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تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر
شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا
الناز رحیمخویی - 1حسین رستمزاد - 2علیرضا آرشپور
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دریافت-7931/77/70:پذیرش7930/9/22:

چکیده
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها ازحداکثرتوان
خودبهمنظورمبارزهبااینپدیدهاستفادهمیکنند.اقداماتضدتروریستیبرمبنایمنافععام
جامعه انجام میشود و در این راه ،گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی
یشود .بهعنوان مثال ،به قصد مقابله و پیشگیری از حمالت تروریستی حریم خصوصی
م
شهرونداننقضمیشود.ازآنجاییکهقارهاروپامدتیاستدچاربحرانمهاجرتبیرویه
وبرخیاقداماتتروریستیشدهاستودرپیآندولتهایاینقارهناچاربهتحدیدبرخی
حریمهای خصوصی شدهاند ،این مقالهدرصدد استتابراساسکنوانسیون اروپایی حقوق
بشروطبقرویه دیوان اروپایی حقوقبشرعملکرداین دولتها رابسنجد وبهاین سؤال
پاسخ دهد که آیا میتوان بهمنظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان
گذشت .در نهایت ،مالحظه میشود کهبهموجب کنوانسیون اروپایی حقوقبشروبرمبنای
وضعیتهای

حقوقبشردرکناررهنمونهای شورای اروپا،تحت

تصمیمات دیوان اروپایی 
بسیار ویژه و خاص میتوان ضمن احترام هرچه تمامتر بهحقبرحریم خصوصی ،ازدایره
این حقبهصورت محدودوموقتودرتعقیب اهدافمهمی نظیر حفظکلیت جامعهودر
پینیازهایمبرماجتماعیکاست.
واژگان کلیدی :حریم خصوصی ،تروریسم ،عدول از حقوق بشر ،حقوق بشر ،دیوان
نجفآباد،ایرانe.rahimkhoei@gmail.com
نجفآباد،دانشگاهآزاداسالمی ،
.7گروهحقوق،واحد 
نجفآباد ،ایران ،استادیار گروه حقوق ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه

نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
 .2گروه حقوق ،واحد  
آزاداسالمی،تهران،ایران(نویسندهمسئول)rostamzad34@yahoo.com
.9استادیارگروهحقوق،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ایرانa.arashpour@ase.ui.ac.ir
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اروپاییحقوقبشر.

مقدمه
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطالعات فردی و خانوادگی یکی از اصول و آزادیهای
شناختهشده است و

بنیادینی است که همواره در اسناد بینالمللی متعدد حقوق بشری به رسمیت 
بهدنبالتعددوتکثرایناسنادوتوجهاکیدآنهابهاینحق،واردقوانینداخلیِغالبکشورهانیز
شدهاست.کنوانسیوناروپاییحمایتازحقوقوآزادیهایاساسی7نیزبهفراخوررسالتخود
درماده8بهشناساییاینحقپرداختهاستکهزینپسدرایننوشتارکنوانسیوناروپاییحقوق
بشرخواندهمیشود.
بهطور کلی ،میشود تعریفی اینچنین برای حریم خصوص ارائه داد« :حریم خصوصی،
قلمرویاززندگیهرفرداستکهآنفردنوعاًوعرفاًیابااعالنقبلی،انتظاردارددیگرانبدون
رضایت وی بهاطالعاتراجعبهآنقلمرودسترسی نداشتهباشندیا بهآنقلمروواردنشوندیا
نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند»
(انصاری.)98:7936،
طرف دیگر مسئله این مقاله ،مقابله با تروریسم است .در خصوص مفهوم ترور و تروریسم
اجماعی جهانی وجود ندارد و در واقع ،نبودن تعریفی دقیق و یکسان ،بزرگترین مانع پیش روی
مقابله با تروریسم است .در کل« ،تروریسم عموماً به اعمال خشونتبار با اهداف سیاسی یا
ایدئولوژیک اطالق میشود که برضد غیرنظامیان صورت میگیرد» 
Rights, Fact Sheet No. 32: 5

(High Commissioner for

 )Humanاما تعریف تروریسم به هر طریقی که انجام گیرد،

خطرناک و مهلک بودن این اعمال از یکسو و ضرورت و وجوب مقابله جدی با این پدیده و
اینگونه اعمال از دیگر سو ،بر کسی پوشیده نیست و حداقل در این
حمایت از افراد در برابر  
اتفاقنظروجوددارد.
خصوص 
در راستای مقابله با تروریسم و انجام اقدامات ضد تروریستی ،از آنجایی که راهی جز
پیشگیرینیست،دولتهاتدابیریامنیتیوانتظامیوگاهحتینظامیاتخاذمیکنند.ایناقدامات
رفتوآمدها ،مکاتباتووسایل و منازل ،بازداشتها و
ممکناست در قالب بازرسیها ،کنترل 
توقیفها ،بررسی اطالعاتشخصی یا استقرار نیروهای نظامی وانتظامی باشد .دوموضوع در
خصوصهمه این اقداماتصادقاست:اولاینکه اتخاذوانجامآنها بهقصدحمایت جامعهو
1. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950
(ECHR).
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ملتاست و دوم اینکه ناگزیر منجر به مداخالتی در حقوق بشری شهروندان میشود.بهعنوان
مثال،وقتی دولتی برای مقابلهبااقداماتتروریستها در مترویا فرودگاه بازرسیبدنی میکند،
قطعاًدرجنبهایازحریموزندگیشخصیآنافراددخالتکردهاست.
نظر بهمراتبفوق،اینمقاله درصدد یافتن پاسخبرای این سؤاالتاستکهآیا میتوان بر
اساسمقوله مبارزهباتروریسم ،به حقوق بشری افرادوازجملهحقبرحریم خصوصی آنان
تعرض کرد .به عبارت دیگر آیا مقابله با تروریسم میتواند توجیهگر عدول از برخی تعهدات
حقوق بشری دولتها باشد و اساساً اگر پاسخ مثبت است ،شرایط این مداخله چیست و در کل
تعارضمیانایندومنفعت(منفعتفردیومنافعاجتماعی)چگونهحلمیشود.
 .1حریم خصوصی و ضرورت مقابله با تروریسم در نظام حقوق بشر اروپا
 .1-1حق بر حریم خصوصی
 .1-1-1مفهوم حریم خصوصی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

عنوان ماده  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« ،حق بر احترام به زندگی خصوصی و
خانوادگی »7است .این مادهازدوبخشمجزاتشکیل شدهاستکهدربندنخستبهتصریح و
بیانحقپرداختهشدهوبنددومآنموارددخالتوتحدیداینحقوقوبهعبارتیمیزاندخالت
ونحوهدخالتهایحکومتهابیانشدهاست.براساساینماده:
«الف -هرشخصی ازحقاحترامبهزندگیخصوصی وخانوادگی،خانهومکاتباتآنها
میباشند؛
برخوردار 
هیچگونهمداخلهدراعمالحقمذکورنخواهندداشت،مگراینکهمطابق
ب-مقاماتدولتی 
باقوانین بودهودرصورتی کهمداخله آنها درچارچوب جامعه مردمساالر برای امنیت ملی،
سالمت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ،پیشگیری از بینظمی یا جرم ،حمایت از بهداشت و
اخالقیابرایحمایتازحقوقوآزادیهایدیگرانضروریباشد».
عدولناپذیردرنظامحقوقبشر

بنابراین ،واضحاستکهاین حقدرزمره حقوقمطلقو
میشود
نیست.بهعبارتدیگر،اینحقدرزمرهحقوقتعلیقنشدنینیستودرشرایطاستثنایی 
آنرااسیرقیودیکرد(.)Human Rights Committee, 1993: para. 1


