمللای و
نظا ت و اجرای آنها محقق میشید ( مضاانی .)153-172 :1387 ،چااماناداز و عملکارد ایان
سازمانها میتیاند محلی ،ملی ،منطقهای یا جهانی باشد .برخی از آنها میضیعمحای و تعادادی
دیگر وظیفهمحی و باألخر گروهی مبتنی بار دیادگا هاای ماذهبیاناد ).)Jessica, 1997: 53
بهطی معمیل سازمانهای بینالمللی غیردولتی تیسط اعراد تاکیل مایشایند و ایان اعاراد بار
کا کرد آنها حاکماند .اعرادی که دا ای مناع ماترک د زمینة خاصیاند یا د حرعة مااترکی
کا میکنند ،ممکن است این نیاز ا احساس کنند تا سازمانهایی ا د سطح بینالملل تاکیل
دهند تا بتیانند د جهت حمایت از مناع ماترک خید اقدام کنند (طالیی.)31 :1389 ،
د تعریفی از سازمانهای بینالمللی غیردولتی گفته شد سازمانهایی هستند که از اشاخاص
حقیقی یا حقیقی غیر از دولاتهاا تااکیل مایشایند (مااهدی و تساخیری .)26 :1392 ،ادا ة
اطالعات عمیمی سازمان ملل متحاد 2د تعریاف ساازمان غیردولتای مایگییاد باه هار ساازمان
غیردولتی و داوطلبانهای اطال میشید که د سطح محلای ،ملای یاا باینالمللای ععالیات دا د و
اعرادی با عالیق ماترک آن ا ادا میکنند .تعابیر متفاوتی د مای د ساازمان غیردولتای مطارح
شد است .عبا اتی که بر گینههای وسیعی از این سازمانها قابل اعمال است ،شاامل انجمانهاای
 .1برای مطالعة بیاتر د خصیص ویژگیهای سازمانهای غیردولتی .ک:
Lester M. Salamon & Helmut K. Anheier (1996). The Emerging Nonprofit Sector An Overview,
Manchester: Manchester University Press.
)2. The Department of Public Information (DPI
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داوطلبانه ،1انجمنهای غیرانتفاعی ،2سازمانهاای داوطلباناة خصیصای ،3ساازمانهاای مردمای،4
سااازمانهااای حااامی مااردم 5و سااازمانهااای مااردمنهاااد 6اساات (غضاانفری .)88 :1394 ،ظهاای
سازمانهای غیردولتی بهعنیان بازیگری د سطیح ملی و بینالمللی از دهة  1960به بعد قسامتی
از یک ضرو ت طبیعی د نظام باینالمللای و واکناای د مقابال نااتیانی آن د تاأمین عادالت و
نیازهای باری ،امنیت ،مداخالت باردوستانه ،حقی بار و دیدگا های انعطافناپاذیری کاه عقاط
د پی احترام به حاکمیت سرزمینی بید اند ،محسیب میشید (.)Held, 1995: 266-286
د خصیص شخصیت حقیقی سازمانهای بینالمللای غیردولتای دیادگا هاا و ویکردهاای
متنیعی وجید دا د .برخی اندیامندان حقی بین الملل با تیجه باه تکاالیف و حقایقی کاه بار
عهدة سازمانهای غیردولتی است ،به تحلیل شخصیت حقیقی این ساازمانهاا پرداختاهاناد .د
حال حاضر دییان ا وپایی حقی بار ،کمیسیین آمریکاایی حقای باار ،کمیسایین آعریقاایی
حقی بار و خلق ها ،دادگا آعریقا و تا حدودی دییان دادگستری ا وپایی حق جایع مساتقیم
برای طرح شکایت ا به این سازمانها د میا دی که قربانی مستقیم نقض حقای قارا گرعتاه
باشند ،اعطا کرد اند ) .(Lindblom, 2014: 262بهجز ویههای قضایی ماذکی  ،ویاة قارا دادی
نیز به سازمانهای غیردولتی حقیقی اعطا کرد اند .از جمله کنیانسیین استراسابی خیاساتا
شناسایی سازمانهای ربت شد د هریک از کاای های عضای ،د ساایر کاای های عضای شاد
است .کنیانسیینهای چها گانة ژنی نیز د جایجای مقر ات خید به نقشپذیری و نقشآعرینای
کمیتة بین الملل صلیب سرخ اشا کرد اند (تیحیدی .)133 :1393 ،حیادث ناگیا و وقای ضد
باری د جنگ جهانی دوم ،میجب شکلگیری نظامی جدید د عضای حقی باینالملال شاد.
تاکیل ملل متحد د سال  1945و همننین صدو اعالمیة جهانی حقی بار د ساال 1948
از جمله اتفاقاتی است که د این دو و د ا تباط با حیادث مذکی شکل گرعت .از ایان تاا یخ
به بعد شاهد تالشهای جهانی و منطقهای د استای تعریف و تبیین حقی و آزادیهاای باار
د قالب کنیانسیینها و معاهدات متعددی همنین کنیانسیین ا وپایی حقی بار ،7کنیانسیین
آمریکایی حقی بار ،8منای آعریقایی حقی بار و ملتها 9و اعالمیة قااهر د مای د حقای
بار د اسالم 10هستیم.
1. Voluntary Associations
2. Nonprofit Associations
3. Private Voluntary Organizations
4. Peoples Organizations
5. Grassroots Support Organizations
6. Grassroots Organizations
7. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
8. The American Convention on Human Rights, also known as the Pact of San José
9. African Charter on Human and Peoples' Rights
10. Cairo Declaration on Human Rights in Islam
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کنیانسیین ا وپایی حمایت از حقی بار و آزادیهای اساسی د  4نیامبر  1950باهعنایان
سیمین سند سمی مصیب تیسط شی ای ا وپا 1با عضییت کای هایی که بیااترین صادمات ا
د طیل سالهاای دو جناگ جهاانی متحمال شاد بیدناد ،د م باه تصاییب ساید .اگرچاه
کنیانسیین ا وپایی حقی بار اولین سند بین المللی نبید که د زمینة حقی بار تدوین شاد
بید ،لیکن این کنیانسیین ا می تیان نخستین سند حقی باری دانست که نهادی قضایی ا د
جهت نظا ت و کنترل قضایی بر حسن اجرای یک قرا داد بینالمللای پایشبینای کارد اسات
(قا ی سید عاطمی .)129-145 :1379 ،د این خصیص الزم است به سند بسیا مهام دیگاری
نیز اشا شید و آن کنیانسیین ا وپایی شناسایی شخصیت حقیقی برای سازمانهای بینالمللی
غیردولتی 2مصیب  24آو یل  1986است .اهمیت این کنیانسیین د این نکتاه اسات کاه ایان
سند ،اولین می د د جهت به سمیت شاناختن شخصایت حقایقی ساازمانهاای باینالمللای
غیردولتی است و براساس آن این اید مطرح شد است که میتیان ویژگیهاای الزم باهمنظای
ایجاد یک سازمان غیردولتی دا ای شخصیت حقیقی بینالمللی ا د یاک معاهادة باینالمللای
ماخص کرد تا هر سازمان غیردولتی با کسب آن ویژگیها خیدبهخید از ایان امتیااز برخای دا
شید (قاسمی و تسخیری.)215-243 :1396 ،
باید دانست د زمان نگا ش کنیانسیین ا وپایی حقی بار سازمانهای غیردولتی باازیگران
مثرری د عرصة بین المللی نبیدند .هرچند د این مقط شاهد وجاید و ععالیات برخای از ایان
سازمانها هستیم ،اما تعداد و تأریرگذا ی آنها زیاد نبید .تعداد سازمانهاای غیردولتای د دهاة
هاتاد به سرعت شد کرد .بر این اساس تعداد سازمانهای غیردولتی ععال د زمینة حقی بار
از  50می د د سال  1940به بیش از  400می د د ساال  2000ساید (.)Rietveld, 2015: 5
سازمانهای غیردولتی د دادگا های حقی باری د نظامهای قضایی میجاید د چناد شاکل
ممکن است ماا کت کنند .این سازمانها ممکن است بهعنیان شاکی ،نماینادة شااکی ،شااهد،
دوست دادگا یا و ود رالث بهعنیان ا ائهدهندة اطالعات کا شناسای باه ایفاای نقاش بزردازناد
( .)Shelton, 1994: 611-642بر این اساس الزم اسات باا مراجعاه باه اساناد میجاید از جملاه
کنیانسیین ا وپایی حقی بار و پروتکلهای ضمیمة آن و همننین ویة قضایی دییان ا وپاایی
حقی بار به تحلیل نقشآعرینی سازمانهای غیردولتی بزردازیم تا وشن شید این ساازمانهاا
د نظام قضایی حقی بار ا وپایی بیاتر د چه قالبی ععالاند و دامنة نقشآعرینای آنهاا چاه
میا دی است.

