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 مقدمه
 نیادیر حقروق بن  ۀل به مسرئل یفصتبهکه  ستا یاسناد نیتراز مهم 1بشرحقوق  ییاروپا ونیکنوانس

نسربتا    ۀنیشر یپ برا وجرود   ،2مرر   حرق (. 11: 1393 صدر،انیو مهد یبشر پرداخته است )مسجد
 ،یدر محاکم مل -ها مکلف به احقاق آن هستندافراد که دولت یبرا یحق منزلۀبه یحت- اشیطوالن
 لیر دل نیتر. مهماست هشد یبررس 3حقوق بشر ییاروپا وانیسال است که در د ستیحدود ب دیشا
 یاسرناد حقروق بشرر    ریو سا ونیکنوانس در یحق نیچن حیصر نشدنشناخته تیرسم امر، به نیا
 پرترو  در توانمی اما است، نشده تضمین المللیبین اسناد از یکهیچ در صراحتبه مر  حقست. ا

 اروپایی دیوان رویۀ. کرد استنباط مواد برخی دل از را حقی چنین دیگر، هایآزادی و حقوق برخی
 رسمیت به مر  حق که کشورهایی در. است نظر همین مؤید نیز ملی محاکم برخی و بشر حقوق
 انسرانی،  کرامرت  بر حق فردی، امنیت و آزادی بر حق نهمچو حقوقی پرتو در است، شده شناخته
 و انسان خودمختاری همچون اصولی به تمسک با و خصوصی حریم بر حق و تبعیض و عدم بر حق

 4کنند. تضمین افراد برای را حق این اندتوانسته تحقیرآمیز، رفتارهای ممنوعیت
 برا  هرا دولت از برساخته ایموعهمج-خود  خاص ساختار دلیل به 5اروپایی جامعۀ میان، این در
 و واالترر  قروانینی  برا  اروپرا  اتحادیرۀ  و شورا همچون نهادهایی و ملی سطح در اقتدارا، و حاکمیت
 در هرا دولت اختیارا، راستیبه. است برخوردار ویژه ماهیتی از -هادولت ورای در نظارتی کارکردی
 مفراد  مجازند حد چه تا هادولت این جاست؟ک تا بشر حقوق با مرتبط قوانین اجرای و گذاریقانون

 محردود  اجررا  مقام در جامعه، هر مقتضیا، و هاتفاو، به توجه با را بشر حقوق اروپایی کنوانسیون
 در دارد؟ عهرده  بر نقشی چه خصوص این در دیوان و باشند؟ داشته آن از مختلفی تفاسیر یا کنند
 نهراد  ایرن  6تکمیلری  صالحیت اصل اعمال و بشر حقوق اروپایی دیوان عملکرد به ابتدا نوشتار، این
 .کرد خواهیم بررسی را افراد برای مر  حق شناسایی درخصوص دیوان رویۀ سپس پردازیم،می

                                                           
1. European Convention on Human Rights 1950. 

2. Right to Die. 
3. European Court of Human Rights (ECtHR). 

 :متحدهایاال،  و کانادا انگلستان، در ترتیب به زیر، هایپرونده به کنید نگاه .4
-Opinions of The Lords of Appeal For Judgment in The Cause r (on the application of Purdy) (Appellant) 

v Director of Public Prosecutions (Respondent), Session 2008–09 [2009] Ukhl 45 on appeal 

from:[2009] EWCA Civ 92. 
-Decision of 6 February 2015 of the supreme court of Canada in the case Carter v. Canada (attorney 

general). 

-Decision of 31 December 2009 by the supreme court of the state of Montana, DA 09-0051, 2009 MT 
449. 

 کنوانسیون به همگی و هستند اروپا شورای عضو که است کشوری 47 متن، این در اروپایی جوامع از منظور .5
 نه و گیرندمی قرار بشر حقوق اروپایی دیوان سرزمینی صالحیت دایرۀ در لذا و اندپیوسته بشر حقوق پاییارو

 .اروپا اتحادیۀ اعضای
6. Principle of Subsidiarity. 
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 تکمیلی صالحیت اصل و بشر حقوق اروپایی دیوان
 یونمنردرج در کنوانسر   ینا،حقروق و تضرم   ینظار، بر اجررا  منظوربه 1959نهاد در سال  این
 برار یننخست ینا 3شد. یجادا 2اروپا یشورا از سوی 1آن یالحاق یهاحقوق بشر و پروتکل ییاروپا
 منجرر نقض حقوق بشر  بهها که دولت عمالآن دسته از ا یهعل توانندیاست که افراد م تاریخ در
(. Wilhdhaber, 2007: 523) کننرد  یآور طرح دعوالزام یما،با تصم ییقضا یمرجع در شودیم

نقرض مفراد    درخصروص هرا  افرراد و دولرت   یبه دعراو  یدگیمشتمل بر رس یواند نیا صالحیت
 کمیترۀ بره درخواسرت    مشرورتی  نظریرۀ  صردور آن و  یالحراق  یهاو پروتکل ییاروپا یونکنوانس
  4است. وزیران
 ییاروپرا  یونمندرج در کنوانسر  هاییتنها حقوق و آزاد یواند آرای مبنای اینکه به توجه با
از مردمران اسرت کره     یبرا حمایتی دربردارندۀ ها،یو آزاد حقوق اینر داشت در نظ باید ،5است
 ین،معر  یبرر اصرول   یمبتنر  یرت حما یرن ا .شرده اسرت   ینتضم یزها ندولت یداخل قوانین طریق

 یرن ا یکپرارچگی  امرا هاست. آن یداخل ینها و فارغ از قواندولت یتمام یبرا یکپارچهمشترک و 
و  6«داخلی دادرسی مراحل طی» قاعدۀ مسیرها از دولت یمل یتهواحترام به  با ین،اصول و قوان

 حاشریۀ  ین(. منشرأ دکترر  Cassese, 2015: 2) برود  خواهرد ترومم   7«یدصالحد حاشیۀ» یندکتر

                                                           
1. European Convention on Human Rights, art 19. 

 اعتالی و پیشرفت همچون اموری به ت واس شده ایجاد 1949 سال در که اروپا اتحادیۀ ساختار در نهادی .2
 تصمیما، اتخاذ قدر، نهاد این. پردازدمی اتحادیه صالحیت حوزۀ در روایی قانون و دموکراسی، بشر، حقوق
 .کند ایجاد را بشر حقوق اروپایی دیوان همچون ارکانی تواندمی اما ندارد، را آورالزام

 قابلیت به رسیدگی وظیفۀ که- بشر حقوق کمیسیون رکن دو از و نبود فعلی صور، به ابتدا در دیوان . ساختار3
 الحاقی پروتکل براساس و 1998 سال در. شدمی تشکیل دیوان یک و -داشت عهده بر را دعاوی استماع
 کار به جدید ساختاری با دیوان و شد ادغام دیوان در کمیسیون بشر، حقوق اروپایی کنوانسیون 11 شمارۀ
 .داد ادامه خود

 بشر حقوق نقض درخصوص را دیوان صالحیت موارد آن در که اروپایی کنوانسیون 32 مادۀ به کنید نگاه .4
 .داندمی کنوانسیون 47 و 46 ،34 ،33 مواد به منحصر

5. Ibid. 

6. Exhaustion of national/local/domestic remedy یشپ داردیکه افراد را مکلف م المللیندر حقوق ب یاقاعده 
دولت خود استفاده کنند و در  یداخل ینمقرر در قوان ینا،ابتدا از تضم المللی،یندر محاکم ب یز طرح دعوا

 35(1) مادۀبه  یدحل خواهد بود. نگاه کنراه ینآخر المللی،ینتوسل به مراجع ب یدن،نرسیجهنتصور، به
 حقوق بشر. ییاروپا یونکنوانس

7. Margin of appreciation .یمروارد، مقامرا، ملر    یاریبسر  کره در  اسرت  برر ایرن نظرر    صالحدید اشیۀح دکترین 
 دکتررین  ایرن . ندحقروق بشرر   ییاروپرا  یروان تر از دصالح یما،،تصم یاتخاذ برخ درخصوص یهاتحاد یکشورها