 .1-1-2دامنه حق بر حریم خصوصی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
1. Right to Respect for Private and Family Life.
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ماده8کنوانسیوناروپاییحقوقبشربیانکنندهیکیازگستردهترینحقهادراینکنوانسیون
استکهشمارمتعددیازموضوعاترادربرگرفتهوبهحمایتازگسترهایازمنافعتعمیممی-
یابدکهدردیگرکنوانسیونهاینظیردیدهنمیشود.7
حق بر «زندگی خصوصی» مندرج در بند اول ماده  ،8که حکایت از استقالل فردی و
شخصیتیدارد،عبارتاستاز حقاتخاذ تصمیمدر خصوص زندگیخصوصیفردیبهدوراز
دخالت حکومت یا دولت .جوانب این حق شامل همه جوانب زندگی فیزیکی و روحی فرد،
زندگیجنسی،اطالعات،اسامی،عکسواعتبارشخصیمیشود2.
مفهوم«زندگیخانوادگی»نیزبهعلقههایقانونیمیانافراداطالقمیشودکهبهنسبیاسبب
ایجادشدهباشد.هستهمرکزیروابطخانوادگیروابطمیانزنوشوهرووالدینوفرزنداناست
آنها نیز
و البته فراتر از این ،روابطِ میان برادرها و خواهرها ،اجداد ،اعمام و خاالت و فرزندان  
ممکناستدردایرهماده8قرارگیرد.
«خانه»،مندرجدربنداولماده،8بهمکانفیزیکی شناختهشدهایاطالقمیشودکه زندگی
خصوصی و زندگی خانوادگی در آن جریان دارد ،فارغ از اینکه مکان مزبور جزء اموال فرد
زیاندیده باشد یا بهطور قانونی در آن سکونت داشته باشد.همچنین این مفهوم ،شامل اجارههای

تجاریومحلسکونتموقتنیزمیشود.
«حق بر احترام به مکاتبات» که آخرین حق شناختهشده بهعنوان حریم خصوصی در بند اول
ماده  8کنوانسیون است ،داللت بر حق به نبود سانسور و عدم مداخله در مکاتبات و وسایل
ارتباطیدارد.هرچندعبارت«مکاتبات»ممکناستحمایتازنامههاراتداعیکند؛اماتردیدی
نیستکهماده8عالوهبرآن،ارتباطاتازطریقتلفن،فاکس،تلکسورادیویخصوصیرانیز
حمایتمیکند.9
اما برای تعیین دقیق دامنه حمایتهای به عمل آمدهدراین ماده،باید نخستنوعتعهدبررسی
شودودوم،استثناهایواردهبرحمایتمزبور:درنگاهاولیه،هرچندتعهداتمندرجدربنددومماده
ازنوعتعهداتسلبیاستوبراساسآندولتهانمیتواننددرحریمخصوصیافرادداخلشوند؛
اما بهتعمقبیشتر به نظر میرسد که تعهداتمندرجدراین مادهازهردونوعتعهداتایجابی و
1. see: http://ukhumanrightsblog.com/incorporated-rights/articles-index/article-8-of-theechr/ (last visited on 11/09/2015).
2. An official Interpretation of Article 8, Available at ECHR-online website as follow:
http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on 15/09/2015).
3. See: An official Interpretation of Article 8, Available at ECHR-online website as follow:
http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on 15/09/2015).
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سلبیهستند.تعهدایجابیبرایدولتهاعبارتاستازاتخاذاقداماتیجهتجلوگیریازدخالت
در امور خصوصی افراد.موضوع دیگر،مسئله حصری یا تمثیلی بودنمواردی استکهکنوانسیون
بنابرآنهااجازهدخالتدرحریمخصوصیرابهدولتهادادهاست.هرچندبسیاریباایناستدالل
کهمواردمذکوردربند2تمثیلیهستند،سعیدرگسترشمواردمجازدخالتدرحریمخصوصی
داشتند؛ اما قاطبه حقوقدانان وهمچنین کمیته حقوقبشربراین عقیدهاند کهمواردمذکوردربند
دومماده8کامالًحصریهستندوخارجازاینمقولههانمیتوانبهحریمخصوصیافرادواردشد.
دستدرازی کرد و حرمتفردی
بر این اساس ،نمیتوان بهعللواهی بهحریم خصوصی افراد 
آنها رازیر سؤال برد.دیوان اروپایی حقوقبشرنیز برای پرهیز ازاین گزافخواهیها،درآرای

خودمعانی اصطالحاتوعباراتبنددومماده ،8نظیر «ضرروی بودن» ،رابیان وتبیین کرده است
(.)Case of Buckland v. The United Kingdom, 2012: paras. 63
 .1-1-3هنجارهای موضوعه حمایت از حریم خصوصی در اروپا

ارائه چارچوبی حقوقی در جهت حل معادله مبارزه با تروریسم و حمایت از حق بر حریم
خصوصی قدری دشوار است؛ اما بهطور کلی ،حمایت از اطالعات و حریم شخصی بهموجب
ماده8کنوانسیوناروپاییحقوقبشرتوسعهیافتهاست.درسالهایاخیرنیزدیواناروپاییحقوق
بشربراساسهمینمادهدرپروندههایمتعددیحمایتیقاطعازحریمخصوصیشهروندانایجاد
کرده است7که این مقاله درصدد تشریح آنها نیست.از سوی دیگر ،حفاظت اطالعات بهعنوان
یک حق ویژه در ماده  8منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (مصوب پارلمان اروپایی ،شورای
اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی)نیز به رسمیت شناختهشده است (

Charter of Fundamental

آنها در اسناد دیگری نیز حمایت از
 .)Rights of the European Union, 2000: Art. 8عالوه بر  
این حق به رسمیت شناخته شده است .این اسناد عبارتاند از :کنوانسیون شورای اروپا در
خصوص حمایت از اشخاص در زمینه پردازش اطالعات شخصی 2و پروتکل الحاقی آن9؛4
.7برایمثال،بنگریدبه:
Case of Amann v. Switzerland, App. No(s). 27798/95, ECtHR, 2000; Case of Copland v.
the UK, Application No. 62617/00 , ECtHR, 2007; and Case of Rotaru v. Romania,
Application No. 28341/95, ECtHR, 2000
2. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of
Personal Data, 1981.
3. Additional protocol to Convention 108 regarding supervisory authorities and transborder
data flows, 2001.
.4جهتمالحظهمتنکامل،رک:
http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Data_protection/.
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دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد راجع به پردازش اطالعات
شخصیوآزادیتبادلایناطالعات7؛دستورالعملپارلمانوشورایاروپادرخصوصپردازش
اطالعاتشخصیوحمایتازحریمخصوصیدربخشارتباطاتالکترونیک.2
دیواندادگستریاروپایینیزبهماننددیواناروپاییحقوقبشردرموردضرورتحمایت از
حریمشخصیواطالعاتفردیقاطعانهعملکردهاست.9

 .1-2مقابله با تروریسم

درخصوصمفهومتروروتروریسماجماعیجهانیوجودنداردوبزرگترینمانعپیشروی
همهپسند است و حتی در مواقعی که تعریف به
مقابله با تروریسم در واقع نبودن تعریفی دقیق و  
نظر یکسان میآید ،در تشخیص مصداق و انطباق عمل با تعریف معموالً اتفاق نظری حاصل
نمیشود .با این وجودو ضمن اینکه مقاله گنجایش و قصد پرداختن به تشریح مباحث نظری

مرتبطجهتتبیینموضوعراندارد،تعریفکلیکمیساریایعالیحقوقبشرمللمتحددرمورد
میشود«:تروریسم عموماً به اعمال خشونتباری علیه غیرنظامیان اطالق میشود
تروریسم ارائه  
کهاهدافی سیاسییاایدئولوژیکرادنبالمیکند»(.

