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Abstract
Human rights violations include a large number of victims, often with similar
injuries. This issue concerns the European Court of Human Rights with the issue of
repetitive applications and excessive length of proceedings. The use of PilotJudgment Procedure and Class Action are solutions that the Court has been taken to
ensure the speed of the trial. The main purpose of this paper is to examine these two
methods of dealing with human rights violations and existing judicial procedures
concerning them. Finally, it will be determined that these two methods of treatment
will allow the Court to have a quick and effective hearing, but the manner in which
the European Court of Human Rights uses them and the ambiguities regarding in
way they are applied, violate the right of individual petition.
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چکیده
موارد نقض حقوق بشر عمدتاً تعداد کثیری از قربانیان را در برمیگی رد ک اغل آس ی های
مشابهی بر آنها تحمیل شده است .این مسئل دیوان اروپایی حق وق بش ر را ب ا مس ئلۀ دع اوی
تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواج ساخت است .استفاده از شیوههای رس یدگی
آزمایشی و گروهی ،راهکاری است ک دیوان ب منظور تض مین س رعت دادرس ی ب توس عۀ آن
پرداخت است .هدف اصلی این مقال نیز بررسی این دو شیوۀ رسیدگی در م وارد نق ض حق وق
بشر و رویۀ قضایی موجود در خصوص آنهاست .در انتها مشخص خواهد شد ک ای ن دو ش یوۀ
رسیدگی امکان رسیدگی سریع و مؤثر را برای دیوان فراهم میآورند ،اما ش یوۀ اس تفادۀ دی وان
اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوۀ اعمال آنها ،موجبات نقض حق وق
افراد در اقامۀ دعوا را فراهم آورده است.
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مقدمه
شیوههای رسیدگی جمعی1در دیوان اروپایی حقوق بشر ،شامل رسیدگی آزمایش ی2و رس یدگی
گروهی3است .این شیوههای رسیدگی نتیجۀ مستقیم افزایش دادخواستهای تقدیمی ب دی وان
اروپایی حقوق بشر و افزایش نامتناس طول دادرسیهای ای ن دی وان ب وده ک در بس یاری از
موارد ،اجرای عدالت را با مشکالت جدی روب رو میکرده است .در عین حال ک رس یدگیهای
مکرر ب دعاوی مشاب در دیوان ،از هیچگون توجی منطقی و اقتصادی برخ وردار نب ود .هم ین
مسئل موج شد تا دکترین و رویۀ قضایی تالش کنند تا از طری تفس یر مق ررات ،راهک اری
برای وضعیت موجود بیابند ک شیوۀ رسیدگی آزمایشی و گروهی ،نتیجۀ این تالشهاست.
با نگاهی ب اطالعات آماری میتوان مشکالت ناشی از طرح دعاوی مشاب را بهتر تبیین کرد.
تا سال  2003میالدی ،تقریباً  60درصد از آرای دیوان اروپایی حقوق بش ر ب دادخواس تهای
تکراری و مشاب مربوط میشد .این دادخواستها ،نقضهای حقوق بشری را در برمیگرفت ک
ناشی از نقض نظاممند حقوق بشری در یک کشور عضو بودند .رسیدگیهای مکرر ب این موضوع
مشاب  ،دیوان را ملزم میکرد تا تحقی مشابهی را در مورد یک نقض انجام دهد ( Haider, 2013:
 .)5-6در سال  ،2004شورای اروپا با تأیید مشکالتی ک ب موج دادخواستهای مکرر و مشاب
ایجاد شده بود ،از دیوان اروپایی حقوق بشر خواست تا حد ممکن «آنچ را ک ب نظر آن ،نقض
فاحش سیستماتیک تلقی میکند و همچنین منبع این نقضها را ب ویژه در زمانیک احتماالً ب
اقامۀ دادخواستهای متعدد منجر میگردد» ،شناسایی کند4.دی وان در هم ان س ال ،نخس تین
رسیدگی آزمایشی خود را انجام داد ( .)Haider, 2013: 7در سال  ،2012دیوان اروپ ایی حق وق
بشر پس از تشوی دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،گستردهترین استفادۀ خود از
رسیدگی آزمایشی تا بدان موقع را انجام داد ( .)ECHR Rep, 2013: 26در س ال  ،2012تع داد
فراین د رس یدگی آزمایش ی رس یدگی ک رد5
 11099پرونده از  47کش ور اروپ ایی را از طری
( .)report: 2012: 61در همان زم ان ،ب ین س الهای  2011ت ا  ،2013ش مار دادخواس تهای
معوق6در دیوان ،ب یکسوم کاهش یافت (.)ECHR Rep, 2013: 26
تحول بعدی در این زمین  ،تالش در استفاده از قال دعوای گروهی ،در زمینۀ م وارد نق ض
1. Collective proceedings.
2. Pilot-Judgment Procedure.
3. Class action.
4. Council of Europe, Resolution Res (2004)3 on Judgments Revealing an Underlying Systemic Problem
of the Comm. of Ministers, 114th Sess., Doc. No. 1052 (May 12, 2004).

 .5از این میان ،تعداد  2569پرونده مربوط ب ایتالیا 1861 ،پرونده از ترکی و  910پرونده از فدراسیون روسی بود.
 .6دادخواستهای معوق ،دادخواستهایی هستند ک در نوبت رسیدگی بوده و ب علت تراکم کار دیوان و ورودی
زیاد آن ،رسیدگی ب آن ب مدت طوالنی ب تعوی افتاده است.
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حقوق بشر بود ک عالوهب ر دغدغ های م ذکور ،یعن ی اج رای س ریع و م ؤثر ع دالت ،ب نحو
مناس تری حقوق خواهانهای دعوا را تأمین میکند .بر ای ن اس ا  ،ه دف اص لی ای ن مقال
تبیین چالشهای حقوقی شیوۀ رسیدگی آزمایشی و گروهی در موارد نقض حقوق بش ر و روی ۀ
دیوان اروپایی حقوق بشر در ب کارگیری آن دو است.
فرضیۀ اصلی مقال عبارت است از اینک شیوههای رسیدگی جمعی ،امکان اج رای س ریع و
مؤثر عدالت را ب نحو مناس تری تأمین میکنند ،اما چالشهای حقوقی ک در نحوۀ اجرای آنه ا
وجود دارد  ،در برخی موارد ب نادیده گرفت شدن حقوق طرفین دعوا منجر شده است .ب منظور
بررسی موضوع ،ابتدا ب تعریف و سیر تاریخی شکلگیری شیوههای خ اص رس یدگی پرداخت
میشود و در ادام  ،رویۀ قضایی موجود در اعمال این شیوههای رسیدگی بررسی میشود.