1. Council of Europe
2. European Convention on the Recognition of the Legal Personality of INGOs
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دیوان اروپایی حقوق بشر و جایگاه نهادهای غیردولتی در آن؛ گذر از
موانع صالحیتی
اهمیت کنیانسیین ا وپایی حقی بار د میان دیگر نمینههای ماابه د این نکته اسات کاه ایان
معاهد اولین سند پس از تصییب اعالمیة جهانی حقی بار است کاه د آن ضامن باه سامیت
شناختن حقی و آزادیهای متعدد ،سازوکا قضایی منطقهای می د نیاز بهمنظی حفظ و حراسات
از حقی مذکی  ،د قالب دییان ا وپایی حقی بار پیشبینای شاد اسات (Eynde, 2013: 271-
) .313جامعیت کنیانسیین ا وپایی حقی بار از جمله د خصیص پیشبینای نهادهاای نااظر بار
اجرای آن ،میجب شد است این سند منطقهای باه الگاییی بارای دیگار اساناد مااابه د ساطح
بینالمللی تبدیل شید .نظا ت بر اجرای تعهدات مند ج د کنیانسایین ا وپاایی حقای باار ،بار
عهدة کمیسیین ا وپایی حقی بار ،1کمیتة وزیران ،2شی ای ا وپا و دییان ا وپایی حقی بار قرا
گرعته است که مهمترین این نهادها ،دییان ا وپایی حقی بار است .این دییان به میجب مادة 19
کنیانسیین ا وپایی حقی بار د سال  1959تأسیس شد است و براساس میاد کنیانسیین مزبی
و پروتکلهای ضمیمة آن ععالیت میکند .مطابق همین ماد  ،وظیفة اصالی ایان دیایان ،تضامین
احترام به تعهدات ناشی از کنیانسیین و پروتکلهای آن است (قاسمی.)333 :1392 ،
د کنیانسیین ا وپایی حقی بار ذیل بخش دوم از مادة  19تا  51به دییان ا وپایی حقای
بار ،قیانین و آیین کا آن بهعنیان نهاد ناظر بر عایت حقی و آزادیهای می د اشاا د ایان
سند پرداخته شد است .مادة  19مربیط به تأسیس این نهاد اسات و مقار مایدا د باهمنظای
کسب اطمینان از نظا ت بر تعهدات طرفهای متعاهد کنیانسیین و پروتکلهای مربیط باه آن،
دییان ا وپایی حقی بار باید تأسیس شید.
د تاریح و معرعی دییان ا وپایی حقی بار براساس آننه د کنیانسیین بیان شاد و نیاز
به میجب اصالحات بعدی بهخصیص تغییرات می د اشا د پروتکل شما ة  ،311بهاختصا می
تیان گفت این دادگا سابقاً با سازوکا ی دومرحلهای (کمیسیین و دادگا ) ادا میشد ،ولی باه
دلیل تعدد شکایات واصله و زمانبر بیدن مکانیسم دومرحلهای ،اصالح شد .د نهایت برای حال
ماکل مذکی ایجاد دادگا تمام وقت می د میاعقت قرا گرعت (طباطباایی.)105-136 :1382 ،
دییان ا وپایی حقی بار د دو زمینه دا ای صالحیت است :سیدگی به شاکایات د خصایص

1. European Commission of Human Rights
2. Committee of Ministers of the Council of Europe

 .3به میجب این پروتکل دادگا واحد تماموقت ،جایگزین نظاام دوگاناة کمیسایین ا وپاایی و دادگاا شاد ،نقاش
قضایی کمیتة وزیران لغی شد و شعب سیدگی د دادگا اعزایش یاعت.
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نقض حقی مند ج د کنیانسیین و پروتکلهای ضمیمه آن(1بند  3مادة  )35و همننین ا ائاة
آ ای مای تی (مادة  )47د خصیص تفسیر اسناد ماذکی  .ا کاان دیایان ا وپاایی حقای باار
شامل دبیرخانه و دعتر دییان بهعنیان ا کان ادا ی ،کمیتهها ،شعب و شعبة عالی بهعنیان ا کان
قضایی و نیز بخشها و دادگا متاکل از اعضا که بهنیعی ا کان شبهقضااییاناد ،اسات .یکای از
میضیعات مهام د خصایص ایان دادگاا ماالک پاذیرش دادخیاسات اسات کاه د ماادة 35
کنیانسیین شرایط آن ذکر شد است .براساس بند  ،1دیایان تنهاا د صای تی امکاان پاذیرش
شکایت ا دا د که تمامی تالش ها برای دادخیاهی د سطح ملی به نتیجه نرسید باشاد .طباق
بند  2دییان به شکایت اشخاص و سازمانهای غیردولتی ناشناخته و عاقد نام سیدگی نمیکند.
همننین د صی تیکه دادخیاست ا ائهشد به دییان بهسبب ماهیی شبیه به میا دی باشاد کاه
قبالً تیسط آن سیدگی شد و عاقد اطالعات جدید باشد ،د میشید .د بند  3این ماد مجدداً
بر محدودة صالحیت قضایی دییان تأکید شد و شکایات د خصیص نقض حقی بار د مایا د
خا ج از حقی مند ج د کنیانسیین و پروتکلهای وابساتة غیرمسامیع اعاالم شاد اسات .د
زمینة صالحیت این دادگا د پروتکل شما ة  15مصیب  2013نیآو یها د اصیل حقیقی کاه
پیش از آن د تعدادی از گزا شهای کمیسیین حقی بار ا وپایی و نیز دییان ا وپاایی حقای
بار می د تیجه قرا گرعته بید ،اشا شد است که عبا تاند از اصال مکمال بایدن صاالحیت
دییان 2که عد ای از آن به اصل عرعیت نیز تعبیر کرد اند ،3همننین دکترین حاشایة مجااز یاا
صالحدید .4آیین کا و قیاعد سیدگی دییان 5نیز د  104قاعد د  1998باه تصاییب دادگاا
متاکل از تمامی قضات سید که حاوی مسائل مهمی چین نحیة کا کرد دادگا  ،تاکیل شعب،
کمیتهها و شعبة عالی ،صدو أی ،علنی بیدن دادگا  ،تحقیقات و ا حل دوستانه است.

