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  آراي ديوان اروپايي حقوق بشر ايدز و حقوق بشر در
  1امين جعفري

  
  چكيده

. برخوردار است اساسي و بنيادينبيمار مبتال به ايدز مانند هر انسان ديگري از حقوق 
ديوان . دنطلبد كه از او حمايت ك را ميقوانين خاصي احيا و اجرا اين حقوق گي چگون

هاي بنيادين،  وانسيون حفظ حقوق بشر و آزاديعنوان مجري كنه اروپايي حقوق بشر، ب
 ،اينكه چگونه و تا چه ميزان. حامي اين افراد باشد تواند يكي از نهادهايي است كه مي

را وظيفه و د اتواند در اين زمينه موفق باشد و تا چه حد حمايت از اين افر ديوان مي
  .عه آن خواهيم پرداختبه مطال، موضوعي است كه در اين مقاله پندارد رسالت خود مي

  
  كليديواژگان 

  .هاي بنيادين، ديوان اروپايي حقوق بشر ايدز، كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزادي
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  آراي ديوان اروپايي حقوق بشر ايدز و حقوق بشر در

نقص  هك Acquired Immune Deficiency Syndrome- AIDS(1(بيماري ايدز 
         ولي ،عالج نشدني ،رونده بيماري پيش ،شده استايمني اكتسابي ترجمه 

 Human(         وي .آي .اچ اين بيماري از تكثير ويروس. باشد ميقابل پيشگيري 

Immunodeficiency Virus - H.I.V (آيد كه باعث  در بدن ميزبان به وجود مي
هايي  ساز بروز عفونت زمينه و گردد تخريب جدي دستگاه ايمني بدن انسان مي

ي كه بدن انسان سالم يها چنين عفونت. شود ميهاي فرصت طلب  وسوم به عفونتم
وي .آي.مبتال به ويروس اچفرد در كالبد  ،عموماً قادر به مبارزه با آنهاست

طوري كه بيماري  هب .گردد نهايت منجر به مرگ بيمار ميدرپيشرفت كرده و 
  .2سراسر جهان است سل،عامل اصلي مرگ و مير در ميان مبتاليان به ايدز در

 و از آنجا كه انتقال ويروس 3آن با توجه به شدت كشتار ايدز و ميزان قربانيان
ترين راه ابتال به ايدز است، اين بيماري از  شايع وي از طريق روابط جنسي .آي .اچ

اين به  همچنين واكنش جامعه نسبت .است هاي عادي خارج شده بيماري زمره
اغلب رفتاري آميخته با  ودر برخورد اول متعارف نبوده  ن،آو مبتاليان به  بيماري

كه اين خود  است، به ايدز وجود داشتهمبتال ل بيماران اتبعيض و نابرابري در قب
  .4نخستين مشكل در برخورد با بيماري ايدز است

كه ابعاد اجتماعي،  كند بهداشتي جلوه مي ـ به اين صورت ايدز معضلي پزشكي
سازمان ملل  1996همچنين در سال . آن بسيار گسترده است فرهنگي و اقتصادي

بلكه آن را  ،عنوان يك مشكل سالمتي مورد توجه قرار داده متحد، ايدز را نه تنها ب
  .يك مسأله بر سر راه پيشرفت بشري برشمرد
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اي از  گردد و با هاله اكنون نيز در جوامع مدرن امروزي تابو تلقي مي  ايدز هم
داوري و ترس  ت پيشعلّه ب. هاي اخالقي و فرهنگي همراه است ممنوعيتشرم و 

هاي بهداشتي  از سرايت بيماري، اين بيماران در مورد انتخاب مسكن، شغل، مراقبت
عنوان ه اينجاست كه حقوق بشر، ب. گيرند و حمايت عمومي مورد تبعيض قرار مي

بيماران  چتر حمايتي خود را بر روي اين، دار حمايت از نوع بشري داعيه
  .گستراند مي

حمايت از حقوق بشر در چندين كنوانسيون بين المللي در در جامعه امروزي 
به حتم در ميان آنها كنوانسيون اروپايي حقوق  كه5دستور كار قرار گرفته است

با  ،7ول نظارت بر حسن اجراي آن يعني ديوان اروپايي حقوق بشرؤو نهاد مس 6بشر
هاي بين المللي  تر از ديگر دستگاه ز نيم قرن، با اهميتسابقه رويه قضايي فراتر ا