مصادیق رسیدگی جمعی در رویۀ دیوان اروپایی حقوقی بشر
 .1رسیدگی آزمایشی در دیوان اروپایی حقوق بشر
در برخی مواقع دیوان در زمان رسیدگی متوج وجود یک یا چند مورد نق ض نظاممن د حق وق
بشر در یکی از کشورهای عضو میشود .در چنین م واردی ،درص ورتیک رس یدگی دی وان ب
محکومیت کشور عضو منجر شود ،سایر قربانیان نقض نیز اقدام ب اقامۀ دعاوی مش اب خواهن د
کرد .در چنین رسیدگیهایی ،دیوان اقدام ب تشریح نقض نظاممند موج ود میکن د و اق داماتی
برای رفع آن توسط کشور عضو در نظر میگیرد .دیوان همچن ین ش یوۀ جب ران خس ارت را در
زمان رسیدگی ب اولین دادخواست1مشخص میکند .این شیوۀ متفاوت رسیدگی ک ب منظور
حل سریع مسئل و پیشگیری از اقامۀ دعاوی بع دی و در ع ین جب ران خس ارت آنه ا ص ورت
میگیرد ،رسیدگی آزمایشی نام دارد .دلیل نامگذاری این روش ،این اس ت ک ط ی آن ،دی وان
رفتار کشور ناقض حقوق بشر را بررسی میکند و اقدامات الزم برای رفع آن را در نظر میگی رد.
در صورت عدم اجرای اقدامات موردنظر دیوان از سوی کشور ناقض ،دیوان ناگزیر از رسیدگی ب
سایر دادخواستهای مشاب خواهد بود .ازای نرو ط ی ای ن فراین د ،دی وان ب منظور رس یدگی
سریعتر و مؤثرتر ب آزمایش رویکرد کشور ناقض حقوق بشر پرداخت است.
مارکو فایرنیز 2،در بحث توسعۀ صالحیت دیوان ،پنج رکن را در زمینۀ رسیدگی آزمایش ی
برمیشمارد:
 .1احراز وجود نقض نظاممند در قوانین یا مقررات داخلی؛  .2احراز این مسئل ک نقض مزب ور
 .1یا در زمان رسیدگی ب دادخواستهای بعدی ک طی آن دیوان متوج نقض ساختاری و احتم ال اقام ۀ دع اوی
بعدی میشود.
2. Markus Fyrnys
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میتواند ب اقامۀ دعاوی متعدد نزد دیوان اروپایی حقوق بشر منجر شود؛  .3احراز ای ن مس ئل ک
رفع نقضهای مزبور ،نیازمند اجرای اقداماتی از سوی دول ت عض و اس ت (اق داماتی چ ون اص الح
قانون ،پرداخت خسارت و )...؛  .4ب تعوی انداختن دادخواستهای در نوبت رسیدگی ک از هم ان
نقض نظاممند ناشی شدهاند؛ و  .5اتخاذ اقدامات الزم در رأی صادره در رسیدگی آزمایشی ک بای د
از سوی دولت عضو ،برای رفع نقض مزبور صورت گیرد (.)Fyrnys, 2011: 1231
هایدر1نیز چهار رکن رسیدگی آزمایشی را برشمرده است .این چه ار رک ن عبارتان د از .1:
احراز وجود نقض نظاممند در قوانین یا مقررات داخلی ک با مقررات کنوانسیون اروپایی حق وق
بشر منطب نباشد؛  .2مقرر داشتن اقدامات الزم در رأی صادره در رسیدگی آزمایشی ک باید از
سوی دولت عضو ،برای رفع نقض مزبور صورت گی رد؛  .3ب تعوی ان داختن دادخواس تهای
مشابهی ک در نوبت رسیدگی قرار دارند تا مشخص شدن نتیجۀ اصالحاتی ک دی وان از دول ت
عضو خواست است؛  .4رد دادخواستهای مشاب درصورتیک اقدامات موردنظر دی وان از س وی
دولت ناقض ،اجرایی شود (.)Haider, 2013: 5
نویسندگان حقوقی در تعیین ارکان رسیدگی آزمایشی با یکدیگر اتفاقنظر ندارن د ک ای ن
مسئل  ،ماهیت این دعوا را تا حدی مبهم میگرداند .این ابهام ات ،تعری ف دقی عناص ر آی ین
رسیدگی آزمایشی را غیرممکن ساخت است ،با این حال دیوان اروپایی حقوق بشر حداقل باید:
ابتدا نقض نظاممند یا سیستماتیک در قوانین و مقررات داخل ی دول ت ن اقض را شناس ایی
کند ،سپس اقدامات کلی واج د جب ران خس ارت را ب رای اص الح نقضه ا و دس تورالعملی در
خصوص شیوهای ک این اقدامات باید صورت گیرد ،ارائ کن د ( .)Tulkens, 2010: 2از طری
این آیین دادرسی ،دیوان اروپایی حقوق بشر تالش میکند تا ب صورت ذیل ،مشکالت گس ترده
و وسیع حقوق بشری را بهبود بخشد:
اوالً :مشکالت حقوقی بشری را ک ب صورت نظاممند در سطح داخلی وجود دارد ،شناسایی کند؛
ثانیاً :تضمین رسیدگی مؤثر و در مدت زمان معقول ب دعاوی تکراری؛
ثالثاً :تعیین تکلیف قضایای بالقوهای ک پیش از انجام اصالحات قانونی توسط دولت خوان ده
اقام خواهند شد (.)Haider, 2013: 8
ازاینرو ،آیین رسیدگی آزمایشی در پی آن است تا تعارض ب ین ح ف ردی دسترس ی ب
دیوان و ضرورت رسیدگی سریع برای کارامدی دیوان را برطرف کند .آیین رسیدگی آزمایش ی،
در برقراری تعادل بین ح فردی دسترسی ب دیوان و ضرورت رسیدگی سریع ،جان کارامدی
و ن حقوق فردی را خواهد گرفت.

1. Haider
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 .2رسیدگی گروهی در دیوان اروپایی حقوق بشر
در این شیوۀ دادرسی ،ادع ای تع دادی از خواهانه ا علی خوان ده ی ا خوان دگان مش اب بررس ی
میشود ،با این قید ک باید ادعایی مشاب نسبت ب تمام خواهانهای احتمالی فعلی صورت گرفت
باشد .ب بیان دیگر ،در این شیوه ،یک یا گروهی کوچ ک از خواهانه ا ،ب نماین دگی از س ایرین
اقدام ب اقامۀ دعوا میکنند ( .)Garner, 2004: 267پس از اع الم عم ومی ،تم امی اف رادی ک در
رسیدگی ثبتنام کردهاند ،بدون مداخل در جری ان رس یدگی ،از مزای ای حک م ص ادره بهرهمن د
میشوند .بنابراین ،در حکم صادره ،ب هویت تمامی خواهانها تصریح نمیشود ،اما دادگاه با تعی ین
ویژگیهای افرادی ک تحت شمول حکم قرار میگیرند ،در این خص وص تعی ین تکلی ف میکن د.
کلیت این شیوۀ رسیدگی در دعاوی حقوق بشری و غیر حقوق بش ری یکس ان اس ت ،ام ا تف اوت
میان دعاوی حقوق بشری ک نقض حقوق اولیۀ بشر را در برداشت اند و سایر دعاوی ک خس اراتی
را ب سایر حقوق افراد ایجاد کردهاند ،موج شده است تا تفاوتهایی در ای ن می ان هوی دا ش ود.
برای مثال در دعوای گروهی اقام شده علی مارکو  ،توسط مردم فیلیپین،1نمونۀ این تفاوته ا را
میتوان دید ک در قسمت بعد بررسی خواهد ش د .عالوهب ر ای ن ،در ش یوۀ رس یدگی گروه ی در
دیوان اروپایی حقوق بشر ،قواعد و مقرراتی ک در دعاوی گروهی در حقوق داخلی ال زامآور اس ت،
مورد تصریح قرار نگرفت است ک این مورد نیز در قسمت سوم بررسی خواهد شد.