 .1شایان ذکر است پروتکلهای شما ة  12 ،7 ،6 ،4 ،1و  13پس از آنکه سازمان ملل باه تصاییب میقاا مادنی و
سیاسی و میقا اقتصادی ،اجتماعی و عرهنگی مصیب  1966اقدام کرد ،به تصییب شی ای ا وپا سید و دامنة
حقی و آزادیهای می د حمایت کنیانسیین ا تا حد زیادی گسترش داد.
2. The Principle Of Subsidiarity

 .3اصل  Subsidiarityا برخی نییسندگان به معنای اصل مکمل بیدن و برخی دیگر آن ا اصل عرعیات نامیاد اناد
(لین و مک دونالد )99 :1380 ،د تیضیح این اصل گفته شاد اسات براسااس زمیناة اجراشاد د خصایص
کنیانسیین ا وپایی حقی بار ،اصل عرعیت به معنای صالحیت عرعای و ود دادگاا د مایا دی کاه مقاماات
داخلی د انجام وظایف خید د خصیص اعمال حقی مند ج د کنیانسیین ناتیان باشند ،د غیر ایان صای ت
باید گفت وظیفة اصلی و اولیه عایت این حقی بیش و پیش از دادگا بر عهدة طرفهای متعاهد کنیانسایین
است .برای مطالعة بیاتر .ک:
Gabriel Füglistaler, The Principle Of Subsidiarity And The Margin Of Appreciation Doctrine In The
European Court Of Human Rights Post, IDHEAP - Unité Droit public, 2016 2011 Jurisprudence
4. The Margin of Appreciation Doctrine
5. Rules of Procedure of the European Court of Human Rights
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امکانسنجی مشارکت سازمانهای غیردولتی در دیوان اروپایی حقوق بشر
د خصیص نقشآعرینی سازمانهای غیردولتی د نظامهای قضایی بینالمللی نظرهای مختلفی
ا ائه شد است .د یک تقسیمبندی پن نقش متفاوت زیر برای این سازمانها ا ائه شد اسات:
نقش شاکی و ا ائهدهندة دادخیاست ،نقش مااو ای و ا ائة نظر ،نقش نمایندگی از سایی عارد
یا گرو قربانی ،ا ائهدهندة اطالعات و شیاهد و د نهایت نقش حماایتی و عملیااتی ( Haddad,
 .)2012: 126-149د تقسیمبندی دیگر سه نقش اساسی د قالب نظامهای حقی بار منطقاه
ای 1برای این سازمانها پیشبینی شد است که عبا تاند از :نقش شاکی بهعنایان طرعای کاه
خید قربانی نقض حقی بار مند ج د اسناد و معاهدات بینالمللی شد است ،نقش نماینادگی
از سیی قربانیان مدعی نقض حقی بار و د نهایت نقش شخص رالث د قالب یا دادگاا  2یاا
مداخلهگر (.)Lloyd Hitoshi, 2011:54
د خصیص نقش اخیر یعنی یا دادگا گفته شد است حاالتی کاه مراجا قضاایی از یاک
شخصیت دعیت بهعمل میآو ند تا اطالعات و مااهدات خاص خید ا بهمنظای وشان شادن
میضیع و یااعتن ا حال د اختیاا آنهاا بگاذا د ( .)Salmon, 2001: 62- 63اماروز مااا کت
یا دادگا د عمد محاکم بینالمللی با وجید تفاوت د آیاین و شاییة مااا کت ماذکی  ،مای د
پذیرش واق شد است .دییان حقی بار ا وپایی ،دییان بینآمریکایی حقای باار ،3ساازوکا
حل اختالعات سازمان تجا ت جهانی و دییان کیفری باینالمللای از جملاه مایا دی اسات کاه
ماا کت نهاد یا دادگا د آنها می د پذیرش واق شد است ).(Dolidze, 2016: 851-880
طبیعی است که نظامهای حقی باری میجید قیاعد و آیینهای داد سی مختص به خاید ا دا ناد
که ضمن آن به معرعی نهادهای شناختهشد بهمنظای مراجعاه باه کمیسایین و دادگاا و نیاز ساطیح
ماا کت و مداخلة این نهادها که عبا تاند از شاکی ،نمایندة قرباانی نقاض حقای باار و نیاز شاخص
رالث ،پرداخته شد است .البته باید تیجه داشت که اقدامات سازمانهای غیردولتی و گرو هاای ععاال د
زمینة حقی بار به نقشهای پیشگفته د چا چیب نظامهای حقی باری محدود نمیشید ،بلکاه د
عمل رابت شد است این سازمانها د صی ت وجید محدودیت مراجعه بهعنیان یک نهاد شاناختهشاد ،
میتیانند از طر غیر سمی همنین مذاکر و البی با دیگر نهادهای سمی د اعالم شکایت یاا ترغیاب
دولتها به تغییر قیاعد مربیط به آیینهای داد سی و قضایی و نیز کمک سانی د تحقیقاات مربایط باه
شکایات واصله نیز بر دادگا تأریرگذا باشند (.)Rietveld, 2015: 20
 .1نظامهای حقی باری که د سطح منطقهای و عراتر از یک دولت ععالیات دا ناد ،اغلاب شاامل نظاام ا وپاایی،
آعریقایی و آمریکایی است که هر سه همزمان دا ای کمیسیین و دادگا حقی بااری هساتند .هرچناد نظاام
حقیقی ا وپا از سال  1998بهصی ت دادگا واحد دائمی د آمد.
2. Amicus Curiae
3. IACHR
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هرچند د زمان تأسیس دییان ا وپایی حقی بار د سال  1950هیچ دسترسی مستقیمی
برای اشخاص و گرو هاا وجاید نداشات ،اماا اماروز میاراث سرشاا ی از مااا کت اشاخاص و
سازمانها د ایان نهااد دیاد مایشاید ) .(Cichowski, 2016: 891د دو ای کاه اشاخاص و
گرو ها از جمله سازمانهای غیردولتی امکان مراجعة مستقیم به دییان ا وپاایی حقای باار ا
نداشتند ،میتیانستند با ا ائة شکایت به کمیسیین ا وپایی حقی بار میا د نقض حقی مند ج
د کنیانسیین ا از سیی دولتهای متعاهد اعالم کنند .کمیسیین د صی تیکه تاخیص میداد
شکایت قابل پذیرش است و همننین از طریق وشهای دوستانه 1حلشدنی نیسات ،آن ا باه
دییان ا ائه میکرد .نکتة شایان تیجه اینکه د چناین حاالتی ایان کمیسایین باید کاه طارف
شکایت د نظر گرعته میشد و نه اعراد یا گرو ها و سازمانهاای غیردولتای کاه شاکایت ا باه
کمیسیین ا ائه داد بیدند .البته دییان برای شاکی اصلی که اعراد خصیصای و گارو هاا بیدناد،
معمیالً امکانی ا عراهم میکرد کاه د عرایناد داد سای شارکت کنناد .از ساال  1989اعاراد و
گرو ها از جمله سازمان های غیردولتی این حق ا پیدا کردند کاه پاس از د خیاسات از ئایس
دییان بهمنظی حسن اجرای امی داد سی ،و ود کنند .از آن تا یخ ئیس دییان ایان عرصات ا
برای اشخاص و سازمان های غیردولتی عراهم کرد که بتیانند شاکایت ا باه ناام خاید د نظاام
قضایی ا وپا به جریان بیندازند ( .)GOMIEN, 1996: 42با تصییب پروتکل شاما ة  11د ساال
 1998کمیسیین ا وپایی که سابقاً از سیی اشخاص و گرو ها و از جمله سازمانهای غیردولتای
نزد دییان ا وپایی حقی بار اقامة دعیا میکرد حذف شد ،اما همزماان صاالحیت اعارادی کاه
حق اقامة دعیا د دییان ا داشتند ،بسیا گسترد شاد .ایان پروتکال ضامن اصاالح ماادة 34
کنیانسیین امکان د یاعت شکایت از اعراد ،سازمانهای غیردولتی یاا گروهای از اشاخاص ا کاه
قربانی نقض حقی مند ج د کنیانسیین بیدند ،به سمیت شناخت .براساس ایان مااد دیایان