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و به عبارت . باشد درخور مطالعه مي ،قضايي
 4 تاريخ هاي بنيادين، در حقوق بشر و آزادي مايت ازتر كنوانسيون ح كامل
مبر در شهر رم به امضاي كشورهاي عضو شوراي اروپا رسيد و از سپتا 1950نوامبر
كنوانسيون يك سلسله حقوق و . در اين كشورها قابل اجرا گرديد 1953
كند كه اين وظيفه ديوان اروپايي حقوق  هاي مدني و سياسي را تضمين مي آزادي
است كه ناظر بر احترام و حسن اجراي اين ) 1959تأسيس شده در سال(بشر 

فردي كه مقيم يكي از بنابراين هر . باشد ميهاي اساسي و بنيادين  حقوق و آزادي
ناتوان و  هايش خود را در رابطه با اجراي حقوق و آزادي و كشورهاي عضو است
كه مقر آن در شهر ـ  اين ديوان ازتواند  ديده يابد، مي بزه حتي در برخي مواقع

  .تقاضاي رسيدگي به درخواستش را نمايد ـ بورگ فرانسه استساسترا
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ر يماري ايدز و ارتباط آن با حقوق بشبحث به مطالعه بمسان در اين  بدين
با اين پيش فرض كه ديوان اروپايي حقوق بشر با صدور احكام ضد . پردازيم مي

با اين حال، اين فقط . دارد مي گام بر ايدزمبتاليان به  از تبعيض در جهت حمايت
مبتال به ايدز نيست كه هميشه دغدغه ناظران بر كيفيت حقوق  انحمايت از بيمار

باشد، بلكه بايستي به اهداف عاليه و منافع جامعه كه متشكل از افراد بشري  مي بشر
است نيز پاسخ گفت و ديد كه آيا در مواقعي حمايت از بيمار مبتال به ايدز 

شعاع قرار داده و ال هاي بنيادين كل افراد جامعه را تحت تواند حقوق و آزادي مي
هاي عضو و ديوان  ورت وظيفه دولتص را حتي مورد تهديد قرار دهد؟ در اين آن

  حقوق بشر چه خواهد بود؟
تقسيم  بخشدر اينجا الزم است كه مطالعه بحث ايدز و حقوق بشر را به دو 

ديگر حقوق حقوق بيماران و سپس ايدز و احترام به حمايت از ايدز و  اول: كنيم
  .عنوان شهروندان يك جامعهه افراد ب

  
  ايدزق بيماران مبتال به حقو حمايت ازايدز و : بخش اول
و چگونگي  بنيادين هاي آزادي و بشر حقوق از حمايت ،كنوانسيون موضوع هرچند

آراي ديوان اروپايي حقوق بشر در مورد حمايت از بيماران اما اجراي آن است، 
  :ايدز تنها اختصاص به مواد خاصي دارد كه در ذيل احصا گرديده استمبتال به 

  
  ممنوعيت شكنجه ـ1
هيچكس نبايد شكنجه گردد يا مجازات و «دارد كه  مقرر ميسه كنوانسيون ده ما

اين ماده به ياري . »كار روده آميز عليه وي ب اقدامات غير انساني موهن و تحقير
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خارجيان مبتال به ايدز مقيم كشورهاي اروپايي كه تصميم به اخراج آنها گرفته 
كه عليه يك فرد  8دن اجباريبه اين صورت كه تأمين دور نمو. آيد شده، مي

تواند در ديوان  مي ،گردد خارجي بدون مدارك معتبر اقامتي در اروپا اتخاذ مي
در . اروپايي حقوق بشر نقض گردد و كشور صادركننده اين تأمين محكوم شود

ژوئيه  7حقيقت براي اولين بار در رأي سوئرينگ عليه پادشاهي انگلستان در 
وليت دولت است كه فرد خارجي را ؤاين در مس«كه  دنمو، ديوان تصريح 19899

چنين . »با تأمين دور نمودن اجباري از خاك آن كشور به مخاطره واقعي نياندازد
باشد، رفتار و اقداماتي است كه  كنوانسيون مي 3مخاطرات واقعي كه برخالف ماده 

ان كالسيك ديو يدر آرا. عليه فرد خارجي در كشور مقصد صورت خواهد گرفت
اروپايي، اين مخاطرات كه مانع از دور نمودن اجباري خواهد شد يا اطمينان از 

اين . استداخل كشور مقصد  در قضايي ياقدامي ضد حقوق بشر يا اجراي حكم
 و تر گشته ست كه در مورد فرد خارجي مبتال به ايدز، اين معيارها وسيعا در حالي