 .3وجوه تمایز رسیدگی آزمایشی و رسیدگی گروهی در دیوان اروپایی حقوق بشر
فرایند رسیدگی آزمایشی و دعوای گروهی ،دو شیوۀ رسیدگی متفاوت جبران خسارت هس تند
ک نمیتوانند جایگزین یکدیگر شوند .در رسیدگی گروهی ،دیوان ضمن یک رسیدگی ،ب تم امی
ادعاهای مشاب رسیدگی کرده و حکم تمامی خواهانها و خوان دگان را ض من ی ک رأی مش خص
میکند؛ این در حالی است ک در رسیدگی آزمایشی ،دیوان تنه ا ب ی ک دع وا از می ان دع اوی
مشاب رسیدگی میکند .در واقع ،پس از اینک دیوان اروپایی حقوق بشر ،شمار خاص ی از قض ایا را
ارزیابی کند و ب این نتیج دست یابد ک عل ت مش ترکی ب رای نقضه ای ادع اییِ خواهانه ای
انفرادی علی یک دول ت خ اص وج ود دارد ،ب منظور ط ی فراین د رس یدگی آزمایش ی ،یک ی از
دادخواستها را انتخاب میکند و سایر رسیدگیهای مرتبط را ب دلیل رسیدگی ب این دادخواست
متوقف خواهد ساخت .دیوان در رأی صادره ،نق ض مق ررات کنوانس یون اروپ ایی حق وق بش ر در
شرایط خاص دادخواست را ارزیابی کرده و پس از اثبات علت وق وع نق ض کنوانس یون ب ر مبن ای
قوانین داخلی ،سازوکارهای غیرالزامآور را ک دولت ناقض میبایستی م دنظر ق رار ده د ،مش خص
میکند ( .)Voyatzis, 2010: 181درصورتیک دولت مزبور ،ب مش کل توج کن د ،خواهانه ا در
1. Philippines v Marcos, 862 F2d 1355, 1358 (9th Cir 1988).
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سایر قضایایی ک رسیدگی بدان ب حالت تعوی درآمده است ،در وضعیتی قرار خواهند گرفت ک
باید بین حصول سازش با دولت مربوط و پذیرش جب ران خس ارتهای داخل ی ،یک ی را انتخ اب
کنند ( .)Fribergh, 2008: 76در رسیدگی گروهی ،ابتدا الزم است تا بررسی شود ک آی ا ادعاه ای
مطرحشده ،آنقدر مشاب اند ک یک گروه از آنها تشکیل شود یا خیر .در مرحل ۀ دوم ،بای د بررس ی
شود ک آیا اشخاصی ک دعوا را اقام کردهاند ،میتوانند نمایندۀ کل گروه (اعم از کسانی ک ط رح
دعوا کردهاند و سایرین ک طرح دعوا نکردهاند) باشند یا خیر و آیا نمایندگان نیز دارای آس ی های
مشابهی با اعضای گروه هستند یا خی ر .در مقاب ل ،در رس یدگی آزمایش ی اص والً تش کیل گ روه
موردنظر نیست ،ازاینرو بررسی در این خصوص صورت نخواهد گرفت .در عین حال ،ب ا توج ب
اینک در رسیدگی آزمایشی ب یکی از دع اوی رس یدگی میش ود ،مس ئلۀ نماین دگی و ل وازم آن
مطرح نیست و دغدغۀ اصلی این است ک آی ا دع وای مزب ور ،دع وای مناس بی ب رای رس یدگی
آزمایشی و رفع مشکالت نظاممند موجود است یا خیر.
اساساً ،فرایند رسیدگی آزمایشی در پی ایجاد سازش میان منافع تمامی بازیگرانی است ک
در فرایند مزبور مشارکت دارند ک این منافع عبارتاند از:
منافع خواهان در دریافت جبران خسارت و متوقف کردن نقض ،منفعت دولت در جلوگیری
از محکومیتش از سوی دی وان اروپ ایی حق وق بش ر و منفع ت دی وان مزب ور در تقلی ل ش مار
دادخواستها .در مقابل ،رسیدگی گروهی جبران خسارت کارامد برای زیاندیدگان را در اولویت
ق رار میده د و ط ی آن ،س ازوکاری ک در ص ورت انج ام اق داماتی از س وی دول ت ن اقض،
دادخواستهای بعدی را رد کند ،دیده نمیشود.

چالشهای حقوقی رسیدگی آزمایشی در دیوان اروپایی حقوق بشر
در سال  2011میالدی ،دیوان اروپایی حقوق بشر قاعدۀ  61را ک در زمین ۀ آی ین رس یدگیهای
آزمایشی اعمال میشود ،پذیرفت .با این حال ،متن این قاعده ب نحو ک املی ب تبی ین عناص ر ی ا
استانداردهای رسیدگیهای آزمایشی نپرداخت است .بررسی رویۀ قضایی نشان میدهد ک قاع دۀ
 61از تبیین «استانداردهای صریح و پیشبینیپذیر» برای تعیین عناصر ض روری آی ین رس یدگی
آزمایشی بازمانده است ( .)Haider, 2013: 31طب این قاعده ،دیوان در مواردی میتواند رس یدگی
آزمایشی را آغاز کند ک واقعیات یک دادخواست ،وجود مش کل س اختاری ی ا نظاممن د ی ا س ایر
نقضهای مشاب را ک میتوانند ب دادخواستهای مشاب منتهی شوند ،در یک کشور عضو آش کار
سازد ( .)Haider, 2013: 31در نتیج قاع دۀ  ،61اس تانداردهای الزم ب رای تعی ین «مش ابهت» را
مشخص نمیکند .عالوهبر این ،قاعدۀ  61برای تعیین اینک یک دادخواست برای رسیدگی آزمایشی
مناس است یا خیر ،استاندارد خاصی را در نظر نگرفت است .قاعدۀ  61صرفاً مقرر کرده است:
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«دیوان اروپایی حقوق بشر در وهلۀ اول باید در دادخواست و لوایح طرفین بررسی کن د ک
آیا دادخواست ب ر مبن ای تحقیق ات و ارزیابیه ای ص ورتگرفت  ،از وج ود مش کل ی ا نقض ی
سیستماتیک در کشور متعاهد نشأت میگیرد یا خیر1».
در عین حال ،ب دیوان مزبور اجازه میدهد تا آیین رسیدگی آزمایشی را آغاز کند و یکی ی ا
هر دو طرف دعوا نزد آن حاضر شوند (.)Haider, 2013: 36
قاعدۀ  61همچنین ازاینرو مبهم است ک مشخص نکرده دیوان اروپایی حقوق بشر ب چ
نحوی اقداماتی را ک دولت میبایست برای رفع نقض نظاممند صورت دهد ،تعی ین کن د و چ
زمانی دیوان باید ارزیابی دادخواستهای مشاب را ب تعوی بیندازد .قاعدۀ  61تص ریح دارد ک
دیوان اروپایی حقوق بشر باید «هم ماهیت مشکل ساختاری ی ا نظاممن د و ه م س ایر عی وب و
نقصها را آنگون ک مقرر شدهاند ،ب عالوۀ نوع اقدامات الزم برای جبران خسارت را ک دول ت
عضو باید در سطح داخلی صورت دهد» ،تشریح کند2.این قاعده سپس مقرر میدارد ک دی وان
میتواند ب صالحدید خود اقداماتی را ب صورت کلی ی ا جزئ ی مق رر دارد؛ ب ا ای ن ح ال ،ه یچ
استاندارد و معیاری برای تعیین اینک چ زم انی ب رای چن ین اق دامی متناس اس ت ،ارائ
نمیدهد3.ب همین ترتی  ،قاعدۀ  ،61اختیارات گستردهای را ب دیوان اروپ ایی حق وق بش ر در
زمینۀ تصمیمگیری در مورد تعوی سایر دادخواستهای مشاب  ،اعطا کرده است4.
در واقع ،ن تنها قاعدۀ  61نتوانست ضوابطی را در مورد تعوی دادخواس تهای مش اب ب آین ده
مشخص سازد ،بلک در مورد سایر موارد مندرج در مادۀ  61نیز مشکالت مشابهی وجود دارد .اگرچ
قاعدۀ  61الزام میکند ک خواهانهای مربوط ب شیوهای مناس در مورد ب تعوی افتادن رسیدگی
و تمامی تحوالت مربوط ک این قض ایا را تح ت ت أثیر ق رار میدهن د اط الع حاص ل کنن د ،ه یچ
سازوکاری برای این خواهانها وجود ندارد تا در رأی منتهی ب تعوی افتادن رسیدگی مشارکت کنند.
س بعد از رویۀ قضایی در این خصوص شایان توج است:
 .1دیوان از ارزیابی این امر ک آیا خواهان نمایندۀ مناسبی برای سایر اشخاصی ک ب صورت
بالقوه تحت تأثیر قرار گرفت اند ،است یا خیر ،باز مانده است.
 .2دیوان اروپایی حقوق بشر ،همواره ارزیابی دقیقی از اینک پرون دۀ مطروح در ن زد آن،
تمامی موضوعات مرتبط واقعی و حقوقی را ک ب ر اش خاص غائ م ؤثر ب وده ،ب عمل
نیاورده است.
1. Rules of Court - European Court of Human Rights, Rule 61(1).
2. Rules of Court - European Court of Human Rights, 61(3).