High Commissioner for Human Rights,

.)Fact Sheet No. 32: 5
 .1-2-1تأثیر اقدامات ضد تروریستی بر حریم خصوصی

گریبانگیر اروپا شده است .بحران اول ،هجوم مهاجران و

مدتی است دو بحران اساسی 
پناهجویان آسیایی به این قاره است که در پی جنگها و درگیریهای خاورمیانه رو به سوی
زندگی بهتر به اروپا سرازیر شدهاند و دوم ،پدیداری گروهکتروریستی داعشوچندحمله
تروریستی در قاره اروپا و ارتکاب اعمالوحشیانه غیرانسانی علیه اتباعدولتهای این قارهبوده
1. Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council, 1995: 31.
2. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and the Council.
.9براینمونه،بنگریدبهپروندههایذیل:
Case of Österreichischer Rundfunk v. Austria and Lindqvist v. Sweden; Österreichischer
Rundfunk v. Austria, Joined Cases C-465/00 (Rechnungshof v. ÖRF et al.), C-138/01 and
C-139/01 (respectively, Christa Neukomm and Lauermann v. ÖRF), Opinion of AdvocateGeneral Tizzano of 14 November 2002; Judgment of 20 May 2003; Lindqvist v. Sweden,
Case C-101/01 Bodil Lindqvist v Åklagarkammareni Jönköping, Opinion of AdvocateGeneral Tizzano of 19 September 2002; Judgment of 6 November 2003.
همچنینرک:
Douwe Korff, Paper No. 4: The Legal Framework, in: Ian Brown & Douwe Korff, Privacy
& Law Enforcement (note 6, above), pp. 34-44.
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است.
اقدامات ضد تروریستی از دو طریق ممکن است حقوق شهروندان را متأثر سازد و بهطور
خاصحریمخصوصیآنانراخدشهدارکند:
اوالً ،با اعمال محدودیتهای عمومی و اعالم وضعیت اضطراری در کشور ،ممکن است
مداخالتیدرحقبرحریمخصوصیشهروندانصورتگیرد.وقایعاخیررخدادهدرخاورمیانهو
اروپا،بهخصوص اقدامتروریستی گروهداعشدرکشورفرانسهوجنگودرگیریهای موجود
در خاورمیانه و هجوم سیل مهاجران و پناهجویان به اروپا ،دولتهای قارهی سبز و همچنین
روبهو کردهاستکهآنانراناگزیر از
نهادهای حقوق بشری را با حجمهای ازتهدیدات بالقوه 
اعمال محدودیتها و اقدامات امنیتی نموده است .بیگمان این اقدامات حقوق شهروندان را
آنها را تحتتأثیر مداخلهها و ارزیابیهای قوای
محدود نموده و بهخصوص زندگی شخصی  
حاکمه قرار میدهد.برای مثال،درفرانسهپسازحادثه تروریسی نوامبر،2671فرانسوااوالند،
رئیس رئیس جمهوری فرانسهبااعالمحالتاضطراری ،مرزهای این کشوررابستهاعالمکردو
7166سربازدرسراسرخیابانهایپاریسمستقرکردوپارلماننیزاجازهتمدیداینوضعیتراتا
پایان فوریه  2670داد .7همچنین ،چندی از این کشورها اقدام به بازرسیهای مسافرانقطارهایا
حملونقل کردهاند 2کههمه اینها حقبرحریم خصوصی شهروندانراتحتتأثیر قرار
وسایل  
میدهد.
اعمال محدودیت به اینجا ختم نمیشود .حریم خصوصی شهروندان به انحای دیگر نیز مورد
مداخله و محدودیت واقع میشود .در بسیاری از موارد ،حجم وسیعی از اطالعات شخصی
شهروندان مثل ایمیلها ،تماسهای تلفنی ،مشخصات کارتهای اعتباری و مکاتبات در
پایگاههای دادهای حفظمیشوندکهآژانسهایضدتروریستیبهآنهادسترسیدارند( Frueh,

 .9)2009, Vol. 8همه این اقدامات بهمنظورجلوگیریازاعمالتروریستیصورتمیگیرند که
قطعاًحریمخصوصیشهروندانرابهمخاطرهمیافکند.
ثانیاً،ممکناستبهطورخاصدرحریمخصوصیاشخاصمظنونبهاعمالتروریستیمداخله
1.http://www.fredlaw.com/news__media/2015/12/16/1080/france_announces_state_of_u
rgency (last visit: 01/02/2016).
2. See: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11825139/EU-ministersto-discuss-European-transport-security-checks-after-Arras-train-attack.html
(last
visit:
;)01/02/2016
And also see: https://euobserver.com/justice/130043 (last visit: 01/02/2016).
3. Available at: http://www.infocusmagazine.org/8.3/nsia_data_mining.html (last visit:
02/02/2016).
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شودوبهبرخیاطالعاتشخصیآنانورودومداخلهشود.دراینحالت،هیچمحدودیتیعمومی
یاحالتاضطراریاعالمنشدهاستیااگرهمشدهاست،عالوهبرآن،بهطورانفرادیهمبهحقوق
برخی اشخاص بهمقاصدمختلفچونکشفجرم،پیشگیری ازعملتروریستی یا احرازهویت
تعرضمیشود.

 .1-2-2هنجارهای موضوعه در خصوص مقابله با تروریسم

همان طور که پیشتر مالحظه شد ،در نظام حقوقی اروپایی حریم خصوصی بهعنوان حقی
بنیادین شناسایی شده وتالشاسنادونهادهای حقوقبشری ،همهدرجهتتقویت وحمایت از
آناست.دراینسو،درخصوصمبارزهباتروریسمنیزهمانجدیتدیدهمیشود.
درنظامحقوقیاروپااسنادمهموقابلتوجهیدرجهتمقابلهباتروریسمانعقادیافتهاستکه
جملهاند :کنوانسیون اروپایی منع تروریسم ،7کنوانسیون اروپایی در خصوص استرداد،2
از آن  
کنوانسیون شورای اروپادرخصوصپیشگیری ازتروریسم 9و کنوانسیون اروپایی در خصوص
جبرانخسارتقربانیانجرایمخشونتبار.4عالوهبراینموارد،دستورالعملها،قطعنامههاواصول
راهنماهایمتنوعومتعددیدرسطحشورایاروپاواتحادیهبهتصویبرسیدهوصادرشدهاست
قانونگذاریهای داخلی بر ضد تروریسم ،ترسیمگرِ چارچوبی دقیق و
که همه اینها در کنار  
مصممدرجهتمقابلهبااینمعضلهستند.1

 .2امکان تحدید حق بر حریم خصوصی بهموجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حقوقبشربهعنوان اصلیترین کنوانسیون حقوق بشری قاره سبز میتواند
درمقوله مبارزهباتروریسم ازجهات مختلفموردتعرضواقعشود.بهعبارتدیگر ،مقررات
مختلفاین کنوانسیون وحقوقمتنوعشناسایی شدهدرآنممکناست موضوع اقداماتضد
تروریستیواقعشدهوبهآنهاتعرضشود؛امادراینمقالهصرفاًحقبرحریمخصوصیموضوع
ماده 8این کنوانسیون مدنظرماست ودرراستای حلمواردتعارضمیان حقوق مندرج در این
1. European Convention on the Suppression of Terrorism, 15/05/2003.
2. European Convention on Extradition, 17/03/1978.
3. Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, 16/05/2005.
4. European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, 24/11/1983.
.1جهتمطالعهتفصیلی،بنگریدبهوبسایترسمیشورایاروپابهنشانیذیل:
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/relevant_instruments_en.asp (last visited on: 09/03/
2016).
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مادهواقداماتضدتروریستی،بحثپیگرفتهمیشودواینسؤالرابایدپاسخدادکهآیاتحت
لوای این کنوانسیون ،تحدید حق بر زندگی شخصی شهروندان به دلیل مقابله با تروریسم
توجیهپذیراست؟
میشود ،در هیچ کجای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نامی از ترور یا تروریسم برده
اضافه  
نشده و هیچ مقررهای نهبرای مقابلهباآنونهبرای حمایت دربرابرآنوضعنشدهاستوهیچ
محدودیتی نیز تحت عنوان مبارزه باتروریسم بر حقوق مندرج در کنوانسیون وارد نشده است؛
بنابراین ،دربررسی محضکنوانسیون ،صحبت ازتروریسم و حمایت از حقوق شهرونداندر
حین مبارزهباتروریسم بحثی فوقالعاده بیگانه است ،هرچند ضرورتهای دیگر موجب اهمیت
یافتناینبحثشدهونهادهاییمثلدیواناروپاییحقوقبشررامتوجهساختهاست( Warbrick,