میتیاند نسبت به د یاعت د خیاستها از طرف هار شاخص ،ساازمان غیردولتای یاا گروهای از
اشخاص که مدعیاند قربانی نقض حقی مند ج د کنیانسیین و پروتکلهاای مربایط باه آن از
سیی هریک از طرفهای متعاهد شد اند ،اقدام کند .طرفهای معاهد متعهد مایشایند د ا
اجرای مثرر این حق از هیچ طریق مانعی ایجاد نکنند2.
همننین به میجب بند  2مادة  36که تیسط پروتکل شما ة  11اصالح شد ،این اختیاا باه
ئیس دییان داد شد که از دولتهایی که طرف دعیا نیستند یا هر شخص مرتبطی کاه شااکی
نیست ،بهمنظی ا ائة مکتیب نظرها یا استماع با هدف اجرای مناسب عدالت دعیت کند .د بند
1. Friendly Settlement
2. Protocol 11, supra note 27, art. 34; Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, art. 34, Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 221, amended by Protocol 11, supra note 27, and
Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
May 13, 2004.
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 2مادة  36آمد است که ئیس دییان هریک از کای های متعاهد که طرف شاکایت د پروناد
نبید و یا هر شخص مرتبطی که شاکی نیست ،ولی حضی شان د جهت تحقق شایسته عادالت
کمک میکند ،بهمنظی ا ائة مکتیب نظرها یا اساتماع داد سای دعایت مایکناد .د خصایص
تفسیر دییان از شرایط مند ج د این بند دو نکته وجید دا د .همانگینهکه گفتاه شاد ،ئایس
دییان د میا دی چنین اختیا ی دا د که د جهت اجرای مناسبتر عدالت باشد و نیاز تیساط
هر کدام از اعضای کنیانسیین یا اعرادی که خیاهان نبید  ،اما مرتبط با پروند هساتند ،صای ت
گیرد .دلیال شارط اول مااخص اسات و د خصایص آن اساتفادة تخصصای از ساازمانهاای
غیردولتی که د زمینة خاصی ععالیت میکنند ،مناسبتر بهنظر می سد .از سیی دیگار ،شارط
ا تباط تا حدودی تعجبآو است .د دو پروندة مرتبط به زمان پیش از آغاز به کا نظام جدیاد،
تفسیر مضیقتری از واژة ا تباط ا ائه شد بید ،اما د سالهای اخیر دییان صرف وجید منفعات
کلی د پروند ا نیز برای مااا کت کااعی تلقای مایکناد (عبیاری .)71-96 :1391 ،د ایان
خصیص ذیل بر سی نمینههای مای د مطالعاه د پاژوهش ویکارد میسا دیایان د پاذیرش
ماا کت سازمانهای غیردولتی و تفسیر این دییان از شرط ا تباط ا می د مداقه قرا میدهیم.
براساس مادة  34اصالحشد د پروتکل شما ة  11ساازمانهاای غیردولتای کاه باهعنایان
شاکی نقض حقی باری مند ج د کنیانسیین قصد حضی د دادگا دا ند ،باید همنین دیگر
اعرادی که برای شکایت د دییان به سمیت شناخته شد اند ،دادخیاست سمی خید ا مبتنی
بر قیاعد کنیانسیین و نیز قیانین دییان ا وپایی تنظیم و ا ائه کنند .نکتة شاایان تیجاه د ایان
زمینه این است که براساس آننه د متن مادة مذکی ذکار شاد اسات ،شاکایت ساازمانهاای
غیردولتی علیه یکی از کای های عضی کنیانسیین باید الزاماً مبتنی بر نقض حقی بار مناد ج
د کنیانسیین علیه خید آن سازمان غیردولتی باشد و نقض این حقی علیه اعراد و گارو هاایی
که سازمان های غیردولتی به نمایندگی از ایاان د دییان شکایت کرد اند ،خا ج از ماتن ماادة
 36برداشت میشید .د صی ت پذیرش چنین دیدگاهی سازمانهای غیردولتی تنهاا د صای تی
که شخصاً می د نقض حقی بار واق شیند ،امکان مراجعه به دیایان خیاهناد داشات و ناه باه
نمایندگی از اشخاص و گرو هایی که قربانی نقض این حقی شد اند .این د حالی است کاه د
کنیانسیین و پروتکلهای ضمیمة آن میاد ماخصی از حقای باار د خصایص ساازمانهاای
غیردولتی ذکر ناد که د صای ت تعادی از سایی دولاتهاای متعاهاد مای د اعتارا ایان
سازمان ها قرا گیرد .دیدگا دیگر د خصیص ماا کت سازمانهای غیردولتی د دییان ا وپایی
حقی بار میگیید تیسعة نهادهایی که امکان ا ائة شکایت به این دییان ا دا ند ،براساس مادة
 34کنیانسیین ،این امکان ا برای سازمانهای غیردولتی عراهم آو د است که باه نماینادگی از
سیی اشخاص و گرو هایی که مدعیاند از سیی یکی از اعضای کنیانسیین قربانی نقاض حقای
بار شد اند ،اقدام به شکایت کنند .ویة دییان بهخصیص د سالهای اخیر ناان داد است که
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د شرایط خاص و استقنایی 1چنین امکانی برای سازمانهاای غیردولتای د نظار گرعتاه شاد
است2.
نکتة دیگر اینکه سازمان های غیردولتی مذکی د این ماد باید واجد شخصیت حقیقی الزم
باشند و برای مقال د یکی از کای های عضای باه طای سامی باه ربات ساید باشاند .البتاه
استقنای این قاعد د زمانی است که شکایت سازمان غیردولتی د خصیص نقض حقای آن از
سیی یک کای عضی کنیانسیین د جهت تأسیس آن سازمان غیردولتی است که د این حالت
علی غم عدم ربت و تأسیس سمی سازمان غیردولتی میتیاند اعالم شاکایت کناد .یاعتاههاای
یک بر سی د میان شکایات انجامگرعته به دییان ا وپایی حقی بار ناان مایدهاد از ابتادای
سال  2000تا پایان  2009تعداد  10067می د أی د این دادگا صاد شد اسات کاه از ایان
میان د  394می د یعنی چیزی حدود  4د صد کل آ ا ،سازمانهای غیردولتای د شاکلهاای
مختلفی د گیر پروند بید اند .تحلیل این آ ای قضایی ناان میدهاد ساازمانهاای غیردولتای
بیاترین ماا کت ا د قالب نمایندة 3عرد یاا گارو قرباانی یعنای چیازی حادود  305مای د،
صی ت داد اند .پس از آن  51می د از ماا کت این ساازمانهاا د قالاب شااکی 4و سازس 49
می د ماا کت د قالب و ود به داد سی 5ربت شد است.)Lloyd Hitoshi, 2011: 54(6
پس از بر سی میاد کنیانسیین الزم است مرو ی هم بر قیاعد دییان 7ا وپایی داشته باشایم.
این مقر ات د  104قاعد د سال  1998با حضی تمامی قضات به تصییب دیایان ساید و د
 14نیامبر  2016آخرین اص الحات بر آن اعمال شد است .د این قیاعد به میضیعات مختلفای
د خصیص نحیة تااکیل دیایان ا وپاایی حقای باار و آیاین داد سای آن و از جملاه نحایة
ماا کت سازمانهای غیردولتای د آن پرداختاه شاد اسات .د ماادة  1کاه واژگاان کلیادی
همنین کنیانسیین ،دادگا متاکل از کل اعضا 8و شعبة عالی 9تعریاف شاد اسات ،شااکی یاا
طرف شکایت 10به دو معنا بیان میشید .بر این اسااس واژة طارف یاا طارفهاا یاا باه معناای
دولت های مسئیل و متعاهد است یا شاکی شامل اشخاص ،سازمانهای غیردولتی یاا گروهای از
1. Exceptional Circumstances