بسرته بره    یرز اعمال ن یوۀو ش دارد وجود متعددی هاییوهمسئله، ش یکحل  یکاربرد دارد که برا یزمان ویژهبه
خراص و   یموضروع  دربرارۀ  عضو یهادولت ینمشترک ب یاستانداردها نبود یااست، وجود  یانه در مک یمنافع
 اجررای  نظریره  این در درحقیقت،. بود خواهد متفاو، شودیها داده مکه در هر مورد به دولت یاراتیاخت یزانم
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 ]صرالحیت [اصرل   طبرق »: گرردد یبرمر  اروپرا  اتحادیۀ تشکیل معاهدۀ 5( 3) مادۀبه  صالحدید،
 ییتنها در جرا  یهاتحاد یست،ها ندولت ینحصارا یتکه مربوط به صالح ییهادر حوزه ،1یلیتکم
 عملری  از نظراهردا  مرورد   ینها خود، قادر به بررآوردن و ترأم  وارد عمل شود که دولت تواندیم

 یکه در پ یآثار یا یجنتا یلآن هد ، به دل ینتأم ۀاز عهد تواندیبهتر م یهو اتحاد نباشند خاص
در حقروق   شرده پذیرفتره  هنجارهرای خسرت، از  ن ۀکره قاعرد  اسرت   یحال این در 2«.یددارد، برآ

 -3اروپرا  حقوقی ادبیا، به ورودش ابتدای در حداقل- یدصالحد حاشیۀ دکترین ،است المللینب
   4داشت. فراوانی منتقدان
 سرو یکحقوق بشر، از  حوزۀ در تکمیلی صالحیت اصل حقیقتو در واعدق ینا یاجرا الزمۀ
از حقروق بشرر در    یرت بره حما  مسرا  نند تا حرد امکران ر  هاست که بتوابه دولت یارا،اخت یاعطا
 و صرالحدید  برر  مبتنری  عملکرردی  موجب موارد، بسیاری در خود، این و- یزندبرخ یشانمرزها

تحقق حقوق  از تنهاییبه خود ملی مقاما، که جایی در دیگر، سوی از و -5بود خواهد اختیارا،
 .گیردیرا بر عهده م یتمسئول ینا جامعۀ اروپایی هستند، ناتوان یونمندرج در کنوانس

و  داشرت  خواهرد  مراهوی  و شکلیمتفاو،  یدو معنا تکمیلی، صالحیت اصلاساس،  ینا بر
: خواهران موظرف   یررد موارد را در نظر بگ ینا یهنگام ورود به پرونده، موظف است هردو دیوان

 ،کند یرفته است طافراد در نظر گ وقحق یفایاست یبرا یرا که قانون داخل یمراحل یاست تمام
در هر مورد، با توجه بره   بایستیم یزن یواند .بپردازد المللییندر مراجع ب یسپس به طرح دعو

                                                                                                                                        
وارد  یتنهرا زمران   یران م یرن ادر  یواناست و د یواند ۀو نظار، بر اجرا بر عهد عضو یهادولت عهدۀ بر تعهدا،
 .قصور ورزند یاتعهدا، خود ناتوان باشند  یها در اجراکه دولت شودیعمل م

 اصل به توجه با: است شده بیان بشر حقوق اروپایی کنوانسیون به پانزدهم الحاقی پروتکل 1 مادۀ در اصل این. 1
 و کنوانسیون در مندرج هایآزادی و حقوق تضمین ابتدایی مسئولیت عضو، هایدولت دیوان، فرعی صالحیت
 بر دیوان نظارتی صالحیت وجود عین در خصوص، این در و داشت خواهند عهده بر را الحاقی هایپروتکل
 .برخوردارند اختیارا، از ایحاشیه از اجرا چگونگی در حقوق، این اجرای

2. The Treaty on the European Union the Treaty on the Functioning of the European Union 2012/C 

326/01, art 5(3). 

3. In Handyside v. the United Kingdom, 5493/72, (1976) 1 EHRR 737, [1976] ECHR 5, 7 December 
1976.  

 :به کنید نگاه .4
-Steven Greer, (2006) The European convention on human rights: achivements, problems and prospects, 

New York, Cambridge University press. 

-J. Christoffersen, (2009). Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European 
Convention on Human Rights, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff. 

و فقط  شودیدر برابر شکنجه اعمال نم یتق مصونو ح یا،حقوق مطلق مانند حق ح درخصوصاصل  این .5

بسته به اوضاع و احوال،  یاها در هر کشور آن یاجرا ۀکاربرد دارد که ممکن است نحو یدحقوق مق درخصوص

 متفاو، باشد.
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 میران  تعرادل  برقرراری  ،1دیگرر  کشوریکشور به  یکاز  یعموم یاستپرونده و تفاو، س یطشرا
ردمران هرر   م یتفراو، و گونراگون   یرل تنهرا بره دل   یا( Carozza, 2003: 49) 2جامعه و فرد منافع
 اروپرایی  کنوانسریون  در منردرج  قروانین  یها در اجررا دولت یبرا یارا،از اخت اییهحاش ،3کشور
 (. De Santis Di Nikola, 2011: 8) قائل شود بشر حقوق
همپوشران و   هرای یتکره صرالح   یتنهرا در مروارد   یفرعر  یتاصل صرالح  ینکهتوجه به ا با

 و ینقروان  یران مشرخ  م  مررز  4شرود  یعمرال مر  ها وجرود دارد، ا و دولت یهاتحاد بینمشترک 
 کجاست؟مر   حق درخصوص گیریتصمیم یبرا کنوانسیون مفادو  ملی یتصالح
 

 دیوان قضایی رویۀ
 ابعاد و رسیدگی مر  حق درخصوص پرونده پنج به -2016- تاکنون بشر حقوق اروپایی دیوان
 حرق  برا  آن تعرار   نینهمچ آن، درخصوص هادولت منفی و مثبت تعهدا، و حق این مختلف
 مجراز  حردود  بره  همچنرین  دیروان  هرا، پرونده این بررسی خالل در. است کرده بررسی را حیا،

 :است پرداخته شهروندان هایآزادی و حقوق محدودسازی در هادولت اختیارا،
 

 (2002) ایتانیبر هیعل یتیپر انیدا ۀپروند. 1
نروع   لیر حقوق بشر مطرح شد. او بره دل  ییروپاا وانید در یتیپر انیدا خانم از سوی پرونده نیا
 کمرک  همسررش  از خصروص  نیر برود در ا  لیر و ما ندک یخودکشقادر نبود شخصا   اشیماریب

جررم محسروب    یگرر ید یکمرک بره خودکشر    5قرانون انگلسرتان   براساساما از آنجا که  ،بگیرد
 از پرس نبرود.  ممکرن   زیر راه ن نیا یدارد، حت یمرتکب در پ یو چهارده سال حبس برا شودیم
 حرق -حقوق بشر  ییاروپا ونیپرونده با استناد به مفاد کنوانس ،6انگلستان در یداخل مراحل یط
براور و   یو ظالمانره، حرق آزاد   یلر یترذاقداما،  ریدر برابر شکنجه و سا تیحق بر مصون ا،،یح

 .دشمطرح  وانید در -ضیدر برابر تبع تیو حق بر مصون یخصوص میمذهب، حق بر حر
 حرق - یمنفر  یاجنبه یحق را دارا نیاست که ا ا،یخواهان از حق ح ریمخالف تفس نواید
کره حرق مرر  را بره      ییکشرورها  درخصروص پاسخ به اسرتدالل خواهران    درو  داندیم -مر 

                                                           
1. CJEU, C-36/02, Omega v. Oberbürgermeisterin (14 October 2004), para. 31. 

2. CJEU, C-421/70, Frede Darmgard (2 April 2009); C-112/00 Eugen Schmidberger v. Austria (12 June 
2003), paras 81-82; C-71/02, Herbert Karner v. Troostwijk (25 March 2004), paras 50-53. 

3. CJEU, C-41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office, (4 December 1974), para. 18; C-244/06, Dynamic 

Medien v. Avides Media (14 February 2008), para. 44. 

 نباشد. اتحادیه انحصاری صالحیت در که شودمی اعمال مواردی در تنها: اروپا اتحادیۀ معاهدۀ 5(3) مادۀ .4
5. Suicide act 1961, section 2(1).  