.)2004: 994

 .2-1بررسی موضوع بهموجب ماده 8
 .2-1-1امکان تحدید حق بر حریم خصوصی بهموجب ماده 8

مالحظهگردیدکه ماده  8کنوانسیون با موضوع حریم خصوصی از دو بخش تشکیلشده
است کهحاوی دونوعتعهداتایجابی وسلبی است.بند اول حاوی مقرراتی مطلق و بدون قید
است؛امابخشدومراهرابرایاعمالقیودیبرحقبرحریمخصوصیبازگذاردهاست.بنددوم
هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور نخواهند
میکند« :مقامات دولتی  
اینگونه بیان  
ماده   8
داشت،مگردرصورتی که[این مداخله]مطابقباقوانین بودهودریک جامعه مردمساالر برای
امنیت ملی ،سالمت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ،پیشگیری از بینظمی یا جرم ،حمایت از
یهایدیگرانضروریباشد».
بهداشتواخالقیابرایحمایتازحقوقوآزاد 
مشخصمیشودکهماده8حاویحقوقیمطلقنبودهوتحتشرایطیمیتوانازاینحقوق
عدولکردوآنهارافدایاهدافومقاصدکالنتروعامترکرد؛اماقطعاًدامنهاستثنائاتمندرج
هیچوجهنبایدگسترشداد.اینموضوعازچهرهخالفاصلواستثناییداشتنبند
دربنددورابه 
مزبوربهروشنیپیداست.اینقضیهازسویدیواناروپاییحقوقبشرنیزتأییدهشدهاستکهدر
یکی از آرای خودبیان میکند...«:تمامبندهای کنوانسیون کهاستثنایی برحقاعطایی [اصلی]
هستند ،لزوماًباید بهصورت مضیق تفسیر شوند» (
.)97

Case of Silver V. United Kingdom, 1981:
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 .3-1-2شرایط تحدید حق بر حریم خصوصی بهموجب ماده 8

همانطور کهپیشتر گفتهشد،بنددومماده 8شاملوضعیتها وشرایطی استثنایی استکه
کاهشمییابدوآنها

بهموجبآنهاودرصورتوجودآنشرایطدامنهحقوقمندرجدربنداول
محدودمیشوند.دررابطهبامقولهمبارزهباتروریسموضرورتمقابلهباآن،درقالبماده8چنانچه
این اقدماتمنتهی بهمداخلهدرحق برحریم خصوصی شهروندان شود،باید درقالببنددوم
مداخالتمزبورراتوجیهکرد.قطعاً،همهاستثنائاتتجویزشدهدربنددومبامحورمقابلهباتروریسم
انطباقندارندواحتماالًتوجیهاتیکهدولتهادرپیاستنادبهآنهاجهتتحدیدحریمخصوصی
شهروندانبرخواهندآمد،قید«ضرورت [اقدام]براییک جامعهمردمساالردر جهتامنیتملی،
سالمتعمومییارفاهاقتصادیکشور،پیشگیریازبینظمییاجرم،حمایتازبهداشتواخالق
یابرایحمایتازحقوقوآزادیهایدیگران»است(.)Warbrick, 2002: 287
هیچجاشرایطومقدماتاستنادوتوسلبهبنددومماده8رابیاننکردهاستو
کنوانسیوندر 
ناچاربایددررویهدولعضوودیواناروپاییحقوقبشربهدنبالاینشرایطگشت.امابیگمان،
مصادیق مندرجدربنددومماده 8ازآنجایی کهاستثنایی است و صورتی خالف اصل دارند،
آنها جنبه حصری بودن
نمیتوانند بدون تصریح گسترش یابند و چهره خالف اصل داشتن  
مصادیقمزبور راتقویتمیکند (.)Case of Silver v. United Kingdom, 1981: 97عالوهبراین
استداللکلی،رویهدیواندرخصوصتبیینمصادیقومفاهیممندرجدربندهایاولودوماین
نظرراتصدیق میکند؛ چراکه دیوان هموارهدرتعیین مصادیق بنددوممحتاطعملمیکند و
آنها نیفزوده است.حتی درخصوصتطبیق مفاهیم مزبوربرواقعنیز بادقتو
هیچگاه بردامنه  

وسواس بهاین امرمیپردازد 

(Case of Klass v. Germany, 1978: 28 and Silver v. United

 .)Kingdom, 1981: 97در نهایت ،دخالت در هریک از حقوق مندرج در بند اول ماده  ،8در
صورتیمشروعخواهد بود کهاین مداخلهبرای یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.این به
اینمعنیاستکهدخالتمزبوربایستی«درپاسخبهیکنیازمبرماجتماعیباشد».7


 .3-2بررسی موضوع در قالب ماده  11کنوانسیون
 .3-2-1امکان توسل به ماده 11
1 . An official Interpretation of Article 8, Available at ECHR-online website as follow:
http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on: 12/09/2015).
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مبرهن استکهحقبرحریم خصوصی همدرنگاهکنوانسیون اروپایی حقوقبشروهماز
ناپذیرناپذیر نیست و ممکن
عدول 

نظر سایر اسناد بینالمللی حقوقبشری درزمره حقوقمطلق و
استاینحقدرشرایطاستثناییمحدودشود(.)The National Academy of Sciences, 2008: 76
این اختیار راعالوه بربنددومماده 8کنوانسیون اروپایی حقوقبشر،ماده  71آن کنوانسیون به
دولعضواعطاکردهاست.
بند اول ماده  71بیان میکند«:در زمان جنگ یا دیگر شرایط اضطراری عمومی که حیات
ملت هریک از طرفهای معظم متعاهد را تهدید کند ،طرفها میتوانند از تعهدات خود
بهموجباینکنوانسیونتاحدنیازومنطبقبااقتضایوضعیت،عدولکنند؛مشروطبراینکهاین
اقداماتمخالفبادیگر تعهداتآنها بهموجب حقوقبینالملل نباشد».بند دومماده،درادامه،
تنها عدول از تعهدات مندرج در مواد ( 2حق حیات)( 9،ممنوعیت شکنجه)،بند اول ماده 4
(ممنوعیتبهبردگیگرفتن)وماده(1مجازاتغیرقانونی)راناممکنقلمدادمیکند؛بنابراین،در
این خصوصدولمتعاهدبا توسلبهماده71اختیار تحدیدحقبرحریم خصوصی شهروندانرا
درشرایطاضطراریدارند.