 .2د این خصیص د ادامه با ذکر نمینههای قابل تیجه به تحلیل ویة دادگا خیاهیم پرداخت.
3. Representative
4. Applicant
5. Intervener

 .6آما کل ماا کت سازمانهای غیردولتی د پژوهش مذکی که  394می د ا ائه شد است ،از جم ماا کت ایان
سازمانها د قالبهای سهگانة نمایند  ،شاکی و و ود رالث کمتر است .علت این امر به این مسئله باز میگاردد
که د برخی میا د ماا کت این سازمانها د بیش از یک قالب صی ت گرعته است.
7. Rules of Court
8. Plenary Court
9. Grand Chamber
10. Party
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اعراد که شکایت خید ا تحت مادة  34کنیانسیین تسلیم مایکنناد .بالعاصاله د بناد بعاد باه
تعریف شخص رالث پرداخته شد است .تعبیر شخص رالث به معنای دولتهای متعاهاد یاا هار
شخص مرتبط یا کمیسر شی ای ا وپا د حقی بار است که براساس مادة  36کنیانسیین ،حق
ربت یادداشت مکتیب و اعالم نظر و نیز شرکت د جلسة استماع ا دا د 1.میتیان گفت این دو
بند از قاعدة اول دییان به وشنی نقشآعرینی سازمان غیردولتی ا د قالب شااکی و و ود رالاث
بیان میکنند .د اینجا ابتدا سازمان غیردولتی ،اعراد و گرو های مردم د کنا دولتهاای عضای
معاهد  ،براساس مادة  34کنیانسیین بهعنیان شاکی معرعی می شید و د ادامه کاه باه تعریاف
شخص رالث پرداخته شد  ،با ذکر عبا ت هر شخص 2امکان ماا کت سازمانهای غیردولتای د
کنا دیگر اعراد و گرو هایی که حضی شان د دادگا با تاخیص قاضی ،به اجرای بهتار عادالت
کمک میکند ،3می د تیجه قرا گرعته است.
د دستی العمل اجرایی دییان ا وپایی حقی بار که تیسط ئیس دییان و با هدف تنظیم و
دستهبندی آیین قضایی آن ابالغ مایشاید ،مالحظااتی د شاییة تسالیم دادخیاسات از سایی
سازمانهای غیردولتی بیان شد است .برای نمینه بند  48این دستی العمل مایگییاد اشاخاص
حقیقی شامل شرکتها ،سازمانهای غیردولتی و انجمنها میشید ،که شکایتنامه تقدیم دییان
میکنند ،باید از طریق نمایندگی آن شخصیت حقیقی اقدام کنند .به این منظای بایاد نماینادة
مذکی بخش مرتبط با معرعی نمایند ا د عرم شکایتنامه تکمیل کارد و اطالعاات تمااس و
نسبت خید ا با آن شخص حقیقی ماخص کند5.

اَشکال مشارکت ساازمان هاای غیردولتای در فرایناد رسایدگی دیاوان
اروپایی حقوق بشر
د آخرین گام از تحلیل نقش سازمانهای غیردولتی د دییان ا وپایی حقای باار باه بر سای
نمینههایی از ماا کت این سازمانها د برخی از پروند های مهم میپردازیم .نکتة شایان تیجاه
اینکه د این بر سی سه نقش اصلی د ماا کت سازمان های غیردولتی د دییان ا وپای حقی
بار یعنی نمایندة شاکی ،شاکی و شخص رالث که پیش از این د اسناد و قیانین حقی بااری
 .1بندهای  pو  qمادة  1قیاعد دییان ا وپایی حقی بار.

 .5وبساااااااایت دیااااااایان (باااااااه آد س:

2. Any person
3. Interest Of the Proper Administration Of Justice
4. Institution of proceedings
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c

 )#n1347875693676_pointerدستی العمل اجرایی ا چنین تعریف کرد است:
Practice directions are issued by the President of the Court to provide clarification on aspects of the
Court's procedure
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بر سی شد ،مبتنی بر پروند ها و تصمیمات دییان تحلیل و بر سای مایشاید .باه ایان منظای
گزا شهای ساالنة دییان با عنیان خالصه ویة قضایی دیایان ا وپاایی حقای باار 1ا کاه باه
معرعی پروند های مهم و تعیینکنند د ویة قضاایی ایان دادگاا مایپاردازد ،د ساالهاای
 2014تا  2017بر سای کاردیم .د اداماه ضامن مارو پروناد هاای ماذکی نحایة مااا کت
سازمانهای غیردولتی د نظام قضایی حقی بار ا وپایی تحلیل و ا زیابی میشید.

 .1مشارکت سازمان غیردولتی در دیوان در قالا

نماینادگی (شاکایت ساازمان

غیردولتی کمیتة هلسینکی علیه دولت بلغارستان)2
این نمینه از ماا کت سازمانهای غیردولتی د دیایان ا وپاایی حقای باار باه پرونادة شاکایت
سازمان غیردولتی هلسینکی علیه دولت بلغا ستان مربیط میشید .این شکایت د خالصه گازا ش
دییان د سال  2016ذیل عنیان کلی صالحیت قضایی و پذیرش شاکایت 3ذکار شاد اسات و د
واق به پذیرش شکایت سازمان غیردولتی از سیی دیایان مربایط اسات .د ایان پروناد ساازمان
مردمنهاد هلسینکی بهواسطة مر دو نیجیان بیما ذهنی د مراکاز نگهادا ی بیماا ان اقادام باه
طرح شکایت د دییان ا وپایی حقی بار میکند .این سازمان مردمنهاد با تیجه به اینکاه مااد ان
این دو نفر از کیدکی آنها ا د مراکز نگهدا ی بیما ان ذهنی ها کرد و عمالً با عیت آنها هایچ
عردی د مقام حمایت از حقی تضیی شد آنها نخیاهد بید ،نسبت به کیتااهی صای ت گرعتاه د
امر د مان و مراقبت از این نیجیانان از مراکز نگهدا ی مربیطه شکایت کرد .این د حالی است کاه
براساس مادة  34کنیانسیین که پیش از این تحلیل شد ،مراجعة اعراد و سازمانهای غیردولتی باه
دییان د صی تیکه بهطی مستقیم قربانی نقض حقی بار مند ج د کنیانسایین و پروتکالهاای
ضمیمة آن واق شد باشند ،پیشبینی شد است و اگر اقادام ساازمانهاای غیردولتای باهعنایان
نمایندة شاکی مطرح باشد ،الزم است این نمایندگی بهطی سامی انجاام پاذیرد .د حاالیکاه د
اینجا ادعای نقض حقی بار نه از سیی قربانیان یا نمایندگان سامی ایااان ،بلکاه تیساط یاک
سازمان غیردولتی صی ت گرعت که هیچگیناه سامت نماینادگی از سایی قربانیاان نداشات .ایان
سازمان با استناد به میاد  2و 3کنیانسیین ا وپایی حقی بار معتقد بید مر ایان دو نیجایان باا
کیتاهی د د مان و مراقبت از آنها از سیی مرکاز نگهادا ی بیماا ان خ داد اسات .دیایان بارای
سیدگی به این شکایت به مقایسة این می د با پروندة شکایت آقای کامزیانی علیاه دولات وماانی4
پرداخت .این شکایت مربایط باه ساال  2014باید و د آن دادگاا تأکیاد کارد عقاط د شارایط
1. Overview Of The Case-Law Of The European Court Of Human Rights
2. Bulgarian Helsinki Committee v. Bulgaria
3. Jurisdiction And Admissibility
4. Valentin Câmpeanu v. Romania

نقش سازمانهای غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی543 ...

استقنایی 1پذیرش شکایت از طرعی که نه بهطی مستقیم و نه غیرمستقیم قربانی تعدی به حقای
بار باشد ،امکانپذیر است و د نتیجه پذیرش شکایت می د قبیل دییان قرا گرعت ،چراکاه د آن
پروند بهدلیل عقدان وا ث یا نمایندة قانینی جهت ا ائه دادخیاست امکان طرح دعیا عراهم نباید و
د نتیجه اقدام سازمان غیردولتی مرکز مناب قانینی 2د خصیص دعااع از حقای آقاای کامزیاانی
تأیید دییان شد .د نتیجه مطالعة تطبیقی پروندة مذکی با می د شکایت سازمان هلسینکی ،دییان
اقدام سازمان مردمنهاد هلسینکی ا د اقامة دعیا به نمایندگی از قربانیان نقض حقی بار باا ایان
استدالل که حمایت از حقی نقضشدة قربانیان این پروند نیز از مسیر دیگری امکانپذیر نیسات،
تأیید و بیان کرد می د مذکی ماابه شکایت مربیط به سازمان غیردولتی مرکز مناب قانینی اسات
).(ECHR Rep, 2016: 14