 .3در زمانیک دیوان اروپایی حقوق بشر تعیین میکند ک دولتی مرتک نقض تعهدات متعارف و معمول خود
شده است و خواهان در نتیجۀ چنین نقضی ،متحمل خسارت شده است ،حکم ب «جبران خسارت عادالن »
میکند ،این جبران خسارت اغل ب شکل مبلغی پول است.
4. Rules of Court - European Court of Human Rights, Rule 61(6) (b); (6) (c).
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 .3در زمان صدور یک رأی آزمایشی ،دیوان اختیاراتش را برای رسیدگی ب قضایای مشابهی
ک در نوبت رسیدگی قرار داشت اند،ب صورت متعارضی اعمال کرده است1.

 .1تضمینهای ناکافی برای جبران خسارت مناسب
دیوان اروپایی زمانیک اقداماتی را برای رفع نقض نظاممند حقوق بش ر در رس یدگی آزمایش ی
مقرر میدارد ،ب منظور رعایت حقوق خواهانهای غای در دع وا ،ب نقضه ایی ک هری ک از
خواهانهای غای متحمل شدهاند ،توج میکند .دیوان در این زمین  ،تصدی کرده است:
«یکی از اصول اساسی رسیدگی آزمایشی ،ارزیابی دیوان از وضعیتی اس ت ک از آن ط رح
شکایت شده است و ضرورتاً ب فراتر از منافع خاص هریک از خواهانهای دعوای آزمایشی بسط
پیدا میکند و دیوان باید آن پرونده را با توج ب منافع سایر اشخاصی ک ب صورت بالقوه تح ت
تأثیر قرار گرفت اند ،ارزیابی کند»2.با این حال ،دیوان ب این مسئل اشاره نمیکن د ک ب چ
نحوی این مسئل را تعی ین میکن د .ب رای مث ال ،قض یۀ ی وری نیوکالی ویچ ایوان ف در مقاب ل
اوکراین3بیتوجهی قضایی دیوان ب توانایی خواهان برای نماین دگی منص فانۀ من افع اشخاص ی
راک تحت تأثیر قرار گرفت بودند و در دعوا غای بودند ،نشان میدهد .در این پرونده ،خواه ان
دعوای خود را علی واحد ساب نظامی متبوع خود اقام کرد و دادگاه رسیدگیکننده حک م ب
پرداخت غرامت داد .با این حال ،غرامت پرداخت نش د .س س ال بع د ،خواه ان دع وایی را در
دیوان اروپایی حقوق بشر اقام کرد ک در آن مدعی شده بود ک ع دم اج رای آرای ص ادره از
محاکم قضایی داخلی توسط دولت اوکراین ،نقض حقوق مندرج در کنوانس یون اروپ ایی حق وق
بشر است .دیوان اروپایی حقوق بشر مواف بود ک حقوق خواهان نقض شده است؛ با ای ن ح ال
فراتر از واقعیات مندرج در این قضی پیش رفت و اقدامات کلی در زمینۀ سایر اشخاصی ک در
موقعیت مشاب خواهان بودند ،اتخاذ کرد .دیوان در انجام این امر ،تأکید کرد ک قضیۀ حاضر ب
یک مشکل تکراری بازگشت ک متضمن نقض مقررات کنوانسیون اروپ ایی حق وق بش ر توس ط
اوکراین است .دیوان اروپایی حقوق بشر همچنین تصدی کرد ک چندین گ روه آس ی پذیر در
جمعیت اوکراینی وجود دارد ک از این مشکالت بیشتر از سایرین متأثر ش دهاند؛ ب ا ای ن ح ال،
این گروهها از دو مشکل متأثر شده بودند ،گروه نخست از مشکل کمبود بودجۀ دول ت اوک راین
 .1در این خصوص در برخی موارد دیوان اقدام ب تعوی سایر رسیدگیها کرده و تالش داشت است تا از این طری ،
دولت ناقض حقوق بشر را ب انجام اصالحات کلی موردنظر دیوان تشوی کند .دیوان اروپایی حقوق بشر در سایر
موارد ،بین قضایایی ک قبالً رسیدگی ب آنها ب حالت تعوی درآمده و آن دست از قضایایی ک میتوانند بعد از
صدور رأی آزمایشی ،اقام شوند ،قائل ب تفکیک شده است .در این خصوص ر.ک .Sainati, 2015
2. Kuri´c v. Slovenia, App. No. 26828/06, Eur. Ct. H.R. 413 (2012), case summary, p. 3.
3. Yurie Nikolayvich Ivanov v. Ukrine, (Application no. 40450/04).

چالشهای حقوقی شیوههای رسیدگی جمعی دعاوی حقوق بشری1297 ...

ک ب عدم پرداخت غرامتها منجر شده بود؛ دوم ،مشکل در قوانین اوکراین .ازای نرو مش خص
است ک تمامی این پروندهها قابل رسیدگی در یک رسیدگی آزمایش نیس تند و اص والً ب دلیل
تفاوتهای موجود ،خواهانها یک گروه را تشکیل نمیدادند.
تحلیل موجود در قضیۀ کریچ در مقابل اسلوونی1توج ناک افی قض ایی ب مس ئلۀ نماین دگی را
نشان میدهد .در قضیۀ کریچ ،دیوان اروپایی حقوق بشر ،هشت دادخواست را بررسی کرد ک م دعی
نقض مادۀ  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ب دلیل محرومیت خودس رانۀ دول ت اس لوونی از اعط ای
وضعیت اقامت دائمی ب خواهان بعد از اینک این کشور اعالم استقالل کرد ،شده بودند .دی وان اع الم
کرد ک میتوان آیین رسیدگی آزمایشی را در حدود قاعدۀ  61اعمال کرد .ازآنرو ک یک ی از ارک ان
اصلی این آیین رسیدگی ،ارزیابی دیوان از وضعیت کفایت (نماین دگی) خواهانه ا از اش خاص غای
است .دیوان ب فراتر از دادخواست مطروح نگاه کرد .در این مورد با اینک تنه ا چن دین دادخواس ت
مشاب بودند ک در نوبت رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار داشتند و تعداد کم دادخواس تهای
مطرحشده ،میتوانست موج شود ک دیوان نتواند ابعاد کامل مسئل را درک و در تص میمات خ ود
لحاظ کند ،با این حال ،دیوان تشخیص داد ک ورودی بالقوۀ قضایای آینده ب دی وان اروپ ایی حق وق
بشر نیز مالحظۀ مهمی در زمینۀ جلوگیری از تجمیع چن ین قض ایای تک راری در دی وان اس ت .در
نتیج  ،نظر دیوان مبتنی بر این امر بود ک اسلوونی باید در ط ول ی ک س ال ،ط رح داخل ی جب ران
خسارت را ایجاد کند2.دیوان اروپایی حقوق بشر با توج ب اس تقرار ی ک س ازوکار داخل ی جب ران
خسارت ،بررسی دادخواستهای مشابهی را ک در نوبت رسیدگی بودند ،انجام داد.