 .3-2-2شرایط توسل به ماده 11
علیالقاعده ،هر شرایطی نباید دستاویز مداخلهدراین حقوتحدید آندر زیر چترماده71

واقعشود.دیواناروپاییحقوقبشردراینخصوصدرپروندهاینظرکمیسیونراتأییدمیکند
میکند«:شرایط اضطراری مندرج در ماده  71عبارت است از وضعیتی که حاوی خطر یا
و بیان  
بحرانیاستثنایییاقریبالوقوعمیباشدکهجمعیتعمومیرامتأثرساختهوتهدیدیعلیهحیات
سازمانیافته اجتماعمحسوبشود»( .)Lawless v Republic of Ireland, 1960-61: Para. 82در

فوقالعاده و توسل به ماده  71یادآور می-
پروندهای دیگر نیز شرایطی را برای استناد به وضعیت  
عبارتانداز:

شودکهاینشرایط
الف-وضعیتاضطراریبایدعینیوقریبالوقوعباشد؛
ب-اثرآنبایددامنگیرکلملتشود(نهفقطگروهیخاص)؛
پ-تدوامزندگیعادیاجتماعبایدموردتهدیدواقعشود؛
ت -بحران یا خطر بایستی استثنایی باشد که نشان دهد تدابیر و محدودیتهای کنوانسیون
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جهتحفظایمنی،سالمتونظمجامعهناکافیهستند(.)Greek Case, 1969: 45
این نکتهنیز نباید ازنظردوربماندکهبرای همه مواردمشابه،نمیتوان درقالبکنوانسیون
جوابی یکسان یافت.این مسئلهممکناست دو دلیل داشته باشد:اوالً،کنوانسیون اروپایی حقوق
میکند و کشورهامیتوانند استانداردهای حمایتی خود را تا
بشراستانداردهای حداقلرابیان  
تعیینشده توسطکنوانسیون نرسد،ترکگفتهواجرانکنند؛ 7ثانیاً،
حدی که به حداقل یا کف 
عالوهبرموردقبل،انعطافپذیریهنجارهایکنوانسیون،بهخصوصدرزمینه اختیاردولتهادر
مداخلهدرآنهنجارها،دولتهاراقادرمیسازدتابدوناینکهکنوانسیونرانقضکنند،اقداماتی
غیرمعمولوغیرعادیاتخاذکنند()Case of Hulki Gunes v Turkey,1995: para. 96

 .4بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
سؤالایناستکهدیواناروپایی حقوقبشر زمانی کهبادفاعیاتی از جانبدولتهامبنیبر
اینروبهرومیشودکهقصدمقابلهباتروریسمراداشتهاند،چگونهعملمیکندوچگونهمداخله
درحقهای بشری و از جمله حقبرحریم خصوصی رابراساسضرورتمقابلهباتروریسم،
هیچگاه دیوان بر مبنای صالحیتی که دارد نمیتواند به
میداند؟ تردیدی نیست که 
توجیهپذیر  

محاکمه تروریستها بپردازد؛ اما همواره این دولتها هستند که در جهت توجیه اقدامات
محدودکنندهخودعلیهحقهایشهروندانپیشینهومشخصاتیدقیقازتروریسمرابهدیوانارائه
میدادهاند(.)E.g. Brogan v. United Kingdom, 1988: para. 61


 .4-1رویه دیوان در خصوص شناسایی محدودیتهای ماده 8

همان طور که قبالً مشاهده شد دخالت در هریک از حقوق مندرج در بند اول ماده 8
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،در صورتیمشروعخواهدبود کهاین مداخلهبرای یک جامعه
دموکراتیکضروریباشد.اینبهاینمعنیاستکهدخالتمزبوربایستی«درپاسخبهیکنیاز
مبرماجتماعیباشد».2
دیواناروپاییحقوقبشردرزمانحفظتعادلمیانمنافعاشخاصمتأثرومنافعجامعه،بهدول
1. Report of a Commission to consider Legal Procedures to deal with Terrorist Activities in
Northern Ireland (The Diplock Report), 1972: Cmnd. 5185.
2 . An official Interpretation of Article 8, Available at ECHR-online website as follow:
http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on: 12/09/2015).
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عضوکنوانسیونتوجهخاصیمیکند(درحقیقتقدریجانبآنهارامیگیرد)( Colon v. The

 .)Netherlands, 2012: 86-87دیوان هموارهدرخصوصتشخیص این موضوعبهمقاماتداخلی
نظرداشتهومیگوید آنان به نسبت یک دادگاه بینالمللی برای تشخیص و ارزیابی توسعههای
اجتماعی و ارزشهای جامعه در موقعیت مناسبتری قرار دارند؛ اما دیوان خودهموارهناظراین
امراستواینمسئلهراکنترلمیکندکهدولعضوازحدودخودتجاوزنکنند.
دیوانمقاماتداخلیکشورهایعضورامقامتشخیصضرورتمیداند؛اماارزیابینهاییرا
دراینخصوصکهآیادالیلمبنایدخالتدرحقخواهانمناسبومرتبطبودهاست،ازحیث
انطباق با مقررات کنوانسیون از کارویژههای خود میداند 7.نقطه مشترکماده 8وبرخی مواد
آنهابا«اهدافمشروع»
دیگرکنوانسیوننظیرمواد76،3و،77امکانتحدیدحقوقمندرجدر 
است .به عبارتی بر مبنای ضرورتهای اجتماعی و قانونی ،کنوانسیون اجازه دخالت و تحدید
حقوقمزبوررادادهاست.معیارهایمندرجدراینموادباهممتفاوتاستوآنچهامکانمداخله
درحقوقمربوطبهحریمخصوصیمندرجدرماده8رادادهاست،عبارتاستازاینکهمداخله
آنهادرچارچوبجامعهدموکراتیکبرایامنیتملی،سالمت
«مطابقباقوانین[باشد]یامداخله 
عمومییارفاهاقتصادیکشور،پیشگیریازبینظمییاجرم،حمایتازبهداشتواخالقیابرای
حمایتازحقوقوآزادیهایدیگرانضروریباشد».
درپاسخبهاینکهآیامداخلهدرتعقیبهدفیمشروعبودهیاخیر،دیواناهدافموردادعای
هیچگاه تفسیر موسعازآناهدافرابرنمیتابد.
تکبهتک بررسی میکند و 
دولتخواندهرا 
هرچندگاهی اوقاتدربرخی مواردمیزان وحدوداهدافشناسایی شدهرابهطور نامشخصی
سختگیراستوتااهدافادعاییراموجهنداندآنرا

تغییرمیدهد؛امادرکل،درعمومموارد
نکند.بهعنوانمثالدرپروندهایکهدولتخواندهادعاداشتازاینکهخواهانراازحقبرمسکن
یاخانهمحرومکردهاست،اهدافمشروعیمثلکمکبهقشرضعیفترجامعهوتنظیمجمعیت
وتراکمجمعیتی محدودهورفاهاقتصادی مدنظربودهاست،دیوان ضمناینکه این ادعاهارارد
نمیکند؛ اما درنهایت اعالممیکند کههدفی فراترازاین موارددیده نمیشود واین اهداف

برای دخالتدرحقمزبورکافی نیستند و درنهایت اعالممیکند کهماده  8کنوانسیون نقض
شدهاست2.
1. Buckland v. The United Kingdom, 2012: paras. 63.
2. Case of Gillow v. The United Kingdom, 1986: para. 54.
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روبهوبوده
اینگونهادعاها 
دیواناروپاییحقوقبشردرپروندههایخودبامواردعدیدهایاز 
است؛ بهطوری کهخوانده دعوا(دولعضو)هموارهبرای ردادعای خواهانبهبنددومماده 8
متوسلشدهوسعی دررهایی خودازهمانراهداشته است.دیوان نیز دربسیاری ازموارداسیر
وحسینیآزاد)17:7939،؛

سیالبودنونامنسجمبودنمفهوم«اهدافمشروع»شدهاست(زمانی
چه،تردیدینیستکهمفهوم«اهدافمشروع»کامالًمتغیربودهوباهیچمنطقروشنومنسجمی
تأییدنمیشود7.
درپروندههاتانودیگرانعلیهبریتانیاخواهانهاادعاداشتندکهحقآنهادراحترامبهمنزلو
زندگی خصوصی و خانوادگی با بیخوابیهایی نقض شده است که در پی افزایش صدای
هواپیماهای پرواز شبانه در فرودگاه هیثرو ( )Heathrowپدید آمده بوده است 2.در فرودگاه
هواپیماهای باصدای زیادتر اجازه پروازدرشبرانداشتندودرپروازهای شبانهازهواپیماهای
کمصداتر استفادهمیشد.بریتانیا استداللکردکهپروازهای شبانهبهموجببنددومماده8مجاز