6. R v Director of Public Prosecutions (Respondent), ex parte Diane Pretty (Appellant) & Secretary of 

State for the Home Department (Interested Party) [2001] UKHL 61. 
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محسروب   ونینقرض کنوانسر   خرود، یخودبه یحق نیچن ییشناسا دیگویاند مشناخته تیرسم
 طیاگرر شررا   ی. حتر ستین 2 مادۀ تیرعا یبه معنا زینحق  نیا نکردنییشناساالبته  شود،ینم

 2 مرادۀ شرناخته اسرت، نقرض     تیرا به رسرم  یکمک یکشور خاص که خودکش کیموجود در 
شررود کرره انگلسررتان در صررور،     جررادیتصررور در خواهرران ا  نیررا دیررمحسرروب نشررود نبا 

 1.شودیمحسوب م ونیناقض کنوانس ،یحق نیچن نشناختنتیرسمبه
 نیر کره در ا  2و خوارکننرده  یرانسران یاز رفتار و مجازا، غ منظورکه است  بر این نظر وانید

 از یناشر  و دارد خرود  در را خشرونت  از یحرداقل  کره  ستا «3یبدرفتار» یماده آمده است، نوع
طرور  خوانده شرود و همران   ونیکنوانس 2 مادۀدر کنار  دی، با3 مادۀ نی. همچناست دولت اعمال
 بره گونره حقری   هیچمر   درخصوصماده  نیالم کرده است، ااع یرم یدر قسمت قبل وانیکه د
. میبردان  آن لیتسه ای مر  دانستنها را موظف به مجازحق، دولت نیتا در برابر ا دهدیافراد نم
 4.ندارندگونه تکلیفی هیچاعمال  نیا مجازدانستن بر یمبنها دولت 3 مادۀطبق  ،نیبنابرا
 یاگسترده فیط 5یخصوص میحر ۀواژ  کندیود اعالم مخ یقبل یۀرو هابتدا با ارجاع ب وانید
درخرور   یدر اقردام  ،سرپس . ستین محدودمشخ   یمعنا کی بهو  شودیرا شامل م میاز مفاه
 ردیپرذ یدادگراه مر   سرپس،  .کنرد یمر  ریتفس 6یفرد یحق خودمختار ۀمثاببهحق را  نیتوجه، ا
و سرشرار از   عرز، یب یمرگ»آن را آنچه او  درخصوصاش بر اعمال اراده یمبن خواهان ۀخواست
و قانون انگلستان او را از اعمال خواسرت   دارد یخودمختار مفهوم نیهم به اشاره داند،یم «رنج

 8 مرادۀ  لیر حرق خواهران ذ   نقرض  یرا  مداخلره  عمرل  نیر ا رو،نیر ازا. کندیاش محروم مو اراده
و در  یکمک یخودکش کردنممنوعاگر قانون با  وان،ینظر د ازاما  7.شودیمحسوب م ونیکنوانس

 یتوجه الزم را به منافع عمروم  ب،یشروع تعق یکه برا ییو قضا ییاجرا ستمیس جادیحال ا نیع
 کنرد، یو عادالنره را فرراهم مر    سرته یشا یمجازات ملزوما،و  داردیدر هر پرونده مبذول م ریدرگ

 جره یدر ادامره نت  نواید. ستین خودسرانه گرید قانون نیا باشد، ا،یح حق تیاهم انیب درصدد
 گونره چیهر  نیبنرابرا  اسرت،  یضررور  نیریحفظ حقوق سرا  یپرونده برا نیمداخله در ا ردیگیم
 8صور، نگرفته است. 8 مادۀ لیذ ینقض
بره کمرک    یاو از مفهوم خودکش تیخواهان و حما دیدر ثبا، عقا 9 مادۀ درخصوص وانید

                                                           
1. Pretty judgment, § 41. 

2. Inhuman or degrading treatment or punishment. 

3. Ill-treatment. 
4. Pretty judgment, §§  52-55. 

5. Private life. 

6. personal autonomy. 
7. Pretty judgment, § 67. 

 تأثیر گرفته است. -که در زیر آمده است-دیوان در این بخش از حکم خود از دادگاه عالی کانادا 
Rodriguez v. the Attorney General of Canada, [1994] 2 Law Reports of Canada 136. 

8. Pretty judgment, §§ 76-78. 
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 مادۀکه در  ییمعنا به -«باور»-ی ادهیعق ایتوجه داشت هر نوع فکر  دیشک ندارد، اما با یگرید
  .ستین است به کار رفته ونیکنوانس 9

 یهیتروج  ا،یتانیبر نیقوان زبودنیآمضیبر تبع یخواهان مبن یبرابر ادعا در وان،ید دگاهید از
دارنرد و   یخودکشر  ییکره توانرا   یافرراد  نیدر قرانون بر   نشدنقائلتفاو،  یبرا یو عقالن ینیع

 سرت، ا یدو گروه، معموال  مرز مشخصر  نیا نیرا ندارند، وجود دارد. مرز ب ییناتوا نیکه ا یافراد
ندارند،  یخودکش ییکه شخصا  توانا میباش یتمام افراد یبرا شدنقائلبه دنبال استثنا  نکهیاما ا
 1.کندیم فیاست، تضع ا،یاز ح تیرا که حما 1961هد  قانون  دا یشد
 

 (2011) سیسوئ هیعل هاس ۀپروند. 2
رنرج   دیشرد ی بر سال از اخرتالل دوقط  20 کیساله، که نزد 57هاس،  یآقا از سویپرونده  نیا
نقض حقوق خود  یمدعپرونده، خواهان  نیحقوق بشر مطرح شد. در ا ییاروپا وانیدر د برد،یم
 :است ونیکنوانس 8 مادۀ لیذ

 ونیکنوانسر  8 ادۀم لیذ که دکنیم را بررسی یمختلف میمفاهابتدا  زین پرونده نیا در وانید
 یریر گمیحرق فررد برر تصرم     ردیر گیمر  جهیخود، نت ییقضا یۀسپس در پرتو رو ،رندیگیقرار م

هرا پاسرخ   پرسرش  نیر که آزادانه به ا دهدیحق را به او م نیو زمان مر ، ا یچگونگ درخصوص
منردرج   یخصوصر  یحق بر زندگ یهااز جنبه یکی نیا  ردیانتخاب خود را بپذ یامدهایدهد و پ

فررد در انتخراب    یآزاد اسرت  بر ایرن براور   سیدادگاه فدرال سوئ هماننداما  2ماده است. نیر اد
است و تعهد دولرت   زیچ کی کندیامر به او کمک م نیکه در ا یفرد یاحتمال تیمر  و مصون

 زیکند، چ یافراد قرار دهد و از قانون تخط اریکشنده در اخت یپزشک دارو زیبدون تجو نکهیبه ا
 گریکرد ی کنرار  درکل و  منزلۀبه دیبا ونیوانسمواد کن دیگویحال م نیدر ع وانی. دستا یگرید

 تیشود کره مسرئول   ریتفس 2 مادۀدر کنار  دیبا ونیکنوانس نیا 8 مادۀ جه،ینتدر 3.شوند خوانده
بره   4.گرذارد یهرا مر  دولت ۀعهد بر افراد، نیا خود اعمال برابر در یحت ،از افراد ناتوان را تیحما
آزاد و درک  ۀبرا اراد  یبره خودکشر   میاگرر تصرم   کندیها را موظف مدولت 2 مادۀ گر،یار، دعب

 یرۀ اتحاد یهرا دولت نیتوجه داشت در ب دیبا ن،یمانع آن شوند. همچن ،است کامل گرفته نشده
آزاد  ۀو احترام به انتخاب و اراد ا،یاز حق ح تیحما انیتعادل م یبرقرار ۀنحو درخصوصاروپا 

 یاعمرل قابرل مالحظره    یحروزه از آزاد  نیر هرا در ا و دولت 5وجود دارد یادینظر زال فرد، اخت

                                                           
1. Pretty judgment, §§ 88-89. 
2. Hass judgment, § § 50-51. 

3. Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) [GC], no. 32772/02, § 83, ECHR 

2009. 
4. Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 91, ECHR 2001-III. 