 .2عدم ارزیابی مشابهت موضوعات واقعی و حقوقی دعاوی مطروحه
یکی از ابهامات موجود در رسیدگیهای آزمایشی ،عدم بررسی دقی تمامی موضوعاتی است ک
اشخاص متضرر را تحت تأثیر قرار میدهد .برای نمون  ،بررسی پروندۀ دیمیتروف وهامانوف علی
بلغارستان3این موضوع را نشان میدهد .قضیۀ دیمیتروف ب دو دادخواست مربوط میشد ک از
سوی اتباع بلغارستانی اقام شد .ایشان مدعی نق ض م ادۀ  6کنوانس یون اروپ ایی حق وق بش ر
نسبت ب خود بودند .دی وان باالتف اق رأی داد ک ط ول م دت رس یدگیها ب نق ض م ادۀ 6
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط میشود و آیین رسیدگی آزمایش ی را آغ از ک رد4.دی وان
اروپایی حقوق بشر بیان داشت« :نقضهای ادعاشده برای هریک از خواهانها ،از روی ای نش أت
میپذیرد ک ب ا کنوانس یون منطب نب وده و م دت غیرمعق ول در رس یدگیهای کیف ری در

1. Kuric v. Slovenia, (Application no. 26828/06).
2. Case Summary, Kurić and others v Slovenia Application no: 26828/06, p, 4.
3. Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria - 48059/06 and 2708/09. Judgment 10.5.2011.
4. Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria, App. Nos. 48059/06 & 2708/09, Eur. Ct. H.R. 56 (2011).

 1298فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

بلغارستان و عدم معرفی سازوکار مؤثر جبران خسارت توسط این دولت نق ض ای ن کنوانس یون
است .دولت بلغارستان مدعی شد ک آیین رسیدگی آزمایشی در این پروندهها غیرضروری است،
چراک دادخواستهای راجع ب موض وع ،از رس یدگیهایی ناش ی میش ود ک قب ل از اج رای
اصالحات نظام قضایی کیفری بلغارستان آغاز شدهاند و بس یاری از آنه ا در نتیج ۀ آرای س اب
دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شدهاند .با این حال ،دیوان تأکید کرد ک «از زمان صدور اولین
رأی خود ناظر بر مدت رسیدگیهای کیفری در بلغارستان» در سال  2001میالدی ،نقضه ای
مربوط ب مدت معقول رسیدگی در بیش از هشتاد دادخواست در نوب ت رس یدگی ق رار دارن د.
عالوهبر این ،دیوان اروپایی حقوق بشر بیان کرد «با توج ب اینک اص الحات مزب ور ب تازگی
صورت گرفت  ،تشخیص این امر ک اقداماتی ک از سوی دولت بلغارستان ب منظور جل وگیری از
اطالۀ دادرسی در رسیدگیها صورت گرفت است ،نتایج مشخصی را ایجاد نک رده اس ت و البت
برای اظهارنظر در این مورد بسیار زود است»1.دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمین بیان ک رد
ک سازوکارهای شکلی جدی د جب ران خس ارت دول ت بلغارس تان ،دربردارن دۀ مح دودیتهای
خاصی است ک طب آن ،تنها برای آن دست از افرادی ک ب طور رس می محک وم ش دهاند ،در
دستر است .اگرچ دیوان اروپایی حقوق بشر تص دی ک رد تش خیص اینک آی ا اص الحات
وضعشده از سوی بلغارستان ،نتایج ملموسی را در بردارد یا خیر ،ب زم ان بیش تری نی از دارد،
تأیید نکرد ک دادخواستها مطروح در ن زد آن نمیتوان د اطالع ات مفی دی ب رای شناس ایی
تمامی محدودیتهای بالقوه در سازوکارهای جدید جبران خسارت ارائ کند2.

 .3وضعیت پیچیدۀ دادخواستهای در نوبت رسیدگی( دادخواستهای معوق)
دیوان اروپایی حقوق بشر ،هدف از رسیدگی آزمایشی ب دادخواستهای متعدد را ،دریافت سریع
غرامات تمامی افرادی ک تحت تأثیر مشکل ساختاری شناساییشده قرار گرفت اند ،میدان د3.ب ا
وج ود ای ن ،بررس ی روی ۀ قض ایی دی وان نش ان میده د ک رویک رد متش تتی در خص وص
دادخواستهای در نوبت رسیدگی (معوق) وجود دارد .در برخی موارد دیوان اقدام ب تعوی سایر
رسیدگیها کرده و تالش داشت است تا از این طری  ،دول ت ن اقض حق وق بش ر را ب انج ام
اصالحات کلی موردنظر دیوان تشوی کند .برای مثال در پروندۀ اوالرو در مقابل مولداوی4دیوان
از چنین رویکردی استفاده کرد .همۀ افراد خواهان در قضیۀ اوالرو ،آرای نهایی خود را از دادگاه
داخلی دریافت کرده بودند ک دولت مولداوی را ملزم میک رد ت ا مس کن اجتم اعی ب ر مبن ای

1. case summary, p. 2.
2. Ibid.
3. Atanasiu v. Romania, App. Nos. 30767/05 & 33800/06, Eur. Ct. H.R. 237 (2010). case summary, p. 2.
4. Olaru v. Moldova.
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مقررات مختلف قانون مولداوی ایجاد کند1.مقامات داخلی از اجرای این آرا خودداری کردند ک
این امر ب نقص مادۀ  6کنوانس یون اروپ ایی حق وق بش ر منج ر ش د .دی وان مج دداً ب ورای
دادخواستهای متعدد مطروح توج و مشکل نظاممندی را مشاهده کرد ک ریش در ق وانین
بخش مسکن مولداوی داشت .این قوانین ،ایجاد مسکن اجتماعی برای افراد کمبضاعت را ب دون
توج ب ناتوانی مالی دولتهای محلی آن کشور مقرر داشت ب ود .دی وان اروپ ایی حق وق بش ر
خاطرنشان ساخت ک قوانین ناظر بر مسکن اجتماعی میتواند قری ب  10ه زار نف ری را ک
مستح چنین مسکنهایی هستند و  300خواهانی ک از پ یش دادخواستهایش ان در نوب ت
رسیدگی قرار داشت است (مدعی عدم اجرای آرای نهایی از سوی دولت مولداوی شدهاند) ،تحت
تأثیر قرار دهد .با این حال ،دیوان اروپایی حقوق بشر با ب تعوی انداختن بررسی دعاوی مشاب ،
فرصتی را در اختیار دولت خوانده قرار داد تا ب حلوفصل دعاوی مطرحشده بپردازد .با این حال،
دیوان هشدار داد درصورتیک دولت خوانده پس از رسیدگی آزمایشی ،از انجام اقدامات م ذکور
خودداری کند و ب نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ادام دهد ،ه یچ گزین ای ب جز آغ از
رسیدگی ب تمامی دادخواستهای مشاب برای دیوان باقی نمیماند2.ب همین ترتی  ،دی وان در
پروندۀ رامف در مقابل آلمان3از صالحیت خود در ب تعوی ان داختن دادخواس تهای در نوب ت
رسیدگی ب منظور تشوی دولت ناقض برای اصالح وضعیت استفاده کرد4.
دیوان اروپایی حقوق بشر در سایر موارد ،بین قضایایی ک قبالً رسیدگی ب آنه ا ب حال ت
تعوی درآمده و آن دست از قضایایی ک میتوانند بع د از ص دور رأی آزمایش ی ،اقام ش وند،
تفکیک قائل شده است .برای مثال ،در قض یۀ ب ورداو در مقاب ل روس ی 5ک قض یۀ دیگ ری در
خصوص اطالۀ دادرسی در رسیدگیهای داخلی بر مبنای مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بش ر
بود ،دیوان بین دادخواستهای مشابهی ک رسیدگی ب آنها ب حالت تعلی درآم ده ب ود و آن
دست از دعاوی ک امکان داشت در آینده مطرح شوند ،قائل ب تفکیک شد .دی وان در خص وص
دادخواستهای گروه اول بیان داشت« :درصورتیک خواهانی ک سالیان متمادی ،متحمل نقض
ح دسترسی خود ب دیوان شده است ،مجدداً مجبور باش د ت ا ش کایات خ ود را ن زد مقام ات
داخلی اقام کند ،این امر غیرمنصفان اس ت ،خ واه اینک ای ن اقام ۀ دع وا ب ر مبن ای جب ران
خسارتهای جدید یا غیر از آن باشد6.بر همین اسا  ،دی وان ،دول ت روس ی را مل زم ک رد ت ا
جبران خسارتهای کافی و متناس در طول یک سال برای تمامی متضرران فراهم سازد7.
1. Olaru v. Moldova, App. Nos. 476/07, 22539/05, 17911/08 & 1316/07, Eur. Ct. H.R. 5–23 (2009).
2. case summary, p. 2.
3. Ramf v. Germany. Rumpf v. Germany, App. No. 46344/06, Eur. Ct. H.R. 75 (2010). case summary, p. 2.
4. case summary, p. 2.
5. Burdov v. Russia.
6. Burdov v. Russia, App. No. 33509/04, Eur. Ct. H.R. 144 (2009). case summary, p. 2.
7. case summary, p. 3.