بوده و برای رفاه اقتصادی کشور ضروری هستند 9.همچنین بر مبنای یک سری اطالعات
یتوانداینپروازهارادرروزانجام دهدوسعی
تخصصیراهداریوهواییاستداللکرد کهنم 
درتوجیهضرورتداشت.
همانطور کهگفتهشد ،دیوان درخصوصبنددومماده 8ضمناینکه نظارتکلی خودرا
شایستهتر

حفظمیکند،همیشهارزیابیرابهعهدهخوددولمیگذاردومعتقداستکهدولتها
بهتشخیص هستند.در این پرونده نیز این قاعده جاری بود؛ اماباید حدوداین اختیار اعطایی را
میداد.دیوان،درنهایت،پسازبررسیهایدقیقبهایننتیجهمیرسدکهمقامات
خودتشخیص 
نکردهاند و اقداماتآنها در

انگلیسی ازحدودتعیین منافعجامعهوهماناهدافمشروعتجاوز
راستایمجوزحاصلازبنددومماده8بودهودرنتیجهماده8نقضنشدهاست4.
.7رک:
W. B. Simpson, Human Rights and the End of Empire _ Britain and the Genesis of the
European Convention (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 715; S. Greer, The
Exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights (Strasbourg:
Council of Europe Publishing, Human Rights Files No. 15, 1997), pp. 42_44 and M. E.
Badar, “Basic Principles Governing Limitations on Individual Rights and Freedoms in
Human Rights Instruments”, International Journal of Human Rights, 7 (2003), 63_92.
2. Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, 2003: para. 84.
3. Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, 2003: para. 121.
4. Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, 2003: paras. 129-130.
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درهاتانکاپلندعلیهبریتانیانیزدولتبرایرهاییازمسئولیتنقضماده8بهاهدافمشروع
استنادجست.دراینپروندهکهتماسهایخواهانیبررسیوکنترلشدکهکارمنددانشگاهبود،
دولت بریتانیا بر این عقیده بود که اقدام او در کنترل تماسهای خواهان بهمنظور بررسی این
موضوعبودهاستکهآیا کارمندازامکاناتدانشگاهومحلکاربرای اهدافشخصی استفاده
میکند یا خیر 7ودرنظردولتاین اقدامهرچنددخالتدرحقبرحریم خصوصی است؛ اما

یوانبهزعمدولت،قبلازهرچیزایناقدامدارایهدفیمشروعبرای

دخالتیتوجیهشدنیاست2.د
حمایتازحقوقوآزادیهایدیگرانبودتابابررسیوکنترلتضمینکندکهازامکاناتفراهم
میکند که این دخالت
شده برای عموم سوء استفاده نشده است 9.سپس به این قضیه اشاره  
یپذیر صورتگرفتهاست.درنهایت ،این عملدرنظر
بهموجب قانونی در دسترس وپیشبین 
دولت برای یک جامعه دموکراتیک ضروری بوده است 4.دیوان ،اما نظری متفاوت داشت و
اقداماتمزبوررامطابققانونوضروری برای جامعه دموکراتیک ندانستهواهدافی مشروعنیز
برایآننمییابد1ودرنتیجه،ماده8کنوانسیونرانقضشدهتشخیصمیدهد0.
مکالمههاوتماسهاراتوسعهدادهو

دیواندراینپروندهبهوضوححقبرحریمخصوصیدر
ازآن حمایت میکند ودرنهایت ،نتیجه میگیرد که تماسهای تلفنی از محل کار داخل در
مفهوم «زندگی خصوصی» و «مکاتبات» میشود واین مسئله رابی ارتباطباموضوعمیداندکه
تماسهای مزبور از محل کار صورت گرفته است .این حمایت توسطدیوان حتی به ایمیل و
وبسایتهایمشاهدهشدهنیزگسترشمییابد1.
در خصوصمفهوم«اصلضرورت»نیز ،در هاتان سیلور علیه بریتانیا دیوان بهبیان وتفسیر
مفهومایناصلپرداخت.درنگاهدیوان:
الف« -ضروری »8هم معنی با «ناگزیر» 3نیست و همچنین انعطافپذیری مفاهیمی چون
«پسندیده«،»76متداول«،»77مفید«،»7معقول»2یا«خوشایند»9راندارد؛
1. Case of Copland v. The United Kingdom, 2007: para. 32.
2. Ibid, para. 33.
3.Ibid, para. 34.
4.Ibid, para. 35.
5.Ibid, para. 48.
6.Ibid, para. 49.
7. Ibid, para. 41.
8. Necessary.
9. Indispensable.
10. Admissible.
11. Ordinary.
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ب-طرفهایمتعاهددرخصوصتحمیلمحدودیتهاازآستانهتفسیرمشخصیبرخوردارند
هیچوجه نامحدود نیست؛ اما این دادگاه است که تصمیم نهایی را میگیرد که آیا این
که به 
محدودیتهاباکنوانسیونمنطبقبودهاندیانه؛
پ -عبارت «ضرورت برای یک جامعه دموکراتیک» به این معنی است که مداخله ضمن
اینکهبایدمنطبقباکنوانسیونباشد،ازجملهبایددرراستای«نیاز اجتماعیمبرم»باشدوباهدف
موردتعقیبتناسبداشتهباشد؛
ت ـتمام بندهای کنوانسیون کهاستثنایی برحقاعطایی هستند ،لزوماًباید بهصورت مضیق
تفسیرشوند4.


 .4-2رویه دیوان در خصوص ماده 11

دیوان در خصوص امکان تعلیق حقوق مندرج در کنوانسیون وعدولازآنها بهموجب ماده
سختگیر است.چنانچه بهاین مادهاستنادشود،دیوان برای سنجشعملکرددولتمزبور

،71
وقایع و شرایط را بررسی دقیق میکند .برای مثال ،صرف تبلیغات و اظهاراتی مبنی بر امکان
عملیات تروریستی ،نمیتواند برای اعالمشرایط اضطراری بهموجب ماده 71کفایت کند.دولت
سازمانیافته

خواندهباید ثابتکندکهاثراین اظهاراتوتهدیدات ،شدتوقلمروآنزندگی 
اجتماعیراتهدیدکردهاست1وآنگاهتشریحکندکهچرادولتبهاتخاذاقداماتتعلیقی(تعلیق
حقوق)درجهتمقابلهباتهدیدنیازداشتهاست.
قضیهبهجد

حقیقتیابی و ارزیابی وقایع فرآیندی طاقتفرسا است؛ اما رویکرد دیوان از این 
دوریمیکندکه نسبتی ناروابهاشخاصدادهشودوآنها رادرخاللعملیات ضدتروریستی

دستگیر یا درحقوقشانمداخلهشودیا اینکه برچسبتروریسم بهآنها زدهشود (

Warbrick,

.)2004: 1002
گذشته از اعالم وضعیت اضطراری و تحدید عمومی برخی حقوق ،بهصورت فردی هم
یتوان به اسم تروریسم حقوق شهروندان را محدود یا آنها را از حقوقشان محروم کرد.
نم 
هیچکس رابهصرف این مسئلهنمیتوانازحقوقخودمحرومکردکه خطر تروریست بودن

1. Useful.
2. Reasonable.
3. Desirable.
4. Case of Silver v. United Kingdom, 1981: 97.
5. Lawless v. Ireland (No 3) , 1961: paras. 23–30.
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دارد.همهازاصلواالیبرائتبرخوردارندوبهصرفوجودسوءظننمیتواناورامحدودکرد7.
یکی از شرایطی که دیوان همواره الزم میبیند ،مسئله تناسبمیان طبیعت تهدید رخدادهیا
ادعاشدهوواکنشدرمقابلآناست.خصیصهاساسیتمامیسیاستهایضدتروریستیتقویت
قدرتواختیار قوه مجریه درعین کاهشمیزان پاسخگویی این نهاد است (