5. In Switzerland, pursuant to Article 115 of the Criminal Code, inciting and assisting suicide are 

punishable only where the perpetrator of such acts is driven to commit them by “selfish motives”. By 
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 یداروها، برا نیبه ا یدسترس تیاست که محدود باور نیمانند دولت بر ا نیز وانید 1.برخوردارند
بررا توجرره برره  2.از وقرروع جرررم الزم اسررت یریشررگیجامعرره و پ یمنرریو ا یاز سررالمت تیررحما

 یها تعهردا، مثبتر  دولت میاگر فر  کن یحت ردیگیم جهینت تیدرنها وانید ،باال یهااستدالل
خاص در انجام تعهدا،  ۀپروند نیدر ا سیافراد دارند، مقاما، سوئ یخودکش لیتسه درخصوص
 3اند.نداشته یخود قصور
 

 (2012) آلمان هیعل کوخ ۀپروند. 3
 نیر قروق بشرر مطررح شرد. در ا    ح ییاروپرا  وانیکوخ در د شیاولر خواهان، از سویپرونده  نیا

حرق را   نیر شده است، اما نقض ا ونیکنوانس 8 مادۀ لینقض حقوق ذ یمدعخواهان  زیپرونده ن
 :است کرده عنوان مجزا طور به مسرشخودش و ه درخصوص
 شرده مطررح  یدعرو  بره  یمراهو  یدگیرسر  از یداخلر  محراکم  امتنراع  سرت ا یمدع خواهان
همسررش، حرق او    یبرا کشنده یدارو یۀجوز تهفدرال از صدور م ۀسسؤم یخوددار درخصوص
قرادر   ،هرا فدرال و دادگاه ۀسسؤم 4را نقض کرده است. اشیخانوادگ یو زندگ یخصوص میبر حر

 یدعرو  نیر ا ۀاقامر  از -کنرد یمر  مررتبط  یدعو نیا به را خواهان آنچه-او  یبه درک نفع شخص
 درخصروص همسررش   یوآرز نیآخرر  شردن بره بررآورده   لیر جرز م  یزیر نفع چ نیاند و انبوده
 ،اشنشرده برآورده یآرزو و همسرش اسفناک تیوضع ،بر این . عالوهستین یزندگ به دادنانیپا
 سرت ا یمردع  نیخواهران گذاشرته اسرت. او همچنر     یسرالمت جسرمان   رد زین یمیمستق ریتأث

اسرت  ناچرار شرده    یزنردگ  انیر پا یبرا وشان محروم خانه یخصوص میهمسرش از مر  در حر
 کیر نزد اریبسر  یارابطره  ییزناشو ۀرا تحمل کند. از آنجا که رابط سیبه سوئ بارقتمش مسافر،

. شرود ینقض حقوق هر دو نفرر محسروب مر    ن،یاز طرف یکی یاست، هرگونه نقض حقوق و آزاد
از  5ونیکنوانسر  34 مادۀ یمبنابتوانند بر دیبا نیهمچون ازدواج، طرف یکینزد ۀدر رابط ،نیبنابرا

درد و  یطروالن  یهاسال میاز خانم کوخ بخواه نکهیمشترکشان دفاع کنند. ا یهایحقوق و آزاد

                                                                                                                                        
way of comparison, the Benelux countries in particular have decriminalized the act of assisting 

suicide, but only in very specific circumstances. Finally, certain other countries accept only acts of 
“passive” assistance. 

1. Hass judgment , § § 54-55. 

2. Hass judgment , § § 56-58. 
3. Hass judgment , §  61. 

4. Koch judgment  § 27. 

 یگروه یا یردولتیاز طر  هر شخ ، سازمان غ ادخواستد یافتنسبت به در ندتوایم بشر حقوق اروپایی دیوان. 5
 یکهر یمربوط به آن از سو یهاو پروتکل یوننقض حقوق مندرج در کنوانس یند قربانایاز اشخاص که مدع

 یقطر یچحق از ه ینمؤثر ا یدر راه اجرا شوندیها متعهد مدولت اینند. کاند، اقدام متعاهد شده یهااز دولت
 .(ییاروپا یونکنوانس 32 مادۀ) نکنند یجادا یمانع
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بررخال  روح   قرا  یدر دادگاه را از دست ندهرد، دق  یرا تحمل کند که حق طرح دعو یرنج اضاف
 زعرم بره  1.سرت ا یو خودمخترار  یآزاد ،یاز کرامرت انسران   تیر حما یعنر ی ون،یحاکم بر کنوانس

 زیر خوانده شود، شامل حق فرد بر مرر  ن  2 مادۀاگر در کنار  یحت ون،یکنوانس 8 مادۀخواهان، 
 .ستنیز ۀفیاست و نه وظ ستنیحق ز درخصوص 2 مادۀ زیرا ست،ا

که او در آن قرار  یمبهم طیهمسرش و شرا رنجکه  است بر این باورخواهان  دیگویم وانید
 ق،یر طر نیاز ا وذاشته گ ریپرشور و فداکار تأث یحال پرستار نیو در ع همسر ییداشت، بر توانا
کره   یمروارد  ریپرونرده برا سرا    نیر ا ن،یبنابرا .نقض شده است ونیکنوانس 8 مادۀ لیحقوق او ذ

 یمختلف زنردگ  یدادگاه بر معان ن،ی. پس از ادارد تفاو،است مطرح شده  وانید نیدر ا کنونتا
حرق   ناختنشر تیرسمبهبا  وانید س،یدولت سوئ هیعل هاس ۀپروند. در کندیم دیتأک یخصوص

و احراز  آزاد ۀاراداز  یزمان و مکان مرگشان، به شرط برخوردار درخصوص یریگمیافراد بر تصم
 2،سرت ا یخرانوادگ  یو زنردگ  یخصوص میحق بر حر یهااز جنبه یکیافراد،  یخودمختار نکهیا

 ظورمنبه یدولت تعهدا، مثبت نکهیبا فر  ا یاما حت داند،یرا مسلم م ونیکنوانس 8 مادۀنقض 
احرراز   یمقامرا، دولتر   یخاص نقض تعهدا، از سو ۀافراد دارد، در آن پروند یخودکش لیتسه
فردرال در رد دادخواسرت    ۀسسؤاقدام م ردیگیم جهینت وانیبا توجه به آنچه گفته شد، د 3.نشد

بره پرونرده، نقرض حقروق      یاز ورود مراهو  یخروددار  درخصروص  یخواهان و اقدام دادگاه ادار
 4.شودیمحسوب م ونیکنوانس 8 ادۀم لیخواهان ذ
کره هرد  منردرج در     کندیم دیتأک وانی، د8 مادۀ لیخواهان ذ تیشکا یماهو ۀجنبتوجه به  با
از  شرده اعطا یهایاست که حقوق و آزاد نیآمده است، ا زین 15 مادۀکه در  طورهمان ونیکنوانس نیا

 کرارکرد  یبررا  امرر  نیر ا. باشند مصون نویعضو کنوانس یهاتعر  دولت از دیبا ونیکنوانس نیا سوی
 یخروددار  کندیاعالم م تینهادر .است الزماست کرده  جادیا ونیکنوانس که یتیحما ستمیس مناسب

 6.شودیمحسوب م ونیکنوانس 8 مادۀ لیبه پرونده نقض حق خواهان ذ یمقاما، از ورود ماهو
قابرل   ریغ یرد دعاو ،یز دادرسکه در هر مرحله ا ون،یکنوانس 35(4) مادۀبا توجه به  وانید

نقرض حقروق همسرر     درخصروص خواهران   تیشکاکه  ردیگیم جهینت داند،یاستماع را مجاز م
 7.شودیماده، رد م نیبا ا یناسازگار لیمرحومش به دل

 

                                                           
1. the applicant referred to Artico v. Italy, 13 May 1980, Series A no. 37. 

2. Hass judgment , § 51. 

3. Hass judgment , § 61. 
4. Koch judgment , § § 43-54. 

 حاکمیت تحت مناطق در ساکن افراد برخورداری اندموظف وعض هایدولت: بشر حقوق به احترام . لزوم1 مادۀ .5

 .کنند تضمین حاضر کنوانسیون اول بخش در شدهتعریف هایآزادی و حقوق از را خود
6. Koch judgment, § § 69-72. 