 1300فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

در خصوص امکان ب تعوی انداختن دادخواس تهای مش اب  ،دی وان اروپ ایی حق وق بش ر
رویکردهای مختلفی داشت است ک این مسئل بازتابدهندۀ نبود استانداردهای صریح و روشن
حاکم بر رسیدگی آزمایشی است .بدیهی است ک ب تعوی انداختن رسیدگی میتوان د موج
اطالۀ دادرسی شود و این مسئل ح افراد را ب رای دسترس ی ب دی وان اروپ ایی حق وق بش ر
محدود میکند.

چالشهای حقوقی رسیدگی گروهی در دیوان اروپایی حقوق بشر
استفاده از شیوۀ رسیدگی گروهی ب صورت ص ریح در کنوانس یون اروپ ایی حق وق بش ر ی ا در
مقررات دیوان اروپایی حقوق بشر پیشبینی نشده ،اما در رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
بعضاً دیده شده است ک قضات دی وان ب عناص ر ای ن ش یوۀ رس یدگی پرداخت و ب ص ورت
غیرمستقیم ب آن استناد کردهاند .با وجود درخواست اعمال دع اوی گروه ی در زمین ۀ حق وق
بشری ،مخالفان ،دالیل چندی را بیان کردهاند ک طب آن ،شیوههای رسیدگی گروهی ب دالیل
معایبی ک دارند ،راهکار مناسبی برای دعاوی حقوق بشری نیستند؛ این موارد عبارتاند از:

 .1نادیده گرفته شدن استقالل خواهانها
ب طور معمول ،دعاوی گروهی حقوق بشری ،ب تنش موجود بین عدالت دست جمعی و استقالل
هری ک از خواهانه ا ک ویژگ ی مش ترک تم امی دع اوی گروه ی اس ت ،دام ن میزنن د (
 .)MacKinnon, 1981: 573اگرچ دعاوی گروه ی اغل در زمین ۀ آس ی های شخص ی و در
چارچوب شب جرائم گروهی و دست جمعی مطرح میشوند ،ظاهراً این رویکرد ،رویکرد مطل وبی
نیست1.در واقع ،گروهی بودن رسیدگی ممکن است ب عدم حضور برخی خواهانها در دادرس ی
منجر شود .اینچنین اکراه و بیمیلی در هری ک از خواهانه ا ب رای حض ور در دی وان ب دلیل
آسی های شدید فیزیکی ،شکنج یا رفتار بیرحمان و ترذیلی نسبت ب آنهاس ت ( Summers,
 .)1974: 22اقامۀ دعوا ب صورت شخصی ،ب خواهان این اج ازه را میده د ت ا ط رح دع اوی را
براسا میل و منافع خود آغاز ،تدوین و تعقی کند .این در حالی است ک یک دعوای گروهی
قربانیان را از قابلیت کامل طرح دعاوی و حس اقناعی ک از فراین د رس یدگی قض ایی و ص دور
رأی ناشی میشود ،محروم میسازد .در واقع ،در دعاوی حقوق بشری ،قربانیان ب مشخص شدن
و اثبات نقض حقوقشان و اعادۀ حیثیت ،بیشتر از جبران خسارت اهمیت میدهند و اقام ۀ ی ک
 .1برای مثال در پروندۀ ذیل در دادگاه بخش نیویورک ب این مسئل اشاره شد:
In re Antibiotic Antitrust Actions, 333 F Supp 278, 282 US District Court for the Southern District of
New York - 333 F. Supp. 278 (S.D.N.Y. 1971) May 4, 1971
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دعوا توسط شخص قربانی و ب دادگاه کشاندن شخص ناقض و همچنین فرایند دادرس ی ب نحو
مشهودی برای قربانیان این نقضها اهمیت دارد .ازاینرو درصورتیک رسیدگی ب دعوا ب صورت
گروهی انجام گیرد ،قربانیان با وجود دریافت جبران خسارت سریعتر و مؤثرتر ،از اقناع وج دانی
موجود در دعاوی فردی محروم خواهند ماند.

 .2تعارض منافع میان گروه و نمایندگانش
تعارض منافع در دعاوی گروهی حقوق بشری میتواند ب صور ذیل تحق یابد:
الف) تعارض میان نمایندۀ گروه و قربانیان و
ب) تعارض منافع میان دادگاه و نمایندگان گروه1.
این تعارضات میتواند مبانی لزوم ب کارگیری دعاوی گروهی حقوق بشری را تض عیف کن د،
چراک تعارضات مذکور میتواند ب بیعدالتی یا تضییع حقوق قربانیان منجر شود .عالوهبر ای ن،
قضایای حقوق بشری ب ویژه از زمان ظهور دعاوی علی نهادها و شرکتهای چندملیتی و توسعۀ
رویۀ قضایی ،دیگر ب هیچوج حوزۀ انحصاری وکالی داوطل حق وق بش ری نیس ت و وک الی
بسیاری با هدف کس درآمد ب آن وارد شدهاند .در نتیج  ،روشه ایی ک در دع اوی س نتی
گروهی مشاهده میشوند ،از جمل حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات2یا تالشه ا ب رای تض عیف
دعاوی گروهی از طری رسیدن ب توافقات فرعی با نمایندگان گروهها ،ب ط رح دع اوی حق وق
بشری ورود پیدا کردهاند .در واقع ،وکالی مؤسس ات ب زرح حق وقی ب مانن د دیگ ر زمین ها،
دعاوی گروهی حقوق بشری را آغاز کرده و ایدۀ الگوی سنتی کنت رل ف ردی موک ل را کمرن
ساخت اند (.)Puckett, 1999: 22; Hay & Rosenberg, 2000: 75; Coffee, 1995: 1371-73
ادعاهای مربوط ب تعارض منافع میان خواهانهای دعاوی گروهی و عدم اقن اع و رض ایت از
رأی صادره ،موج شده است ک مشاوران حقوقی خواهانها در این نوع دعاوی ،دعاوی گروهی
حقوق بشری را با چالشه ای ج دی روب رو کنن د ( .)Mullenix, 1999: 429ب رای نمون  ،در
پروندۀ مارکو شاهد اعتراضهای متعددی در این زمین بودیم .بسیاری از خواهانها معتقدن د
1. class counsel and defendant's counsel.