 .2مشارکت سازمانهای غیردولتی در دیوان در قال یاردادگااه (ارا اة اطالعاا و
گزارشها از سوی سازمانهای غیردولتی در شکایت آقای سکر علیه دولت یونان)3
این می د از ععالیت سازمانهای غیردولتی د دییان ا وپایی حقی بار به شکایت عردی با تابعیات
اعغان علیه دولت یینان بازمیگردد .ایان شاکایت د گازا ش دیایان د ساال  2016ذیال عنایان
تحقیقات مثرر 4ذکر شد است .د این پروند شاکی از سیی یک گرو مسلح د مرکز شاهر آتان
می د حمله قرا میگیرد و بهشدت آسیب میبیند .این عرد که باهدلیال تارس از مجاازات دولات
متبیعش بابت دیدگا های سیاسی خید بهطی غیرقانینی وا د یینان شد باید ،د ارار ایان حملاه
بهشدت مجروح و به بیما ستان منتقل شد و پس از مرخصی از بیما ساتان بازداشات و د انتظاا
اخراج از یینان بید .وی د یینان علیه ضا بان اعالم شکایت کرد ،ولی دولت ییناان باهواساطة و ود
غیرقانینی او از انجام تحقیقات قضایی د خصیص حملة صی تگرعته سر باز زد.
پس از عدم حصیل نتیجه از شکایت د دادگا داخلای ،پیارو شاکایت متقاضای باه دیایان
ا وپایی حقی بار ،این دادگا به جم آو ی گزا شهایی د این خصیص اقدام کرد و از جملاه
گزا شهای متنیعی از سازمانهای غیردولتی بینالمللای و همنناین برخای مثسساات ییناانی
مبنی بر انجام حمله های ماابه به اعراد غیریینانی د مرکز شهر آتن د یاعت کرد .گازا شهاای
ا سالشد از سیی سازمانهای غیردولتی به دییان ،الگییی پرتکرا از حملاه باه اعاراد خاا جی
تیسط گرو های اعراطی ا ترسیم کرد .د نتیجه دییان به این نتیجه سید کاه حماالت انجاام
گرعته دا ای ماهیت نژادپرستانه بید و گزا شهای پلیس ییناان عاقاد جنباههاای مختلفای از
حادرة خداد از جمله میقعیتی که حمله د آن خ داد است (از حیاث تعادد انجاام حماالت
1. Exceptional circumstances
2. The Centre for Legal Resources
3. Sakir v. Greece
4. Effective investigation
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نژادپرستانه تیسط گرو های اعراطی) و نیز شناسایی ضا بان بید .دییان تأکید کرد د مایقعیتی
که احتمال خ دادن حیادث نژادپرستانه می ود ،تحقیقات سمی باید با قایت و جادیت دنباال
شید تا احتمال هرگینه تبانی از اقدامات اینچنینی از میان برداشته شید ).(ECHR, 2016: 27
مطابق آننه د این پروند خ داد ،میتیان گفت سازمانهای غیردولتی نقش بسیا ماثرری
د اقناع دییان ا وپایی حقی بار د خصیص کیتاهی پلیس یینان باهمنظای انجاام تحقیقاات
مثرر د این پروند و میا د ماابه آن ایفا کردند .این ماا کت از سیی سازمانهاای غیردولتای
د قالب بند  2مادة  36کنیانسیین که پیش از این تحلیل شد ،قابل بحث اسات .براسااس ایان
بند ئیس دییان میتیاند د جهت تحقق داد سای عادالناه ،از دولاتهاا و اشاخاص از جملاه
سازمانهای غیردولتی که د پروندة مذکی د گیر نیستند ،بهمنظی ا ائة نظر و استماع جلساات
دعیت کند .اغلب ماا کتها بهعنیان یا دادگا  ،د قضایای مربیط باه حاق داد سای منصافانه،
آزادی اطالعات ،تیقیف خیدسرانه و سالبکننادة آزادی اشاخاص اسات .د ویاة ایان دیایان،
ا ائهکنندگان اطالعات د مقام یا دادگا  ،هم دولتهایی هستند کاه د پرونادة مای د اخاتالف
طرف دعیا نیستند و هم ماابه پروندة مذکی  ،سازمانهاای غیردولتای کاه خاید ا ذینفا د
قضیه میدانند .د بیاتر میا د ،سازمان های حقی باری که از نایعی ظرعیات کا شناسای د
یک زمینة خاص برخی دا ند ،مانند عفی بین الملل د مای د شاکنجه ،مجاازات اعادام و ناپدیاد
شدن اجبا ی اجازة ربت الیحه پیدا میکنند .لیایح یا دادگاا نازد ایان دیایان ،عاالو بار امای
میضیعی دعیا ،شامل پیانهادهای حقیقی ،استداللهای حقی تطبیقی ،استداللهای اج باه
وقای و میضیعهای مبتنی بر حقی داخلی و ویة دولت؛ امی ی که از جنبة حکمی قضایه نیاز
کمک شایانی به قضاوت دییان میکند (قاسمی.)454-455 :1392 ،

 .3مشارکت سازمانهای غیردولتی در دیوان در قال شاکی (شکایت خانم گاسایوا باه
نمایندگی از هیأ مدیرة انجمن حمایت از حیوانا علیه دولت بلغارستان)1
این پروند د گزا ش سال  2015دییان ا وپایی حقی بار ذیل عنیان حاق د یاعات و انتااا
اطالعات 2ذکر شد است .این حق به میجب مادة  10کنیانسیین کاه د خصایص آزادی بیاان
است ،شناسایی شد است .د این پروند خانم گاسییا عضای هیاأت مادیرة انجمان حمایات از
حییانات و نمایندة دیگر سازمانهای مردمنهاد بلغا ستان د پی بد عتا ی مأمی ان شهردا ی د
طرح جم آو ی حییانات ولگرد د صدد پیگیری نقض حقی حییاناات برآماد ،اماا باا مخالفات
شهردا ویدین 3جهت دستیابی به اطالعات طرح مزبی وبه و شد .وی ابتدا از شهردا این شهر
1. The Guseva v. Bulgaria
2. Right to receive and impart information
3. Vidin
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بهواسطة عدم صدو مجیز دسترسی به اطالعات مربیط به جم آو ی حییانات ولگرد به دادگاا
ادا ی بلغا ستان شکایت کرد ،ولی پس از صدو آ ای اولیه و نهایی و بیتیجهی شهردا باه أی
صاد د سال  2015با استناد به مادة  10کنیانسیین ا وپایی حمایت از حقی بار باه دیایان
ا وپایی اعالم شکایت کرد .دییان ا وپایی حقای باار ضامن محکیمیات دولات بلغا ساتان د
ممانعت از دسترسی اطالعات مربیط ،نکات مهمی ا ذیل سیدگی به ایان پروناد اعاالم کارد.
بخای از این نکات عبا تاند از:
 .1مادة  10کنیانسیین ا نمیتیان بهعنیان تضمینی عمیمی بارای دسترسای باه اطالعاات
عر کرد ،هرچند د این ماد بر انتاا اطالعات و همنناین حاق عمایمی د یاعات اطالعاات
تأکید شد است (با اینکه این ماد از کنیانسیین تضمینی مطلق بارای دسترسای باه اطالعاات
محسیب نمیشید ،ولی بر دو حق اساسی انتاا و د یاعت اطالعات اشا میکند).
 .2د این حکم گفته شد است جم آو ی اطالعات برای خبرنگا ان و مداععان حقی باار
اقدامی مقدماتی 1محسیب میشید و این اعراد بهعنیان نگهبانان عمیمی بدون دسترسی به ایان
اطالعات نمیتیانند نقش خید ا د جامعه ایفا کنند.
 .3همننین د زمانیکه شاکی یک انجمن و سازمان غیردولتی با هدف پیگیاری منااع عمایمی
بهعنیان نگهبان عمیمی 2باشد ،د واق همنین سانهها اقادام کارد اسات (باا اینکاه ساازمانهاای
غیردولتی که د جهت مناع عمیمی تالش میکنند سانه محسیب نمیشیند و امتیازات سانههاا از
جمله حق دسترسی به اطالعات بهصی ت طبیعای شاامل حاال آنهاا نمایشاید ،باا ایان حاال ایان
سازمانها د حکم نگهبان عمیمیاند و میتیانند از برخی امتیازهای مرتبط با سانههاا کاه د اینجاا
دستیابی به اطالعات می د نیاز است ،بهر مند شیند) .از این حیاث شااکی باهعنایان عضایی از یاک
سازمان غیردولتی ععال د زمینة حقی حییانات حق دسترسی به اطالعاات مارتبط باا نحایة عتاا
شهردا ی با حییانات ولگرد ا دا د تا از این هگذ بتیاند نقش خید ا د آگااهیبخاای و مااا کت
د گفتوگیهای عمیمی جامعه د زمینة مناع عمیمی 3ایفا کند .د واق د این حکم دیایان اشاعا
میدا د ایجاد عضای گفتوگیی عمیمی د جامعه صرعاً کا کرد ساانههاا و مطبیعاات نیسات ،بلکاه
ممکن است این نقش از سیی سازمانهای غیردولتی که ععالیتاان زمینهساز آگاهیبخاای عمایمی
است نیز اعمال شید ) .(ECHR, 2015: 110اهمیت این نمینه د ویة قضایی دیایان ا وپاایی حقای
بار به این می د برمیگردد که براساس آن میتیان سازمانهای غیردولتی ا که برای منااع عمایمی
تالش میکنند ،د حکم نگهبانان عمیمی تلقی کرد و برخی حقای مارتبط باا ساانههاای عمایمی
همنین حق دسترسی به اطالعات ا برای این سازمانها محفیظ دانست.