7. Koch judgment, § § 78-82. 
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 (2014) سیسوئ هیعل گراس ۀپروند. 4
دارد.  ی، مهمر تفراو  شرده اسرت،   مطررح  دیروان  در کنونکه تا ییهاپرونده یرپرونده، با سا این

امرا   ،بودند یموخ هاییماریبا ب یتماما  افراد یم،کرد یبررس یناز ا یشکه پ ییهاخواهان پرونده
 هرای ییکراهش توانرا   اش،یکره تنهرا نراراحت    اسرت  مسن یپرونده، زن ینخانم گراس، خواهان ا

 ییوپرا ار یروان گراس پرونرده را در د  خانم. استکهولت سنش  یلدل است که به یو روان یجسم
انتخراب   درخصروص برا ممانعرت از او    یسمقاما، سروئ  است یو مدع کندیحقوق بشر مطرح م

اسرتماع   یرت قابل یروان اند. درا نقض کرده یونکنوانس 8 مادۀ یلو زمان مرگش، حقوق او ذ یوهش
 :شودیم یماهو یدگیو وارد رس 1کندیم أییدپرونده را ت
دارد و شامل حق  یاگسترده یمعان یخصوص یمکه مفهوم حر کندیم یدتأک یگربار د دیوان

 یونکنوانسر  یرت که مرورد حما  یا،بدون خدشه به اصل تقدس ح 2شود.یم یزن یبر خودمختار
 یافته اسرت،  افزایش زندگی به امید وشده  یچیدهپ شد،به یکه مسائل پزشک یااست، در دوره

و  یمشرکال، روحر   برا وجرود  و  یرری که مبادا مجبور شروند در دوران پ  اندنگران مردم بسیاری
هاسرت.  آن یبررخال  خواسرت و خودمخترار    زیررا کنند،  یرا طوالن شانیفراوان زندگ یجسم
 یلخواهان ذ ییکه حقوق ادعا پذیردیم 3اشگذشته ییقضا یۀخود، با توجه به رو یدر رم یواند

 یمو تصرم  شودیماش منحر  گذشته رویۀ از تاحدی دیوان اما، پرونده این در. گنجدیم 8 مادۀ
برا   کند:یاعالم م یوان. دیحقوق یتکند: قطع یبررس یدیجد یۀخواهان را از زاو یادعا گیردیم

تنها بر افراد در حال مر  و مبتال بره   یسسوئ پزشکی -یاخالق یهادستورالعمل ینکهتوجه به ا
در  یادافرر  درخصروص کشرور   یرن ا ینگفرت کره قروان    یرد با شود،یالعالج اعمال م هاییماریب

بره دوز   یامکان دسترسر  ینکها یندر ع یسسوئ قوانین درنتیجه،. است خواهان، ساکت یتوضع
حرق   یرن حردود ا  یسراز از شرفا   ،اندپزشک فراهم کرده یزرا با تجو یتالپنتا بارب سدیم کشندۀ
 صراحتبه دیوان البته. شودیاحراز م کنوانسیون 8 مادۀنقض  ، بنابرایناندافراد ناتوان بوده یبرا
 یو نره محتروا   سرچشرمه گرفتره اسرت    یخأل قرانون  ازمورد بحث، تنها  که نقض کندیم یدتأک
 4.رسدیم یببه تصو یندهدر آ یاکه وجود دارد  ینیقوان
 

 (2015) فرانسه هیعل گرانید و لمبرت ونسان ۀپروند. 5
 یراننردگ  ۀحادثر در  2008. او در سرال  بودنرد برادر و خواهر ونسان لمبرر،   ،نیوالد ،هاخواهان

                                                           
1. Gross judgment, § 40. 
2. see Pretty, § 61, and A, B and C v. Ireland [GC], no. 25579/05, § 212, ECHR 2010 
3. see Haas, § 51; see also Koch v. Germany, no. 497/09, § 52, 19 July 2012 
4. Gross judgment, § 65-67. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25579/05"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25579/05"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["497/09"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["497/09"]}
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در  1کشرور  یشرورا  از سوی شدهمنتشر یگزارش پزشک براساسو از آن پس  شد ایدچار تتراپلژ
 .شدیم هیلوله تغذ قیقرار داشت و از طر یثابت نبات تیوضع
 ۀفر یوظ :دیر گویم ژهیوبه شود،یمتمرکز م ونیکنوانس 2 مادۀ لیخود، بر تحل یدر رم وانید
 2.یو هرم تعهردا، منفر    گرذارد یهرا مر  ثبرت برر دوش دولرت   هرم تعهردا، م   ا،،یاز ح تیحما

-الزم  ۀزیر انگ فاقرد  درمران  از یخروددار کره  است  بر این باور وانید ،یتعهدا، منف درخصوص
 شردن یطر  اشزهیر تنها انگ کندیکه درمان را قطع م یپزشک یعنیاست،  -کشتن یمعنو عنصر
قانون  براساساز آنجا که قطع درمان  ،نیبنابرا. است ماریب یدردها نیتسک و مر  یعیطب روند

کره   کنرد یاحراز م وانید شود،یمحسوب نم -قتل-عامدانه  کشتن و سالمت فرانسه مجاز است
 3.شودیمحسوب نم ،است آمده ونیکنوانس 2 مادۀدر  آنچهعمل کشتن عامدانه،  نیا

ت به چرارچوب منردرج در قرانون سرالم     وانید ا،،یاز ح تیتعهدا، مثبت حما درخصوص
قطرع درمران    درخصروص را  یمنر یمهم ا ریکه تداب کندیکشور اشاره م یشورا میفرانسه و تصم

 خصروص در وانیر اسرت. د  مراران یب یاز زنردگ  تیر حما نیتضرم  یمقررا، بررا  نیو ا دهیشیاند
احتررام   گریکرد یکشرورها برا    یهرا و تفراو،  یبه مقررا، داخل ،یزندگ انیپا یبرا یریگمیتصم

 میکره تصرم   یشخصر  نیری مانند تع ،یزندگ انیپا درخصوص یریگمیصمت ندایگذاشته است: فر
 شرده  مقررر  عمرل  نیر ا یبررا  که یقانون با،یترت و ا،ئیو جز ردیگیخصوص م نیرا در ا یینها

با توجه به شرهاد، همسرر خواهران     تینهادر 4.گنجدیها ماحترام دولت یۀحاش ۀحوز در است،
وابسته  اشیکه زندگ یطیدر شرا خواهدینم کهنیبر ا یونسان لمبر، مبن یهاگفته درخصوص

 ایر  داشرتن تطرابق   یکه تشخ کندیزنده بماند، اعالم م ستا یپزشک یهاو دستگاه گرانیبه د
 .ستا یمقاما، داخل ۀبر عهد ،یمل نیخواهان با قوان یهاخواسته نداشتن
از تعهدا،  یتخلف چیاعالم کند دولت ه که دکنیجا رهنمون مرا بدان وانیگفته شد د آنچه

نقرض نکررده اسرت.     زیخود را ن یتعهدا، منف و انجام نداده ونیکنوانس 2 مادۀ لیمثبت خود ذ
 5.است نشده عییماده تض نیا لیها ذاز خواهان یحق چیه ردیگیم جهینت وانید ،نیبنابرا
به  یمدو یچارچوب قانون واگذارکردن و درمان قطع و یاتاناز نیب شدنقائلبا تفاو،  وانید
و  یزنردگ  تیر فیهمچرون ک  یمیو مفراه  سرو کیر از  ا،یر تقدس ح نیپرونده ب نیدر ا ،هادولت

 موافرق  نظرر  نیر ا با نیزالبته تمام قضا،  6.کندیتعادل برقرار م ،گرید یفرد از سو یخودمختار
 شد. بیمخالف تصو یرم پنج وموافق  یبا دوازده رم یرم نیو ا نبودند

                                                           
1. Conseil d’État .مرجرع   منزلرۀ و هرم بره   یهمجر ۀقو یمشاور حقوق منزلۀفرانسه است که هم به یدر دولت مل ینهاد

 .ستا شده اشاره آن دوم نقش به متن این در. کندیعمل م یادار یهادادگاه یبرا یعال یوانو د یدنظرتجد
2. Lambert judgment § 117. 