 .2در دعاوی گروهی معمول ،با توافقات صورتگرفت میان خواهانها و خواندگان و ب اصطالح سازش میان آنها،
دعوا خاتم مییابد .در این نوع سازش ها ،وکال و نمایندگان گروه خواهانها نقش اساسی دارند و در برخی
موارد ،ممکن است تواف مزبور تنها ب بعد جبران خسارت توج کند .توج صرف ب بعد جبران خسارت
میتواند در تعارض با خواستۀ اصلی برخی خواهانها باشد ،چراک برخی از ایشان با هدف اصالح مشکالت
موجود ک ب زیان آنها منجر شده است ،اقدام ب اقامۀ دعوا کردهاند و بدیهی است ک اصالح روی های موجود
نیازمند صدور حکم ب محکومیت خواندگان است و با صلح و سازش براسا جبران خسارت نمیتوان ب
چنین هدفی نائل آمد .در واقع ،چنین سازشی بیشتر ب نفع وکال و نمایندگان است تا کل خواهانها .بدیهی
است ک چنین رویکردهایی مناس دعاوی حقوق بشری ک در آنها ،حقوق اولیۀ افراد نقض شدهاند ،نیست.
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بود ک در نتیجۀ صلح و سازش صورتگرفت میان نمایندگان خواهانها و خواندگان (مارکو و
خانوادۀ وی) تمامی مسئولیتهای مارکو و اعضای خانوادۀ او را رد میکند و این مسئل را ب ا
علت اولیۀ شکایت خود در تعارض میدانستند ،اما تواف مزبور در نهایت ب تأیید دادگ اه رس ید
(.)Van Schaack, 2003: 286

 .3قابلیت پیشگیری از سایر اشکال مسئولیتپذیری یا جبران خسارت
اگرچ شیوۀ دعوای گروهی میتواند قربانیان را در موضع مذاکراتی قدرتمندی قرار دهد ،مطالبۀ
جبران خسارتهای دست جمعی از طری طرح دع اوی میتوان د دولته ای میزب ان را از س ایر
اقدامات معمول معاف کن د ( .)Authers &Wolffe, 2003: 202ب رای نمون  ،دول ت جمه وری
فیلیپین ،هیچ کمیسیون حقیقتیاب یا رسیدگی ب دعاوی را برای قربانی ان اق دامات م ارکو
تشکیل نداد؛ ب این دلیل ک قربانیان از طری دعوای گروهی ،غرام ات خ ود را دریاف ت ک رده
بودند .در نتیج  ،دولت فیلیپین در استرداد ثروتهای بادآورده از بانکهای سوئیسی با قربانی ان
رقابت اساسی داشت ( .)Minow, 1997: 2023-2024این در حالی است ک قربانیان بدون وجود
رأی صادره در دعوای گروهی ،میتوانستند از جو سیاس ی موج ود در فیلیپ ین ب رای تض مین
دریافت غرامت از ثروتهایی ک ب فیلیپین استرداد شده بود ،استفاده کنند .ب هم ین ترتی ،
در برخی شرایط ،دعاوی گروهی جن جهانی دوم ،مانع از تالشه ا ب رای ایج اد ی ک م درک
تاریخی در مورد نقضهای حقوق بشری و استقرار سازوکارهای مؤثر غیرقضایی جبران خس ارت
شده است .دلیل این ام ر ای ن اس ت ک ی ا ش رکتها ی ا دولته ای مرب وط از ای ن موض وع
میهراسیدند ک از طرح دعاوی صورتگرفت علی آنها استفاده شود یا آنک تمای ل نداش تند ب ا
مسئولیت مضاعف مواج شوند ( .)Minow, 1997: 2019-2022از سوی دیگر ،تهدی د ب ط رح
دعاوی ،تالشهای کشورهای اروپایی برای ارزیابی مجدد تاریخچ و پیشینۀ زم ان جنگش ان را
کمرن کرده است (.)Steinhardt Ralph, 1995: 93

 .4مشکالت در اختصاص غرامات
با توج ب اینک خواهانها ادعاهای مختلفی را مط رح میکنن د و ان واع مختلف ی از نقضه ای
حقوق بشری مورد ادعاست ،ایجاد الگوی معقول و مقبول برای تخص یص غرام ت ب ا مش کالتی
مواج است1.ب طور معمول ،در دعاوی فردی حقوق بشری ،خواهان پیروز باید فرایند خاص ی را
 .1دیوانها ترغی شدهاند تا از روشهای خالقانۀ تعیین خسارتها در مواردی استفاده کنند ک غرامات فردی
میتواند غیرعملی باشد .دستورالعمل طرح دعاوی پیچیده ( .)Manual for Complex Litigationنسخۀ دوم
(در این سند ،روشهایی اختصاص منابع مالی برای حلوفصل اختالفات صورتگرفت تبیین شده است).
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برای تعیین خسارت طی کند .اما این فرایندها ب طور کامل در دع اوی گروه ی حق وق بش ری
قابل اعمال نیستند .ازاینرو مشخص است ک مسئلۀ اصلی در دع اوی گروه ی حق وق بش ری،
تعیین سازوکاری منطب با تفاوتهای موجود در می زان خس ارت خواهانه ای ی ک پرون ده و
شیوۀ برآورد آنهاست .در رأی صادره در قضیۀ مارکو  ،کارشنا خاصی در زمینۀ برآورد آم ار
ب کار گرفت شد تا می انگین خس ارتهای وارده ب رای آس ی های مختل ف را محاس ب کن د (
 ،)Shapiro, 1998: 928البت برخی قربانی ان ای ن ن وع محاس بۀ ریاض یوار خس ارات را ام ری
غیرانسانی میدانند ،چراک ب میانگین آسی ها توج دارد و آسی های ف ردی تحمیلش ده ب ر
هریک از خواهانها را نادیده میانگارد1.ب عالوه ،مح روم ک ردن هری ک از خواهانه ا از فرص ت
شهادت در خصوص آسیبی ک ب ایشان وارد شده است ،میتواند تأثیر رسیدگیهای قض ایی را
بر اقناع وجدان زیاندیدگان و بازگشت مجدد آنها ب زندگی ع ادی را ب ا مش کل مواج س ازد.
عالوهبر این ،میزان پرداخت غرامت در برخی پروندهها ممکن است ب نحوی باش د ک رض ایت
بسیاری از خواهانهای یک پرونده را تأمین کند ،درحالیک سایر خواهانها ک با ه دف کس
حکم (و ن سازش) علی خواندگان اقدام ب اقامۀ دعوا کردهاند ،آن را ناعادالن بدانند ( Shapiro,
 .)1998: 1189فرصت مشارکت در دعوا میتواند امکان دستیابی ب شکلی از اق دامات غیرم الی،
همچون اعاده ب وضع ساب را برای قربانیان نقضهای حقوق بش ری ب ارمغ ان آورد ک ای ن
فرصت در دعاوی گروهی با محدودیتهایی روب روست.
ب عالوه مسئلۀ محاسبۀ غرامات در مقابل خسارتهای وارده و همچنین تعارض من افع ب ین
اعضای گروه خواهانها در زمان مطالبۀ خسارت یا تخصیص خسارتها ب ین گروهه ای مختل ف
خواهان ی ا گروهه ای فرع ی مط رح میش ود2.ای ن ام ر ب ویژه در م واردی ص ادق اس ت ک
خسارتهای مطالب شده مش تمل ب ر ارزی ابی ن املمو و ف ردی از آس ی های وارده باش د (
 .)Schreiber & Weissbach, 1998: 482-483اینچن ین تع ارض من افع س اختاری ،تجربی ات
قربانیان در مورد دعاوی گروهی را تیره و تار کرده است.