  .دهد يارائه م 3تر از ماده  ديوان تفسيري گسترده
، فرد 199710مي  2عليه پادشاهي انگلستان صادر شده دركه ) D( در رأي دي

كرد كه اخراج  متقاضي كه در واپسين مرحله از بيماري ايدز قرار داشت، ادعا مي
گونه درمان پزشكي  و در شرايطي كه هيچ 11وي به كشور متبوعش، سن كيتز
به وي ارائه  آنجادر  )خالف كشور انگلستان(متناسب با وضعيت جسماني وي 

به زعم . خواهد بود 3بار و بر مخالف ماده  تشود، رفتاري غير انساني و خفّ نمي
ديوان اروپايي . خواهد دادقرار  انزوا و تبعيضوي، اين اخراج او را در موقعيتي از 
 ضعنوان ناقه را تأييد و كشور انگلستان را ب 3حقوق بشر، قابل استناد بودن ماده 

را  3در حقيقت با اين عمل دامنه اجراي ماده  ديوان. ه محكوم نموداين ماد
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ين صورت كه به نظر ديوان، خطر رفتار و اقدامات غير ه اب. ه استگسترش داد
گيرد كه مستقل از حقوق  انساني تنها از يك معيار كامالً عيني سرچشمه مي

لذا  .12اشدب ت حاكمه يا نظم حقوق داخلي كشور مقصد ميأسياسي و رفتار هي
وليت ؤعكس، اين مسه وليت كشور مقصد را به چالش نخواهد كشيد بلكه بؤمس

مراه ه هبخارجي است را ،كشور عضو كنوانسيون اروپايي كه خواهان اخراج فرد
خودي خود و جداي از رفتار حكومت كشور مقصد، فرد ه زيرا ب ،خواهد داشت

تي كه آشكارا مانند رفتار غير باشد را در موقعي خارجي كه در عين حال بيمار مي
  .دهد انساني است، قرار مي

طور ضمني، الزام كشورهاي عضو كنوانسيون به ه ي بأهمچنين پيامد اين ر
اخراج ننمودن فرد خارجي است كه شرايط سالمتي وي كامالً در خطر بوده و به 

در  در قضيه آقاي دي، ديوان. انساني وي باشد كرامتاي اين اخراج خالف  گونه
را در ) آقاي دي(صورت بگيرد،  فرد متقاضي  ينظر گرفت كه اگر اخراج

واقعي  رده و در برابر خطگذارنهايت  بي روانيفيزيكي و  متحمل آالم«شرايطي 
اقدام غير انساني به  خود دهد، كه اين در شرايطي كامالً دردناك قرار ميگ مر

كند  نظر قرار داده و تصريح مي با اين حال، ديوان اين نكته را مد .»رود شمار مي
شرايط كامالً استثنايي و «كه  ي بايستي محدود گردد و تنها زمانيأكه پيامد اين ر

ي براي ديگر ي قابل تسرّأ، اين ر»ات انسانيِ فوري و ضروري اقتضا نمايدظمالح
  .قضايا نيز خواهد بود

انچه ديوان چن .شرط اخير، سرلوحه ديوان براي صدور احكام بعدي قرار گرفت
ماده  ضي به عدم نقأناپذيري، در موارد مشابه ر بورگ، با سختي و انعطافساسترا

 (N) عنوان نمونه در رأي  كامالً جديد انه ب. براي اخراج فرد خارجي داده است 3
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خانم 200813مي 27خ عليه پادشاهي انگلستان مور ،N  كه اوگاندايي است و از سال
. باشد ند، مبتال به بيماري ايدز در مرحله پيشرفته ميك در لندن زندگي مي 1998

كند كه در صورت اخراج به اوگاندا  وي كه در معرض اخراج قرار دارد، ادعا مي
. اش محروم خواهد شد از دسترسي به دارو و درمان پزشكي مناسب با بيماري

 ماه زنده 12اند كه در صورت اخراج تا بيش از  پزشكان وي نيز تأييد كرده
والن بريتانيايي معتقدند كه دارو به همان ؤاين در حالي است كه مس. نخواهد ماند

در نيز دراوگاندا  است، كه در كشور انگلستان يا هر كشور اروپايي ديگر اندازه
اينكه داروهاي درمان ايدز با يارانه سازمان  اًمضاف. خواهد بود (N)دسترس خانم 