3. Lambert judgment of § 121. 
4. Lambert judgment § 144. 

5. Lambert judgment § 182. 

6. Lambert judgment § 148. 
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 وانید یآرا بر یلیتحل
 انیر دا ۀپرونرد صرور، در   نیترر حق مر  به کامل ۀمسئلکه  میدیوجه به آنچه گفته شد، دت با
. کررد  یبررسر خواهران را   ییادعرا  یهرا نقرض  یتمرام  وانیر و د شد مطرح وانید برابر در یتیپر

 ایر  یمنفر  یاجنبره  یدارا را حرق  نیا که خواهان تصور برخال - وانید ا،،یحق ح درخصوص
از حقروق   گرر ید یحق، برخال  برخ نیبود که ا بر این باور -نستدایحق بر مر  م قتیحقدر

 یایژگر یو نیشررکت در تجمعرا،(، چنر    ایر که متضمن اضداد خود هستند )مانند حق ازدواج 
ماننرد   یمتفاو، اسرت. حقروق   گریکدیدو حق با  نیا عتیطب که است بر این نظر وانید 1.ندارد

از افرراد   یقرانون  چیهستند. ه زیاضداد خود نمتضمن  ان،یب یحق آزاد ایحق شرکت در انجمن 
. ندیدرآ یگروه ایانجمن  تیحتما  به عضو ایخود استفاده کنند  انیب یاجبارا  از آزاد خواهدینم

را بره فررد    یقرانون حقر   یحقوق قابل اعرا . اصروال  وقتر   یعنی ند،ادسته نیاکثر حقوق ما، از ا
صرور، اصرل    نیر ا ریر در غ زیررا را داشرته باشرد،    آن از اعررا   ییتوانرا  دیر با فرد آن دهد،یم

 بره  توجه با وانید. شودمیفرد گذاشته  ۀبر عهد فیتکل یو درواقع نوع رودمی نیاز ب داشتنحق
 قرت یدرحق ،است نکرده ذکر حقوق ریسا و ا،یح حق نیب یماهو تفاو، نیا یبرا ییمبنا نکهیا

 .است کردهتبدیل  ستنیز ۀفیوظ بهو آن را  یته آن یاصل مفهوم از را ا،یح حق
از آن حقروق و   کره  دانرد مری  ییحق، آن را حق ادعا نیخود از ا لیدر تحل وانید ،نیهمچن

از  تیو دولت، در مقابل، مکلف به حما دارد ستنیز بر حق فرد یعنی. زدیخیبرم یمثبت فیتکال
 شرر مطررح شرده   حقروق ب  ییاروپا ونیکنوانس 2 مادۀاما با توجه به آنچه در متن  2.شودیحق م
باشد که اشخاص ثالرث ممکرن اسرت بره حرق       یادر برابر خدشه دیحق با نیاز ا تیحما ،است
ممانعرت   درخصوص دولت که طوراز او در برابر خودش. همان تیفرد وارد کنند و نه حما ا،یح

برالطبع   نردارد، ای یفره وظ -یخصوصر  ۀکرامال  در حروز   سرت ی اامسرئله  که-افراد  یاز خودکش
 در معاونرت  مجرازا،  قرت یدرحق ایر - یگرر یبه کمرک د  یدر قبال ممانعت از خودکش یافهیوظ
 د،یگویم یدرستبه وانیکه د گونههمانالبته  .داشت نخواهد زین -ستین جرم خودش که یعمل
 3متفاو، است. افراد یخودکش یبرا خدما، ای کمک هرگونه ۀارائ ای لیتسه با نیا

 ز،یر رآمیو تحق یلر ینع شرکنجه و هرگونره رفترار ترذ   م یعنی ون،یکنوانس 3 مادۀ درخصوص
کره در   4و خوارکننرده  یرانسانیاز رفتار و مجازا، غ منظورکه  است بر این باور یدرستبه وانید

                                                           
 باشد، خود ضد مفهومی موجد تواندنمی آشکار تحریفی بدون حق، اینکه درخصوص دیوان استدالل مبنای. 1

 :وپاستار اتحادیۀ دستورالعمل
Recommendation 1418 (1999) of the parliamentary assembly of the council of Europe, para 9. 

2. Pretty judgment, §§ 35. 

3. Hass judgment , § § 50-51. 
4. Inhuman or degrading treatment or punishment. 
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 بره  و دارد خرود  در را خشرونت  از یحرداقل  کره  سرت ا 1«یبردرفتار » یماده آمده است، نوع نیا
که بره طرور    ییهایماریاز ب یرنج ناش .ستا یجسم ای یروح دیرنج شد ای یبدن صدما، یمعنا
 ایر  یمرار یب جراد یا نکره یا مگرر  ،انرد مراده خرارج   نیر از شرمول ا  ،انرد کرده ریفرد را درگ یعیطب

 ایر ماننرد بازداشرت، اخرراج     یمنتسب بره دولرت باشرد، اعمرال     یاعمال ۀجینت در آن افتنیشد،
وءاستفاده از اقتدار دولت اسرت  فرد در برابر س تی. اصوال  کارکرد حقوق بشر، حما2گریاقداما، د
 (.327: 1392 ارتگا، و عوامل )واالس ریو نه سا
 است بر این باور وانیو مذهب، د باور یآزاد حقیعنی  ونیکنوانس 9 مادۀ درخصوص ن،یهمچن

 یادعاهرا  3.سرت ینماده  نیدر ا کاررفتهبه یمعنا به باور ،یخودکش چون یمفهوم به باورداشتنکه 
 در که یاگونهو نظار، به عمل آموزش، پرستش، قیطر از باور ای مذهب یتجل قت،یحقخواهان در
 برا را کره   یتمرام افعرال   ،5عمرل  ۀواژ ،4ونیسیکم نظر طبق و ست،ین ،است آمده ماده اول پاراگرا 

 او تعهد بازتاب خواهان دیعقا که آنجا تا. ردیگیبرنمدر باشدیا از آن سرچشمه گرفته  یمذهب ۀزیانگ
 توانیالبته م 9.6 مادۀمطرح شود و نه  ونیکنوانس 8 مادۀ لیذ دیادعا با باشد، یخودمختار اصل به

مرذهب کرامال  درسرت اسرت، امرا       یآزاد درخصروص  ،اسرت  ذکر کررده  یدر رم وانیگفت آنچه د
همچرون   یدسرت بره اعمرال    توانرد یباشد و فررد مر   یمذهب دیلزوما  نبا که-باور  یآزاد درخصوص
در اصرل براور بره     زیررا  ،اسرت  کرده اشتباه -اوست یرمذهبیغ یاز باورها یاشبزند که ن یخودکش
در ذهرن   یترنیادیبن یباورها امدیدر اصل پ یخواهان نبوده است، بلکه خودکش نظرمد یخودکش

دولرت   ایآ نکهیگنجانده شوند. البته ا -یرمذهبیغ یباور منزلۀبه-ماده  نیا لیذ توانندیاوست که م
همچون حفاظت از نظم  کیدموکرات ۀجامع کی یهاضرور، یمبنابر یلی، به دال9 مادۀ 2طبق بند 
آن را،  یامدهایو پ یآزاد نیا نکردحق محدود گران،یحقوق د ایاخالق و سالمت  ،یعموم تیو امن
 .پرداخت آن به جداگانه دیبا که ستی اامسئله ؟نه ایدارد 

- ونیکنوانسر  14 مرادۀ  لیوق افراد ذبدان پرداخته است، نقض حق وانیکه د یگرید ۀمسئل
 کره  یافرراد  یتمرام  کردناست کره مسرتثنا   نیبر ا وانی. نظر داست -ضیتبع برابر در تیمصون
از حرق   تیحما یعنی- یممانعت از خودکش نیهد  قوان ستند،یقادر به کشتن خود ن ییتنهابه
 نیقروان  یاو قربران اسرت کره    برر ایرن براور    یدرسرت خواهان بره  اما ،7کنندیم فیرا تضع -ا،یح

                                                           
1. Ill-treatment. 

2. Pretty judgment, §§ 52-55. 

 و( است ماده این مدنظر شود واطالق می مذهبی به باور معموال  که) belief همچون واژگانی میان تفاو، هب .3
opinion (است خارج ماده شمول از و شودمی اطالق آن نظایر و سیاسی عقاید بر معموال  که )داشته توجه 
 .باشید

4. See Arrowsmith v. the United Kingdom, no. 7050/77, Commission's report of 12 October 1978 DR 19, 

p. 19, § 71. 
5. Practice. 