Warbrick, 2004:

 .)1004در هاتان کالس علیه آلماندیده میشود که دیوان بهرغم تمامضرورتهای موجود بر
عنصرکنترلتأکید میکند.در این پرونده که در مورد کار گذاشتن میکروفون مخفی در لباس
مظنون و همراهان او بود ،یکی از مهمترین موارد در راستای اقدامت ضد تروریستی است ،ابتدا
دولتآلماناقداماتانجامشدهرابیانکرد؛سپسدیواناینموضوعرابررسیکردکهآیااین
اقداماتباتعهداتماهویدولتمزبوربهموجبکنوانسیونانطباقداشتهاستیاخیر2.
دیوان رویکردی حمایتی در خصوص کسانی پیش گرفته است که فعالیت آنها متضمن
خشونتیا دفاعازخشونتنباشدودرعین حالدرپی حمایت ازاهدافتروریستی هستند؛
هرچندکهاین اقداماتقدری افراطی باشد.درکنارسعی برای توجیه نوععملانجامشدهدر
مبارزهباتروریسم ،ممکناستدولتها بهماده 71نیز توسلجستهودیوان بهزعم خودبرخی
حقوقراتعلیقکنند9.
در مواردی دیده میشود که نظر دیوان آن است که اعمال اختیار گسترده در بازداشت
اینگونه عملنکرده
مظنونین با ماده  71کنوانسیون انطابق داشته است 4؛ اما درهمه مواردمشابه 
است .بهعنوان مثال در پروندهای بیان کرد که «حتی با وجود پیشینه مهم خشونت ،گسترش
اختیاراتدولتدرتوقیفسیروزهپسازدستگیرینمیتواندتوجیهداشتهباشد؛حتیبااستناد
1
بهماده .»71

در خصوص مدت زمان محدودیتها و تعلیق حقوق بهموجب ماده  ،71بهعنوان اصل،
اینگونه
نمیشود با توسل به ماده  71در مدت زمانی طوالنی حقوق شهروندان را معلق کرد و  

اعمالقابلانتقادبهنظرمیرسند؛امااینرامیشودپذیرفتکهچنانچهثابتشودعملتروریستی
مانند عملیات 77سپتامبر تمام نشده است و به شواهد بتوان تشحیص داد که هرلحظه ممکن است
1. McCann v. United Kingdom, 1999: paras. 45- 54 & 92.
2. Case of Klass v Germany, 1978, para. 49.
3. Case of Brogan v. United Kingdom, 1988: para. 61.
4. Case of Brannigan & McBride v. United Kingdom, 1994, paras. 55–66.
5. Aksoy v. Turkey, 1996, paras. 71–84.
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تکرارشود،دیوانظرفیتپذیرشطوالنیمدتتعلیقحقوقرادارد(.)Gross, 1998: 437
تحتعنوان مبارزهباتروریسم مطرحمیشوند ،دیوان مقررات
در پروندههایی کهنزددیوان  
کنوانسیون مربوط به عدول از حقهای موردادعاراوارسیمیکند.ماده 71عالوهبرآنچهبند
دومماده 8تجویزکردهاست،بهطورخاص«درزمان جنگیا دیگرشرایطاضطراری که حیات
ملتتهدیدشود»،عدولازبرخیمقرراتکنوانسیونازجملهماده8وتعلیقحقهایمندرجدر
آنهاراتجویزمیکند.

دیوان از همان اوان فعالیت موضوع طرح پروندههایی بامحوریت مقابلهباتروریسم بودکه
اولینآنهاپروندهایعلیهایرلنداست.دراینپروندهخواهانادعاکردکهبرخالفمواد0،1و
حملهای تروریستی در نواحی
 1کنوانسیون بازداشت شده است؛7بااین ادعاکهدرصدد تدارک 
مرزی میان ایرلند و ایرلند شمالی بوده است و دولت ایرلند او را بدون محاکمه بازداشت کرده
است.درعینحال،دولتمزبورقصدخودمبنیبرانجاماینکارراطینامهایبهدبیرکلشورای
اروپااطالعدادهبود.دیواندراینمرحله،ماده71واینمسئلهرابررسیکردکهآیاتمامشرایط
آن ماده مهیا بوده است.سپس به بررسی وجود وضعیت اضطراریرویآورد کهخطری برای
حیاتملتباشدواینکهآیااین تعلیق حقوقمنطبقباکنوانسیون ومقتضایوضعیتمزبوربوده
است 2.در نهایت ،با بررسی وضعیت مزبور و اینکه چگونه دولت شرایط را اضطراری دانسته
است،تعلیقحقهایمزبورازجانبدولتراتأییدکرد.
دیواندراینتصمیم،آستانهتفسیرگستردهایرابهدولتهادرتعیینوجودحالتاضطراریو
هیچوجهبهمعنی اعطای اختیار
اقتضایاقداماتانجام شدهدرآنوضعیت اعطا کردهاستکهالبتهبه 
تامنیست (.)Hedigan, 2005: 429نمونه این امردرخصوصشناساییاستثنائاتبنددومماده8نیز
دیدهشد.دیوانتمامیجوانبمقرراتماده71رادرهرپروندهبهسنجشوبررسیمیگذارد.
در پروندهای دیگر مجدداًبهبررسی موضوعباادعای ماده 71واقداماتانجامگرفتهتحت
آنمادهپرداخت.دیوان دراین رأی باردیگر تأکید کرد که حقارزیابی وضعیت اضطراری و
همچنین سنجشاقداماتمتناسبباآنبهطور کاملدردستدولتها نیست واین دیوان است
کهتعیینکننده نهایی است یادآور شد که دولتها ازدکترین آستانه تفسیر نامحدودبرخوردار
نیستند« 9.این با دیوان است که تعیین کند آیا دولتها پا را فراتر از حد مشخصی و معینی
1. Lawless v. Ireland, 1960: para. 15.
2. Lawless v. Ireland, 1960: paras. 31-32
3Case of Brannigan & McBride v. United Kingdom, 1994, para. 44.
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گذاشتهاند که مقتضای بحران ایجاب میکند ،گذاشتهاند یا خیر» (

& Case of Brannigan

)McBride v. United Kingdom, 1994, para. 43؛ بنابراین ،ارزیابی داخلی انجامشدهدرنهایت،
زیر نظارت دیوان است.درعین حال ،در اعمال چنین نظارتی ،دیوان بایستی تأملی شایسته بر این
معیارهاوعواملوازجملهماهیتحقوقتعلیقشده،اوضاعواحوالمنجربهوضعیتاضطراری
درپروندههایدیگرنیزعیناًتکرارشدهاست