تر از كشور  ريقايي به قيمتي بسيار ارزانملل در اوگاندا و ديگر كشورهاي اف
آالم و «و نه  » محروميت كلي از درمان پزشكي«لذا نه . شود انگلستان توزيع مي

 Nكه خانم  زماني. خواهد نمودنوي را تهديد » مصائب فيزيكي و رواني شديد
 22، در نمايدنتوانست دستگاه قضايي انگلستان را متقاعد به اقامت در انگلستان 

 تأكيدوي . تقاضاي خود را در ديوان اروپايي حقوق بشر مطرح نمود 2005ئيه ژو
شود كه از لحاظ جسمي زجر بكشد و اميد  نمود كه اخراجش به اوگاندا باعث مي

چيزي است كه اقدام غير انساني و موهن  اين وتحليل خواهد رفت يش به زندگ
است، ديوان  Dمانند آقاي   Nخانم يبا اينكه تقريباً وضعيت پزشك. شود تلقي مي

غير با موضعي كند و تقريباً  گيري نمي ي قبلي از موضوع نتيجهأحقوق بشر مانند ر
ديوان با رد . نمايد توان گفت غير انساني با قضيه برخورد مي نعطف و حتي ميم

كند كه  مي اينگونه استدالل است، 3اين  مسأله كه قضيه متنازع فيه خالف ماده 
نيست كه مانع از اخراج وي به اوگاندا » شرايط كامالً استثنايي« شرايط متقاضي

با شرايط موهن و در  Nبه نظر ديوان اين عمل كه در زمان اخراج، خانم . شود
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تر از شرايط درماني خود در كشور عضو ديوان اروپايي قرار گيرد و  پايين موقعيتي
دي خود كافي براي نقض اش روبرو شود، به خو در نتيجه با كاهش اميد به زندگي

گردد كه اين در  ر مياين نكته را متذكّ نهايتدرديوان . رود شمار نميه ب 3ماده 
خاطر هم سطح نبودن كيفيت ه هاي عضو كنوانسيون نيست كه ب وليت دولتؤمس

معالجات پزشكي و دارويي ميان دو كشور عضو كنوانسيون و كشور متبوع 
  .ل گرددمتقاضي، دولت عضو مخارجي را متحم

ي سال أمبتال به بيماري ايدز مانند رفرد كه  شود مشاهده ميي ألذا در اين ر
موردي بسيار مشمول مگر اينكه  ،برد از حمايت ارگان حقوق بشر بهره نمي 1997

 :دارد اذعان ميچنانچه خود ديوان  باشد،استثنايي و در شرايطي كامالً ويژه 
  .قرار داشته باشد ،»ه مرگب رو و بيماري وخامتمتقاضي در حالت «
  
  دادرسي منصفانه برخورداري ازحق  ـ2

دادرسي منصفانه و عادالنه كه در  برخورداري ازحق كنوانسيون  6براساس ماده 
بيني شده شامل بسياري از حقوق مرتبط با آن خواهد شد كه مسلماً  اين ماده پيش

اين ماده . خواهد داشتبراي بيماران مبتال به ايدز در برخي جهات نقش حامي را 
طور منصفانه، به ه ب را اتشيعاهر فرد حق دارد كه داليل و دف«: دارد كه مقرر مي
به طرف و مستقل كه  ي و در مهلت منطقي، توسط يك دادگاه بيعلنصورت 
  .»... اظهار دارد قانون تشكيل شده، موجب

نصفانه شنيده طور مه ب دفاعياتش،داليل و  كه در مورد اينكه هر فرد حق دارد
ديوان اروپايي با : آرا قابل توجهي در مواجهه با بيماري ايدز وجود دارد ،شود

اي عليه .ي افأدر ر. توجه به اين ماده چندين مرتبه كشور فرانسه را محكوم نمود
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نمايد كه در  ، ديوان همان تحليلي را مي199814اكتبر  30كشور فرانسه در تاريخ 
  .نمود تخاذا 199515دسامبر  4عليه كشور فرانسه در تاريخ  در قضيه بِله پيشيني أر

خصوص ديوان عالي اين كشور ه ي ديوان اروپايي، كشور فرانسه و بأدر اين ر
اي يكي از قربانيان .در حقيقت در رأي  اف. نموده است 6را محكوم به نقض ماده 