6. Pretty judgment, § 82. 

7. Pretty judgment, §§ 88-89. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["7050/77"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["7050/77"]}
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حرق   نکهیا باو  است نشده یانگاراکثر کشورها جرم نیدر قوان ،یخودکش زیرااست،  زیآمضیتبع
 یشخصر  کهیهنگامعمل آزادند.  نیوجود ندارد، اما افراد در مبادر، به ا نیدر قوان یبر خودکش

 سرت یکشتن خود نکه دارد، شخصا  قادر به  یتیمعلول ای یماریب ،یروح ،یجسم طیشرا لیدل به
 ینروع  از اشرخاص  نایر  قرت یدرحق ،انرد را ممنوع کرده یگریبه کمک د یخودکش زین نیو قوان
 افرراد  یبررا  تیر محروم نیر ا که ندامحروم -میحق را به کار نبر ۀواژ اگر-در کشتن خود  یآزاد
 علرول م ایر  مرار یب و سالم افراد انیم ضیتبع هد  با اگر یحت ،ینیقوان نیچن. ندارد وجود سالم
 کره  طرور همان 1.شوندیمحسوب م زیآمضیدارند و تبع یاثر نیچن تیدرنها باشند، نشده وضع
 نفرع  بره  دینبا ونیکنوانس مواد از کیچیه است، کرده اشاره یدرستبه خود یآرا در بارها وانید
 سرت ا یهیبرد  2.ستینگر واحد یکل مثابهبه دیبا همواره را مواد نیا و شوند گذاشته کنار یگرید
از  تیر با هد  حما زیآمضیتبع نیقوان بیتصو به دینبا ستن،یاز حق ز تیحما یعنی، 2 مادۀکه 
 .شود منجرحق  نیا

 ،اسرت  هشرد  استناد آن به وانیدر برابر د شدهمطرح ۀپروند پنج یتمام در بالاستثنا آنچه اما
مروارد، برا    یدر تمام وانیبوده است. د ونیکنوانس 8 مادۀ لیافراد ذ یخصوص مینقض حر یادعا
 نیکره قروان   ردیپرذ یو مر  کنرد ینقض آن را احرراز مر   ،یحق خودمختار ۀمثابحق به نیا ریتفس

ها را از اعمال و آن رندیگیم دهیو مرگشان را ناد یزندگ ۀنحو درخصوصکشورها، خواست افراد 
 ،اسرت  شرده  نروان ع نقرض  نیر ا یبررا  یهیتوج مثابۀبه آنچه ادامه، در اما. ندکنیاراده محروم م

 نیریاز حقروق سرا   تیر آن، حما ۀواسطبه و ا،یح حق از محافظت مشروع هد  و قانون اعمال
 3؟ریر خ ایر  سرت ا یضرور کیدر جوامع دموکرات یامداخله نیچن ایآ نکه،یتر از همه امهم .است
 و در ادامره اظهرار   4ها قائل استدولت یبرا یاگسترده دیصالحد یۀخصوص حاش نیدر ا وانید
و  یری اجرا سرتم یس جراد یا حرال  نیعر  در و یکمکر  یخودکش کردنممنوع با قانون اگر کندیم
در هرر پرونرده مبرذول     ریر درگ یتوجه الزم را بره منرافع عمروم    ب،یشروع تعق یکه برا ییقضا
 ا،یر ح حق تیاهم انیب درصدد کند،یو عادالنه را فراهم م ستهیشا یمجازات ملزوما،و  داردیم

نادر است. اگرچه انگلستان  شکیو ب بیعج یاستدالل و ستین خودسرانه گرید نقانو نیا باشد،
هرر پرونرده جداگانره     طیاعمال مجازا،، شرا یندارد و برا یارانهیسختگ نیخصوص قوان نیدر ا

                                                           
 کمک به خودکشی ممنوعیت به مربوط قوانین تغییر به بعضا  که ملی، محاکم در مشابه هاییاستدالل برای .1

 :به کنید نگاه اند،شده منجر نیز دیگری
Dissenting opinion of chief justice Lammer, p. 27 of the reasons for judgment (Rodriguez v British 
Columbia (AG) [1993] 3 S.C.R. 519). 
Decision of 6 February 2015 of the Supreme Court of Canada in the case Carter v. Canada (attorney 
general), para 93. 

2. Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) [GC], no. 32772/02, § 83, ECHR 
2009. 

3. Pretty judgment, § 69. 
4. Pretty judgment, §§ 70-71. 
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برا   یچره تعارضر   ،یگرر یشخ  بره کمرک د   کی یاصوال  خودکش دید دیاما با ،1دشویم یبررس
 در- گرران یخدشه به حقوق د نیا ایخواهد کرد؟ و آ جادیا کیتدر جوامع دموکرا نیریحقوق سا
 منجر نیریمشروع سا یهایحقوق و آزاد تیمحدود ایسلب  بهکه  ستا یحدبه -وجود صور،

که در اکثرر جوامرع، نسربت بره      ستا ینشانگر ترس شدهمطرحکه در پاسخ  یاستدالل د؟شویم
 دنر داررا  واهمهاین  ،هااز دولت گرید یاریو بس اینتایگذار برسوءاستفاده از حق وجود دارد. قانون

و حرق   دهد رخ وهیش نیادر پوشش  ییهاقتل ،یگریمر  به کمک د شدنیقانونصور،  درکه 
 یمرال  نیاز قروان  ن،یقروان  شرتر یب درخصروص دانست  دیبا اما ،فتدیبه خطر ب گناهیافراد ب ا،یح

 وانیکه د یحلوءاستفاده از حق وجود دارد. راهامکان س ،یمدن یهایگرفته تا انواع حقوق و آزاد
 ییزهرا یچ لیر دل بره  است انیب یآزاد از فرد کردنمحرومنظر دارند، بر آن اتفاق ایتانیو دولت بر

 یهرا استفادهءسو لیدل به است، قرارداد انعقاد یآزاد از او کردنمحروم ای دیبگو است ممکن که
از حقروق و   افرراد  ۀاسرتفاد درست  تیریهد. راهکار مدکه ممکن است انجام د یتقلب ای یاحتمال
افرراد،   یمردن  یهرا یو آزاد یخصوصر  میحفرظ حرر   نیکه در ع ستا ینیقوان بیتصو ها،یآزاد

 2.دکن رممکنیآن را غ ایامکان سوءاستفاده از حق را به حداقل رساند 
 یطرح دعرو  حقوق بشر، ییاروپا وانیکه در د ستا یشد، حقوق یمختصرا  بررس آنچه البته

                                                           
 R (Purdy) v. DDP (2009) UKHL یپراد دبی پروندۀ یها، پس از جنجال2009بعدها، در سال  قانون این در. 1

 و یسازدر انگلستان و ولز شفا  یگریبه کمک د یکه قانون خودکش معنیبدینشد.  یجادا ییراتیتغ ،45
به دست  یفریک یبدر برابر تعق یضمانت یچباره صادر شد که البته ه یندر ا یدیجد یهادستورالعمل

 یمارینوع ب همچون خواهد بود  یعوامل یۀبر پا یفریک یبها مقرر شد تعقدستورالعمل ینا براساس. دهدینم
را که  ییفاکتورها یعموم یهادادستان یسرئ ین،. همچناست کرده کمکش که فردی با او ۀو رابط یقربان

و  یر؟خ یادر کار بوده  یمال یزۀانگ یاآ ینکها: کرده است مشخ  شودیپرونده در نظر گرفته م یهنگام بررس
 ین. اشودیانجام م یسپل از سویموارد  یدر تمام تحقیقا، است؟ به مر  چگونه گرفته شده یمتصم ینکها

 یباق یرقانونیغ همچنان دیگران کمک به خودکشی .یستنددر قانون ن ییریتغ یچه یانگرها بدستورالعمل
 هاییماریبا ب یسیشهروند انگل 100از  یشحال ب ینا با .دارد یا در پسال ر 14مانده است و حبس تا 

شان هم که افراد خانواده یااز دوستان  کدامیچاند و هرفته یستاس در سوئ یگنیمر  به مرکز د یالعالج، برا
 یهعلاست  یدبع یاربود که بس ینقانون ا ینا یمفهوم ضمن یعنی  اندهشدن یبمسئله بودند تعق ینا یردرگ
 ،اندکرده است کمکمرگش را اعالم کرده  یآرزو یشکه از پ یشاوندشانخو یادوست  یکه به خودکش یافراد

 .گیردصور،  یاقدام قانون
 شرایط و انددانسته مجاز را دیگری کمک به خودکشی که هاییدولت قوانین به کنید نگاه خصوص این در .2

 :قوانین این در مندرج
-Netherland’s “Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act” (Wet toetsing 

levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodin, WTL) 2002. 

-Begium’s La législation belge concernant l’euthanasie, les soins palliatifs et les droits du patient 2002. 

-Texte intégral de la loi relative aux droits du patient Questions et réponses sur cette loi 2014. 
-Texte intégral de la loi relative aux soins palliatifs. 