ومدتزمانوضعیتاضطراریبکند7.اینرویکرد
ودیوانبرمواضعیمشابهانگشتتأکیدنهادهاست(.)Aksoy v. Turkey, 1997, para. 68
در نهایت ،بهموجب رویه دیوان ،درصورتجمعتمامشرایط ذیل امکانتوسلبهماده71
وجودخواهدداشت:
الف-وضعیتاضطراریبایدعینیوقریبالوقوعباشد؛
ب-اثرآنبایددامنگیرکلملتشود(نهفقطگروهیخاص)؛
ج-تدوامزندگیعادیاجتماعبایدتهدیدشود؛
د -بحران یا خطر بایستی استثنایی باشد که نشان دهد تدابیر و محدودیتهای کنوانسیون
جهتحفظایمنی،سالمتونظمجامعهناکافیهستند(.)Greek case, 1969: 45
 .1حریم خصوصی و مبارزه با تروریسم از منظر اصول راهنمای شورای اروپا
ضرورتواهمیتمبارزهباتروریسمبرکسیپوشیدهنیست؛ ازطرفدیگر،احتراموتضییع
نشدن حقوقبنیادین بشری نیز ازملزوماتجوامعدموکراتیک است؛ اما گاه در روند مبارزه با
تروریسمواقدامتضدتروریستیبهناچاربایدبرخیحقهایبشریقربانیمنافعبزرگترشوند؛
یعنی منفعتجامعه را بهمنفعتفردترجیح دهیم .شورای اروپابهوجودتعارضمیان این دو
منفعتپیبردهاستودرجهتحلدرستاینمسئله،اصولراهنماییازتصویبکمیتهوزیران
گذشتهاست.2اصولراهنمایمزبورارائهدهندهرهنمونهاییعملیدرخصوصسیاستهایضد
قانونگذاریواجرااستوصورتالزامآورندارد.
تروریستی ،
بهموجب این راهنما،تمامی اقداماتانجامشدهتوسطدولتها در جهت مبارزه با تروریسم
بایدبااحترامبهحقوقبشروحاکمیتقانونصورتگیرند9وتمامیاقداماتضدتروریستینیز
1.Case of Brannigan & McBride v. United Kingdom, 1994, para. 43.
2. Council of Europe Guidelines; Human rights and the fight against terrorism, the
Committee of Ministers of the Councilof Europe, 11 July 2002.
.9همچنینرک:
Osman v. the United Kingdom judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, para.
115; and Kiliç v. Turkey, Appl. No. 22492/93, (Sect. 1) ECHR 2000-III, paras. 62 and 76
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باید قانونی و بر اساس قانون انجام شوند و هنگامی که اقدامی منجر به تحدید حق شود،
محدودیتواردهبایستیتاحدممکنصریحوبرایمقاصدتعقیبی،متناسبوضروریباشد.در
قالب این اقدامات برخی حقوق را مطلقاً نمیتوان محدود کرد (مانند حق ممنوعیت شکنجه)
(.)Council of Europe Guidelines, 2002, Arts. I-IV
در خصوصاطالعاتشخصی وامکاندسترسی بهآنها ،درچارچوب مبارزهباتروریسم،
جمعآوری و پردازش اطالعات شخصی توسط هر مقامی در زمینههای امنیتی دخالت در حق
احترامبهحریم خصوصی وزندگی شخصی خواهدبود،مگردرصورتی کهاین جمعآوری و
پردازش:
الف-بهموجبمقرراتصالححقوقداخلیصورتگیرند؛
ب-باهدفیکهجمعآوریوپردازشبرایآنانجامشدهتناسبداشتهباشد؛
پ-زیرنظارتیکنهادمستقلخارجیباشد( Council of Europe Guidelines, 2002, Art.

.7)V
برخیاقداماتصورتگرفتهدرجهتمبارزهباتروریسممیتواندبهوضوحمداخلهدرحریم
خصوصی باشد؛ مانند بازرسیهای بدنی ،تفتیش منازل ،کارگذاشتن میکروفون ،بازرسی وسایل
شخصی نظیر کیف ،کنترل مکاتبات و به کارگیری گماشتههای مخفی.تمامی این اقداماتباید
بهموجب قانون بیان و انجام شوند .از این جهت الزم است این اعمال قانونی باشند که بتوان
مطابقتآنهاراباقانوندریکدادگاهسنجیدوارزیابیکرد2.
تمامیاقداماتاتخاذیدرجهتمبارزهباتروریسم،بایستیتوسطمقاماتذیربططراحیو
کنترلشوندوبرایناساس،ایناقداماتبایدتاحدممکن،محدودشدهوبهحداقلبرسندودر
این چارچوب،چنانچهبهنیروی مسلحنیازباشد،استفاده ازنیروهاینظامیبایستیکامالًمتناسب
با هدف حمایت افراد در مقابل خشونتی غیرقانونی یا بازداشتهای خودسرانهباشد ( Council of

.9)Europe Guidelines, 2002, Art. VI
درنهایت،درموردزمانیکهتحتشرایطاضطرارییا جنگامکانعدولازبرخی حقوق
.7همچنینبنگریدبه:
Rotaru v. Romania, Aplication No, 28341/95, ECtHR, 4 May 2000, paras. 57-58.
2. Klass and Others v. Germany, 1978: para. 48.
.9همچنینبنگریدبه:
McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, para. 194.
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شناخته شده است،اصولراهنمای شورای اروپا

دراسنادحقوقبشری برای دولتها بهرسمیت 
بیانمیکندکهدولتبایستیاقدامتعلیقحقهایمزبوررابهصورتموقتومحدودانجامدهدو
این اقدامات باید تا حد ممکن برای وضعیت آشوب یا اضطراری ضروری و متناسب باشند.
همچنین ،این اقدامات باید با محدودیت و تحت موازین حقوق بینالملل انجام شوند .دولت
ذیربط بایستی مقامهای صالح را از این تصمیم مطلع نماید (


Council of Europe Guidelines,

.)2002, Art. XV

نتیجهگیری
در جوامعدموکراتیک قطعاًمنافعملتواجتماعبر حقهای انفرادی رجحان دارد؛ اما این
یدلیل حقوقبشری فردی بهپای منافعجمعی نیست.درمقوله
اولویت دلیلی برقربانی کردنب 
ضرورت مبارزه با تروریسم بهعنوان سود جمع و نیاز جامعه و امکان تحدید حق برحریم
خصوصی نیز این قاعدهجاری است؛ یعنی اصل بر این است که سود جامعه اولویت دارد ولی
نمیتوانبدوندلیلوبدونبررسیحکمبهتضییعحقبرحریمخصوصیداد.
حق بر حریم خصوصی از آزادیها و حقوق بنیادینی است که نمیتوان به سادگی از آن
چشمپوشیکرد.صرفاًدرصورتحصولشرایطیکهچندانسهلالوصولهمنیستند،میتواناز
دامنهآنکاستوبهعبارتیبامداخلهدرآنبهتحدیدآنپرداخت.
بهموجبکنوانسیوناروپایی حقوقبشروبرمبنایرویه دیواناروپایی حقوقبشر،درموارد
ضرورت اتخاذ اقدامات ضد تروریستی ،بردومبناودر شرایطی حق بر حریم خصوصی افراد
محدودمیشود:اول،بهموجباستثنائاتمقرردربنددومماده8کنوانسیون.استنادبهایناستثناها
تنهابهصورتی منجر ،محدود ،موقت و در حد امکان ،خفیف و مضیق و با وجود و اثبات قید
«ضرروت»برایجامعهودرپاسخبه«نیازهایمبرماجتماعی»ممکناستوهرآنچه ازاینفراتر
رود ،مداخلهای نامشروع در حق افراد و در نتیجه ،نقضتعهداتحقوقبشری خواهدبود.دوم،
بهموجب ماده  71کهدرشرایط اضطراری امکانعدولازبرخی تعهداتو ازجملهتعهدبه
احترام به حریم خصوصی را پیشبینی میکند؛ بنابراین ،در پرتو ماده  71نیز تنها در صورتی
مداخله در حریم خصوصی توجیه میشود که وضعیت تروریستی پدید آمده حاوی خطر یا
بحرانیاستثنایییاقریبالوقوعاستودرعینحالجمعیتعمومیرامتأثرساختهوتهدیدیبر
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سازمانیافتهاجتماعمحسوبشود.قطعاً،صرفتبلیغاتواظهاراتوادعاهاییمبنیبر

ضدحیات
امکانعملیات تروریستی،نمیتواندبرایاعالمشرایط اضطراری بهموجبماده71کفایتنماید
و دولت خوانده باید ثابت کند که اثر این اظهارات و تهدیدات ،شدت و قلمرو آن زندگی
سازمانیافتهاجتماعیراتهدیدکردهاستوآنگاهثابتکندکهدرجهتمقابلهباتهدیدبهاتخاذ

اقداماتتعلیقی(تعلیقحقوق)نیازداشتهوراهیجزآننداشتهاست.
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