1. preparatory step
2. public watchdogs
3. Public Interest
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 .4مشارکت سازمان غیردولتی در دیوان در قالا

نماینادگی (شاکایت ساازمان

غیردولتی مرکز منابع قانونی علیه دولت رومانی)1
شکایت2

این نمینه د گزا ش ساالنة دییان ا وپایی حقی بار تحت عنیان شاخصهای پذیرش
د سال  2014انتاا یاعت و اهمیت آن بهسبب تیسعة ویة قضایی دییان ا وپایی حقای باار
است .به همین دلیل با اینکه بهسبب نیع ماا کت ساازمانهاای غیردولتای مااابه نمیناة اول
است ،به شرح آن میپردازیم .این پروند مربیط می شید به شاکایت یاک ساازمان باینالمللای
غیردولتی علیه دولت ومانی .د این پروند شاکی که سازمان غیردولتای مرکاز منااب قاانینی3
است ،با اینکه خید قربانی نقض حقی بار ناد بید و میضیع نیز مربایط باه منفعات عمایمی
نبید و همننین از سیی عرد قربانی که می د سیء عتا از سایی مراکاز د ماانی و بیما ساتانی
ومانی واق شد بید ،برخی دا از سمت نمایندگی نبید ،نسبت به اقامة دعیا اقادام کارد باید.
شاکی با استناد به اینکه د دو ان نگهدا ی از قربانی که به انیاع بیما یهای ذهنی و ایدز مبتال
بید  ،هیچگینه کمک حقیقی برای سیدگی به وضعیت او از سیی دولت صی ت نگرعتاه اسات،
د خصیص کیتاهیهای صی تگرعته نسبت به وضعیت وی از دولت ومانی شکایت کرد.
نظر دییان د این خصیص شایان تیجه است ،چراکه دولت وماانی باا اساتناد باه اینکاه ایان
سازمان غیردولتی از سیی قربانی به نمایندگی انتخاب ناد است ،صالحیت آن ا برای اقامة دعیا
قبیل نداشت .با این حال دییان با استناد به بند  1مادة  5کنیانسیین ا وپایی حقی بار صالحیت
سازمان غیردولتی ا د این پروند به نمایندگی از عرد عیتشد علی غام نباید ابطاة نماینادگی
تأیید کرد .د أی مربیط ضمن تأیید و شناسایی ویههای ویژ همنین پذیرش سمت نماینادگی
از سازمان غیردولتی د میا د خاصی چین این پروناد  ،محاعظات از منااع اعارادی کاه باهدلیال
بیما ی ذهنی تیان دعاع از خید ا ندا د ،بهعنیان دلیل این پذیرش معرعی شد است.
بنابر تیضیحاتی که د مقدمة گزا ش ساالنة آ ای دییان ا وپایی حقی بار ا ائه شد است،
نکتة حائز اهمیت د این پروند این است که چنین امری برای اولین با د تا یخ این دییان خ
داد که یک سازمان غیردولتی بدون هیچگینه سمت نمایندگی از سیی عردی کاه مای د نقاض
حقی بار واق شد است ،طرح شکایت میکند .همنناین متاأرر از ایان پروناد تأکیاد شاد
است ،اقدامات حمایتی حقیقی از سیی دولتها باید برای اعرادی که باهدلیال مااکالت ذهنای
قاد به دعاع از خید نیستند ،پیشبینی و بهکا گیری شید ). (ECHR, 2014: 14

1. Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania
2. Admissibility Criteria
3. The Centre for Legal Resources
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نتیجهگیری
براساس آننه د این تحقیق از میان گزا شهای ساالنة دییان د سالهای  2014تاا  2017باا
عنیان خالصه ویة قضایی دییان ا وپایی حقی باار 1بر سای و تحلیال شاد ،مایتایان گفات
سازمان های غیردولتی د نظام قضایی حقای باار ا وپاایی د قالاب ساه نقاش کلیادی زیار
می تیانند ماا کت داشته باشند :نقش شاکی ،ماابه آننه د پروندة شاکایت خاانم گاساییا باه
نمایندگی از هیأت مدیرة انجمن حمایت از حییانات علیه دولت بلغا ساتان بر سای شاد؛ نقاش
نمایندگی همانگینهکه د پروندة شکایت سازمان غیردولتی مرکاز منااب قاانینی علیاه دولات
ومانی مطالعه شد و نیز نقش مداخلة رالث د قالب یا دادگا که د شاکایت آقاای ساکر علیاه
دولت یینان از طریق ا ائة اطالعات و گزا شها از سیی سازمانهای غیردولتای محقاق شاد .د
واق ویة شکل گرعته د دییان و تعداد دعاوی مطرح د آن که بهنیعی با ماا کت سازمانهای
غیردولتی همرا بید است ،بهخیبی منعکسکنندة پذیرش حضی و ماا کت ععال سازمانهاای
غیردولتی د زمینة حمایت از حقی بار است؛ امری که نقش مهمی د کاف حقیقت و تحقق
عدالت د ویة دییان ا وپایی حقی بار بههمرا داشته است.
هدف از این تحقیق اکتفا به تبیین ماا کت سازمانهای غیردولتی د دییان ا وپایی حقی
بار نیست ،بلکه ایجاد زمینة عکری برای تأمل و مطالعه د خصیص امکانسنجی اجرای الگیی
ماا کت سازمانهای غیردولتی د داد سیهای ادا ی د ایران اسات .البتاه ایان نکتاه ا بایاد
وشن کرد که منظی از اجرای این سازوکا  ،پذیرش و اعمال هماة ا زشهاا و مقار ات حقای
بار ا وپایی از نظر محتایا و ماهیات نیسات؛ چاه اینکاه تفااوتهاا و تعاا هاایی د زمیناة
ا زش های اخالقی و مقر ات قانینی یک کای اسالمی با نظام حقی باری ا وپایی وجاید دا د.
بنابراین الگیبردا ی کامل از آن نظام حقیقی ،نه ممکن است و نه مطلیب ،بلکه منظی از اعماال
این الگی کا برد آیینها و سازوکا شکلی ناظر بر ماا کت سازمانهاای غیردولتای د داد سای
ناظ ر بر تضمین حقی بار است .برای د ک و تبیین مطلیبیت ایان الگایبردا ی ،میضایع ا د
پرتی اهداف و اصیل نظام اسالمی و مبانی قانینی نظام قضایی باید مطالعاه کارد .اصال  2قاانین
اساسی جمهی ی اساالمی ایاران ،کرامات و ا زش واالی انساان ا د کناا اصایل اعتقاادی از
پایههای نظام اسالمی معرعی میکند .تأمین حقی همهجانبة اعاراد اعام از زن و مارد و ایجااد
امنیت قضایی عادالنه برای همه (بند  14اصل  ) 3نیز د کنا سایر تدابیر اصل  3بارای تحقاق
اهداف جمهی ی اسالمی مقر شد است .بنابر این تأمین حقی مردم و تضمین کرامت انساانی
آنان د مناسبات اجتماعی بهویژ د قبال مقامات و دستگا های دولتی ،از اهداف و اصیل نظاام
ج.ا.ا .است .برای تحقق این هدف ،قیة قضاییه باهعنایان پااتیبان حقای عاردی و اجتمااعی و
1. Overview Of The Case-Law Of The European Court Of Human Rights
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مسئیل تحقق عدالت ،طبق اصل  156قانین اساسی میظف به احیای حقای عاماه و گساترش
عدل و آزادیهای ماروع شد است .بهطی طبیعی دادگا هاای عمایمی متکفال سایدگی باه
دعاوی بین اعراد با یکدیگرند و عر بر این است که اعاراد د آن میقعیات برابار دا ناد .اماا د
حالتی که طرف دعیای اشخاص حقیقی یا حقیقی غیردولتی ،دستگا ها و مقامات دولتی باشاند
و دعیای ادا ی واق شید ،وضعیت تا حدودی متفاوت است .بدینترتیب کاه از لحااظ امکاناات،
اطالعات و ظرعیت کا شناسی و نفیذ اجتماعی میقعیت متداعیین برابر نیست و طرف دولتی د
میقعیت برتری قرا دا د و د نتیجه احتمال عدم تحقق عدالت و داد سی منصفانه وجاید دا د.
پیشبینی و استقرا داد سی ادا ی جدای از دادگا های عمیمی بارای عا ایان اشاکال اسات.
قانین اساسی جمهی ی اسالمی ایران نیز با تیجه و عنایت به این ویکرد و تجربه ،د اصل 173
بهمنظی سیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضاات ماردم نسابت باه ماأمی ان یاا واحادها یاا
آییننامههای دولتی و احقا حقی آنها ،تأسیس دییان عدالت ادا ی ا پیشبینی کرد اسات و
این نهاد متکفل سیدگی به دعاوی ادا ی د ایران است و نقای شبیه دیایان ا وپاایی حقای
بار – هرچند متفاوت و محدودتر ا دا د .اما هدف و میضیع اصلی مقالاة حاضار ایان باید کاه
تجربها ی جدید د دعااوی ادا ی و حقای بااری ا یعنای مااا کت و دخالات ساازمانهاای
مردم نهاد د این داد سی ا تبیین کنیم تا زمینة آشنایی ،مطالعه و ا زیابی اجرای ایان الگای د
داد سی ادا ی داخلی عراهم شید .بر پایة این تحقیق ،سازمانهای غیردولتی د دیایان ا وپاایی
حقی بار ،مجازند بهعنیان نمایندة اشخاص خصیصی د دعیا شرکت کنند؛ د امی میضایعی
و حکمی دعیا ،اطالعات و استدالل خید ا بیان کنند و بر عرجام داد سی تأریرگاذا باشاند .د
این حالت ،شخصی که امکانات و اطالعاات کااعی ا بارای شارکت د داد سای نادا د ،از ایان
حمایت بهر مند می شید و میض نابرابر او د مقابل دستگا دولتی تقییت میشید ،داد سای د
مسیر عادالنه جریان پیدا میکند .د عرضی که سازمان غیردولتی بهعنیان یا دادگاا مااا کت
دا د ،دادگا به اعتبا اطالعات و ظرعیت کا شناسی مرتبط با میضایع دعایا ،باه یاک ساازمان
مردمنهاد اجازة ماا کت د داد سی ا میدهد .د این حالت ،ساازمان غیردولتای طارف دعایا
نیساات و نقااش آن کمااک بااه دادگااا د کاااف وقااای میضاایعی ماننااد وقاایع یااک خسااا ت
زیستمحیطی یا تبیین جنبه های حکمی دعیا مانند ا ائة الیحه و استدالل حقیقی خیاهد باید.
د این حالت ،وجید یک منفعت عمیمی مفرو است که دادگا آن ا تاخیص میدهد .اما د
حالت سیم ،سازمان غیردولتی د مقام شاکی وا د داد سی میشاید .ایان و ود مبتنای بار ایان
پیشعر است که یک سازمان غیردولتی آنننان د حیز ای معاین مانناد محایط زیسات یاا
حقی معلیالن و مانند اینها دا ای تجربه ،اطالعات و ععالیت داوطلبانه است کاه دادگاا اجاازة
طرح دعیا ا به آن میدهد .د همة این حاالت ،وجید منفعات عمایمی ،اطالعاات مفیاد بارای
دادگا و تیان کا شناسی سازمان متقاضی شرکت د داد سای بارای دادگاا محارز مایشاید و
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ماا کت اینچنین سازمانی امر داد سی منصفانه ا تقییت میکند .د حالیکه مطلیبیت چناین
سازوکا ی بهاجمال اشا شد ،مسئلة اصلی این است که زمینة این ماا کت و سازوکا د نظام
قضایی ایران وجید دا د یا نه؟ پاسخ به این پرسش ،تحقیقی جداگانه میطلباد و آن ا بایاد د
قیاعد و ویة دییان عدالت ادا ی جستوجی کرد .لکن د حد اشا و طرح بحث و بارای کماک
به مطالعات آیند میتیان گفت که مادة  12قاانین تااکیالت دیایان ،هار شاخص حقیقای یاا
حقیقی ا مجاز برای د خیاست ابطال آ ای دییان دانسته و مرج سیدگی ا نیز هیأت عمیمی
این دییان تعیین کرد است .با این وصف ،یک سازمان مردمنهاد دا ای شخصایت حقایقی نیاز
میتیاند چنین تقاضایی داشته باشد و علیالظاهر مانعی برای ماا کت سازمانهای مردمنهاد د
این بخش از داد سی دییان عدالت ادا ی وجید ندا د .عالو بر این ،از حیث شروع به داد سای و
طرح شکایت یا دادخیاست ،و ود به داد سی د مادة  17تااکیالت دیایان منایط باه ذینفا
بیدن د دعیاست و د نگا نخست به نف مستقیم و شخصی تفسیر میشاید ،ولای آیاا مااابه
آن نه د دعاوی دییان ا وپایی حقی بار بر سی شد ،مجالی است تاا نفا عمایمی نیاز بتیاناد
معیا شرکت د داد سی باشد؟ این مطلب جای بر سی و تفسیر میس دا د؛ چه اینکاه مبناای
اصلی ماا کت سازمانهای مردم نهاد د امای اجتمااعی ،مصالحت و منفعات عمایمی اسات و
سازمانهای مردمنهاد بهدلیل وصف داوطلبانه و داشتن هدف عامالمنفعاه قابلیات ایان نقاش ا
دا ند .مسیری که د پروند های می د مطالعه د دییان ا وپایی حقی بار طی شد ،به پاذیرش
چنین تفسیری از ماا کت سازمانهای غیردولتی انجامید ،چراکه این سازمانها د پروند هاای
مذکی مستقیم ذینف نبیدند و نف عمیمی ا دنبال میکردناد .د نهایات مااا کت د قالاب
یا دادگا نیز اگرچه مستند صریحی د قیاعد دییان ندا د ،ولای جاای مطالعاه دا د .اگار اصال
ماا کت سازمانهای مردم نهاد ا د داد سی ادا ی به نف تحقق داد سای منصافانه و احیاای
حقی عامه بدانیم ،زمینة مطالعه و تأمل د قیاعد دییان وجید دا د و ویة هیأت عمیمی دییان
میتیاند د این میضیع اهگاا باشد؛ بهویژ اینکه ،قانینگذا د مادة  66قاانین آیاین داد سای
کیفری ،اجازة ماا کت سازمانهای مردمنهاد ا د دادگا داد است .بر این اساس سازمانهاای
مردمنهادی که اساسنامة آن ها د زمینة حمایت از اطفاال و نیجیاناان ،زناان ،اشاخاص بیماا و
دا ای ناتیانی جسمی یا ذهنی ،محیط زیست ،مناب طبیعی ،میراث عرهنگی ،بهداشت عمیمی و
حمایت از حقی شهروندی است ،میتیانند د خصیص جرائم ا تکابی د زمینههای عی اعاالم
جرم کرد و د تمام مراحل داد سی شرکت کنند .با این اوصاف ،نظام قضایی ایران با مااا کت
سازمانهای مردم نهاد د داد سی بیگانه نیست و زمینة مطالعه و به سرانجام ساندن مااا کت
این سازمانها د داد سی ادا ی وجید دا د.
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