-Luxamburg’s Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs , à la directive anticipée et à 

l’accompagnment en fin de vie et modifiant. 

http://www.admd.be/legislation.html#Loi%20droits%20du%20patient
http://www.admd.be/legislation.html#Questions%20droits%20du%20patient
http://www.admd.be/legislation.html#Questions%20droits%20du%20patient
http://www.admd.be/legislation.html#Loi%20soins%20palliatifs
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کشورها، وجود حرق مرر  برا اسرتناد بره       ی، اما در محاکم ملاست ها صور، گرفتهآن یبرمبنا
 در ضررور،  اصرل  ،2یانسران  کرامرت  برر  حرق  ،1یشخص تیو امن یهمچون حق بر آزاد یحقوق
 یحق برر آزاد  درخصوصصور، گرفته است.  یطرح دعو زین 4دهیدبزه تیرضا ،3الکامن حقوق
ترومم برا    ،یشخصر  یخودمخترار » یمفهوم، به معنرا  کیحق در  نیگفت ا دیبا ،یفرد تیو امن

و کرامرت   یروحر  ،یجسرم  تیبدن خود، کنترل بر تمام درخصوص یریگمیاحترام به حق تصم
اسرت کره    نیر . آنچه مسلم است ااست «نشود ییجزا یهاتیممنوع ۀتا آنجا که وارد حوز  یذات

 ۀدربار یریگمیتصم ییتوانا زیرا کند،یمحروم م یفرد تینقض آن، شخ  را از حق خود بر امن
سرت.  ا یو فشرار روانر   یدرد جسرم  دهرد یکه به او مر  یزیو تنها چ کندیبدنش را از او سلب م

حرق   نیر کره ا اسرت  شرده   حیدر اسناد مختلف حقوق بشر، تصرر  زیحق بر کرامت ن درخصوص
انرد  رفته شیسناد تا آنجا پا یبرخ یست و حتا یبشر گرید یهایتمام حقوق و آزاد یبناسنگ

 شانیبا حق افراد بر کرامت ذات ریکه مغا دانندیمجاز م یرا تنها در صورت گریکه اعمال حقوق د
دار به کار رود که کرامت فرد را خدشره  یاگونهاگر به زین ا،یحق ح یاساس، حت نیبر ا 5.نشود
 د.کرنظر دیآن حق تجد یاجرا ۀویدر ش دیبا د،نک

 

 یریگجهینت
 یمحسوسر  را،ییر تغ -مطرح شرد  مر  حق ۀپروند نیکه نخست- 2002از سال  ،ییاروپا وانید

خواهران را رد   یحقوق مرورد ادعرا   یبعضا  تمام وانیکه د ن،ینخست یآراداشته است. بر خال  
 رفتره یافراد را پذ یخصوص میجمله حق بر حر حقوق، از یمتأخر نقض برخ یکرده است، در آرا

 چشرم  به نهاد نیا یۀرو در همه از شیب آنچهده است. کرجبران آن حقوق ملزم  ها را بهو دولت
 مطرح یخصوص میحر بر خواهان حق یبرمبنا که ستی اایدعاو یتمام با یتقر رشیپذ د،یآیم

 حقروق  ییاروپرا  ونیکنوانس 8 مادۀ نقض انحا، از ایگونهبه ها،پرونده نیا اکثر در وانید. اندشده
 -شرتن یخو ۀدربرار  یریر گمیتصم حق ای- یخودمختارکه  است بر این باور و کرده احراز را بشر

                                                           
1. Right to liberty and security: زیر یهابه پرونده یدخصوص نگاه کن ینا در: 

Rodriguez v British Columbia (AG) [1993] 3 S.C.R. 519. 

Decision of 6 February 2015 of the Supreme Court of Canada in the case Carter v. Canada. 

2. Right to human dignity :ها:در این خصوص نگاه کنید به این پرونده 

Decision of 31 December 2009 by the supreme court of the state of Montana, DA 09-0051, 2009 MT 
449. 

3. Necessity in English law: 
R (on the application of Nicklinson and another) (Appellants) v Ministry of Justice (Respondent), 
judgment of 25 June 2014. 

4. Defense of consent : 
Decision of 31 December 2009 by the supreme court of the state of Montana, DA 09-0051, 2009 MT 
449. 

5. Official Journal of the European Union C 303/17 - 14.12.2007. 
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 بره  یرم صردور  از را وانیر د تیدرنها آنچه اما. ستا یخصوص میحر بر حق بارز قیمصاد از یکی
 ۀژیر و طیشررا  کنار در وانید یفرع نقش و ییاروپا جوامع ۀژیو ساختار دارد،یبازم هاخواهان نفع

 در شرده بحرث  منافعکه  کندیم ابراز صراحتبه یتیپر ۀپروند در وانید که جاآن تا است، پرونده
 طیشررا  بره  کرامال   مرورد  هرر  در دولرت  ۀمداخل نبودن ای بودنخودسرانه و اندمتفاو، پرونده هر

 8 مرادۀ  نقرض  احرراز  از مرانع  کره  است انگلستان منعطف قانون نجایا در. داشت خواهدبستگی 
 نقض کرد،یم محسوب قتل ییاستثنا چیه یب را یگرید مر  به کمک نقانو نیا اگر و دشویم

 .شدیم محسوب ماده نیا مسلم
 بره  توجره  برا  امرا  کند،یآرا، نقض حق را احراز م نیدر اکثر ا وانیکه د نجاستیا گرید ۀنکت
 مراحرل  یط قاعده بیترت به- یلیتکم تیاصل صالح یو ماهو یشکل ۀدو جنب درخصوصآنچه 
عضرو را   یهرا مروارد، دولرت   یدر تمرام  وانیر دگفته شرد،   -دیصالحد یۀحاش نیتردک و یداخل

 میدر نظرر داشرته باشر    دیتر دانسته است. بانسبت به حق مر ، صالح یریگمیتصم درخصوص
کشرورها کره    ریهاسرت و در سرا  دولرت  ریبا سا ییجوامع اروپا یتفاو، ساختار لیامر به دل نیا
هرا  افراد، اصوال  دولرت  یهایاز حقوق و آزاد یاحراز نقض برخوجود ندارد، پس از  یحالت نیچن

اقرداما، الزم هسرتند  ماننرد آنچره در      گرر ید ایر  نیقوان بیآن حقوق، با تصو نیمکلف به تضم
 .میو کانادا شاهد هست متحده اال،یا

 ون،یمندرج در کنوانس یهاین حقوق و آزادکردها در محدوددولت یآزاد حدود درخصوص
، ماننرد  اسرت  شده انیدر هر ماده اختصاصا  ب که ییهاتیاز محدود دستهت عالوه بر آن گف دیبا

در هرر مرورد    وانیر دشرد،   انیر ب شرده ذکر یگونه که در آراهمان م،یشاهد 9و  8آنچه در مواد 
آن،  نیجامعره و قروان   ماننرد -خراص هرر پرونرده     طیرا با توجه به شررا  هاتیمحدود نیا ریتفس
سرکوالربودن اکثرر جوامرع     با وجودکه هر حکومت  یتیاهم زانیهر جامعه، محاکم بر  یباورها
بره   دیصرالحد  یۀحاشر  نیدکترر  براسراس  یادیر تا حد ز -خواهان طیاند و شرامذهب قائل یبرا

حراکم   یو نهادهرا  ییدر جوامع اروپا یلیتکم تیصالح اصل رشیپذها واگذار کرده است. دولت
 و ارا،یر اخت یۀاز حاش یبرخوردار نیها در عتا دولتاست  شده سبب -وانید جمله از-ها بر آن
 کیاز  یحال، عضو نیباشند و در ع کپارچهی نیقوان تابع یهمگ د،یصالحد بر یمبتن یعملکرد
نقرض   درخصروص  ییها عالوه بر پاسرخگو معناست که دولتنیبودن بدیجمعدسته ۀنامموافقت

 اریر اخت یمعنرا  بهاصل  نیمسئول خواهند بود. ا زین گریکدیدر برابر  وان،یحقوق بشر در برابر د
هرا  و دولرت  وانیر د نیتقابل بر  یو حت نیقوان یاجرا ۀو نحو یگذارعضو در قانون یهاتام دولت

 ییعملکرد مراجع قضرا  ۀو نحو یمل نیاول، مستلزم انطباق قوان ۀدر وهل قت،یحقدربلکه  ،ستین
 یهرا دادگاه شودیم سبب امر نیا .ستا یالحاق یهاو پروتکل ییاروپا ونیبا مفاد کنوانس یداخل
 (.Cassese, 2015: 11) رندیقرار گ وانید ینظارت تیتحت صالح ینوعبه یداخل
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