بهکارگیری شیوههای رسیدگی گروهی در دیوان عدالت اداری ایران
در مورد رسیدگی گروهی در حقوق ایران و ب طور خاص در دیوان عدالت اداری ایران ،با توج ب
فقدان نص قانونی و ابتنای سیستم حقوقی ایران بر وجود نص ،امکان ط رح دع اوی گروه ی در
دیوان با قوانین فعلی منتفی است .اما در مورد رسیدگیهای آزمایشی ظ اهراً وض عیت متف اوت
 .1برای نمون ر.ک :بوید( 1187 :1999 ،در اینجا ،نویسنده خاطرنشان میسازد ک محاسبۀ خسارتها ،در زمانی از
پیچیدگی کمتری برخوردار است ک نظریۀ تأیید گروهی بودن دعوا و جبران خسارت جمعی ب کار گرفت شود).
2. See Rhode, op. cit, p. 1189.
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است و اگر بپذیریم ک رسیدگی آزمایشی تنها نوعی از تجمیع دعاوی مرتبط است ،همانطورک
در بررسی رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر دیده شد ،میتوان پذیرفت ک در حق وق ای ران نی ز
میتوان از ظرفیتهای قانونی در بحث تجمیع دعاوی مرتبط استفاده کرد و شیوههای ب کاررفت
در رسیدگیهای آزمایشی را تا حد امکان جاری کرد .برای مثال ،دیوان میتواند ض من تجمی ع
دعاوی مربوط با نقض حقوق افراد در ادارهای دولتی ،با صدور دستوری مبن ی ب ر تغیی ر م وارد
نقض در ادارۀ مربوط ،از نقض بیشتر حقوق افراد در طول رسیدگی دیوان پیش گیری کن د .ام ا
نباید از این نکت غافل شد ک در صورت اعمال اس تانداردهای کنوانس یونهای اروپ ایی حق وق
بشر ،دیوان عدالت ایران خود از حیث طول م دت رس یدگی ،ش یوۀ جب ران خس ارت و فق دان
ضمانت اجرای کافی برای آرای صادره ،در زمرۀ ناقضان حقوق افراد طبق بندی میشود .در واقع،
باید این سؤال را مطرح کرد ،درحالیک بس یاری از دس تگاههای اداری از اج رای آرای دی وان
استنکاف میکنند ،چگون این دیوان میتواند دستورهایی را برای اصالح وضعیت موجود در قال
فرایند رسیدگی آزمایشی ب ادارات مزبور بدهد .عالوهبر این ،ب ا توج ب اینک رس یدگی ب
تصمیمات قضایی قوۀ قضایی و صرفاً آییننام ها ،بخشنام ها و تصمیمات رئیس ق وۀ قض ایی و
مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان و ش ورای
عالی امنیت ملی از شمول صالحیت دیوان خارج است ،مشخص نیس ت ک اگ ر بخش نام های
رئیس قوۀ قضایی یا تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت موج مشکالت باشد ،تکلیف چیست.
ب نظر میرسد با اینک دیوان عدالت اداری در وضعیت فعلی نیز میتواند تا حدودی از فرایندهای
رسیدگی آزمایشی استفاده کند ،اما استفادۀ مناس از ای ن ش یوهها در دع اوی حق وق بش ری
نیازمند سازوکارهای مناس قانونی است ک ن تنها امکان نظارت در تمامی موارد نق ض حق وق
بشر را فراهم آورد ،بلک ضمانت اجرای مناسبی هم برای آن وجود داشت باشد؛ درحالیک رویۀ
عملی اجرای احکام دیوان عدالت اداری ایران خالف این مسئل را نشان میدهد.

نتیجهگیری
رسیدگی سریع و مؤثر ب موارد نقض حقوق بشر میتواند ب پیش گیری از تک رار آن م وارد در
آینده منجر شود .در واقع ،برخی موارد نقض حقوق بشر ب صورتی نظاممند و ناش ی از ق وانین و
مقرراتی است ک تا وقتی تغییر نکنند ،مورد نقض همچنان ادام خواه د یاف ت .در ای ن م وارد
است ک سرعت رسیدگی میتواند از تکرار سایر موارد پیش گیری کن د و موج اص الح نق ض
مزبور شود .این در حالی است ک طوالنی شدن مدت رسیدگی در دعاوی حقوق بش ری ،ادام ۀ
نقض حقوق بشر را تضمین میکند .همین مسئل موج شده است ت ا دی وان اروپ ایی حق وق
بشر ،اقدام ب استفاده از شیوههای رسیدگی آزمایشی و گروهی در موارد نقض حقوق بشر کن د.
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استفاده از شیوههای رسیدگی گروهی و آزمایشی امتی ازات متع ددی دارد ،از جمل رس یدگی
گروهی در مورد تمامی اشخاصی ک در موض وع مش اب اقام ۀ دع وا ک رده و آس ی مش ابهی
داشت اند ،در یک رسیدگی تعیین تکلیف میکند .همچنین شامل اشخاصی ک آسی مش ابهی
داشت اند ،ولی اقامۀ دع وا نکردهان د نی ز میش ود .از ص دور احک ام متن اقض در موض ع واح د
جلوگیری کرده و عالوهب ر آن ،ط ول رس یدگیهای دی وان را نی ز ک اهش میده د .رس یدگی
آزمایشی نیز ب دلیل سرعت دیوان در انتخاب یک دعوا و رسیدگی سریع ب آن ک میتوان د ب
اقداماتی برای رفع سریع نقض نظاممند حقوق بشر و پیش گیری از اقام ۀ دع اوی بع دی منج ر
شود ،سرعت و کارامدی رسیدگیهای دیوان را افزایش میدهد.
با این حال ،بررسی رویۀ دیوان نشاندهندۀ وجود دو مسئلۀ جدی در این زمین است:
الف) قوانین و مقررات تفصیلی در م ورد ای ن ش یوههای رس یدگی ت دوین نش ده و هم ین
مسئل موج روی های متفاوت در پروندههای مشاب شده است؛
ب) ظاهراً در تعارض بین سرعت رسیدگی و حفظ حقوق افراد در اقامۀ دعوا ،دیوان ب دلیل
ضرورتهای موجود ،جان سرعت رسیدگی را اتخاذ کرده است.
رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر نشان میده د ک رس یدگیهای آزمایش ی و گروه ی در
آینده ب عنوان شیوههای معمول رسیدگی در موارد نقض حق وق بش ر درخواهن د آم د و س ایر
دیوانهای حقوق بشر نیز ب این روی تأسی خواهند کرد (در حال حاضر نمونۀ آن وج ود دارد).
این مسئل نشان میدهد ،باید مشاب قواعد دعوای گروهی ک در حقوق آمریکا اعم ال میش ود،
دستورالعمل جامعی برای این رسیدگیها ایجاد شود تا از این طری  ،از اعم ال روی ۀ س لیق ای
دیوان جلوگیری شده و حقوق طرفین دعوا ب نحو مطلوبی تضمین ش ود .ای ن مس ئل میتوان د
سرعت و مؤثر بودن رسیدگی را در کنار تضمین حقوق فردی ،ب عنوان ویژگیهای منحصرب فرد
رسیدگی آزمایشی و گروهی قرار دهد.
ازاینرو فرضیۀ اولیۀ مقال ثابت میشود ک براسا آن ،ب نظر میرسد با توج ب اف زایش
بسیار زیاد و مستمر دعاوی اقام شده در دیوان اروپایی حقوق بشر ک سرعت رسیدگی دی وان و
تأثیر آن بر موارد نقض را ب شدت کاهش داده است ،رویکرد فعلی دکترین و دی وان ب ر توس عۀ
شیوههای رسیدگی نوین همچون رسیدگی آزمایشی و گروهی است ک ای ن مس ئل هم راه ب ا
تفسیر موسع برخی از اصول اساسنامۀ تشکیل دیوان و تثبیت روی های دیوان در ای ن خص وص
باشد و ضمن آن ،سرعت رسیدگی در اولویت اول نسبت ب حفظ حقوق تمامی قربانیان قرار داد.
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