گرديده بود،  هاي آلوده فرانسه كه به ايدز مبتال هموفيلي پرونده موسوم به خون
اين . هاي آلوده نمود از اين خون ناشيدرخواست غرامت تكميلي از ضرر و زيان 

 ـ از كلينيكي به نام سن ،فرد كه در روند اداري موفق به دريافت غرامت شده بود
عنوان مسؤول انتقال بيماري در دادگاه بدوي و سپس دادگاه تجديد نظر  هب 16مارك  

اين  تقاضاي وي را بها ديوان عالي كشور فرانسه ام .نمايد درخواست غرامت مي
، است غرامت دريافت كرده ،اي از صندوق پرداخت خسارت.دليل كه آقاي اف

كه  1991دسامبر  31جا از قانون كست كه در هيچ ا اين در حالي. داند موجه نمي
هاي آلوده در فرانسه به  براي تأسيس صندوق جبران خسارت مبتاليان به خون

ديگر  ،غرامتي دريافت كندر كه اگر فرد متضرّ استقيد نشده  ،ويب رسيدتص
براي هاي آلوده منتقل كرده است  تواند عليه فرد يا كلينيكي كه به وي خون مين

 ،هاي عمومي غير اداري در دادگاه به دست آوردن مبلغي بيشتر به عنوان غرامت
رگ اين سكوت قانوني و چنين بوساينگونه بود كه ديوان استرا. اقامه دعوي نمايد

دست آوردن غرامتي عادالنه را نقصي ه عدم دسترسي به دادگاهي منصفانه براي ب
ر و ذاتي به دادگاه عادالنه در دستگاه قضايي در راستاي تحقق دسترسي مؤثّ

، حكم به رأي منفي در برابر دو مثبت يأدر نتيجه ديوان با هفت ر. داند مي
غرامتي  دريافتهاي عمومي براي  دادگاه درخواست از محكوميت فرانسه داده و

  .دانستباالتر را حقي طبيعي براي افراد مبتال 
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 .شود دادرسي منصفانه تنها به دسترسي به دادگاه ختم نمي برخورداري ازحق 
ذكر شده است، حق دسترسي به دادگاه در زماني  6بلكه همانطور كه در ماده 

اين  ردر آراي مهم، ديوان ب. رود نصفانه به شمار ميدادرسي م شرايطمنطقي نيز از 
كنوانسيون كه از مهلت منطقي در  6كند كه پاراگراف يك ماده  نكته تأكيد مي

گويد، به شرايط پزشكي و جسماني متقاضي نيز  يك دادرسي عادالنه سخن مي
د، چنانكه اگر اميد به زندگي با توجه به سالمت وي كاهش يافته باش. بستگي دارد

اوت  26ي كاراكايا عليه فرانسه مورخ أدر ر. مهلت دادرسي نبايد طوالني باشد
 متعاقب، آقاي كاركايا براي دريافت غرامت خود از دولت فرانسه 199417
ماه  3سال و  4هاي آلوده، به مدت  از دريافت خون HIVبه ويروس  گيآلود

ت غرامت از وزارت  اين مدت از تقاضاي ابتدايي وي براي درياف. انتظار كشيد
شود و انتهاي آن ابالغ  شروع مي 18وقت همبستگي بهداشت و حمايت اجتماعي

كه گيرد  ديوان حقوق بشر، نتيجه مي. باشد حكم دادگاه اداري پاريس به وي مي
مسؤوالن دستگاه اداري فرانسه با ايجاد صندوق اختصاصي غرامت نتوانستند روند «

همچنين دستگاه قضاييِ اداري . كند عمل نمودند دادرسي را سرعت بخشند و بسيار
بايست اهميت موضوع را براي متقاضي هموفيليِ مبتال به ايدز كه دردهاي وي  مي

اين در حالي  .كرد مي اش بسيار كاهش يافته بود، درك ناعالج و اميد به زندگي
است كه دادگاه اداري از قدرت و اختيارات خود براي سرعت بخشيدن به روند 

ين طريق كشور فرانسه ناقض ه اب .»دادرسي آقاي كاراكايا استفاده ننمود
اين تحليل در آرايي . گردد شناخته شده و محكوم مي 6پاراگراف يك از ماده 

  .19ي كاراكايا ارائه گرديده استأمشابه ر
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چه كه تاكنون در مورد حمايت از حقوق بنيادين بيمار مبتال به  در راستاي آن
HIV گر افراد بشر گفتيم، حقوق اين بيماران در برخي موارد با توجه به مانند دي

گردد  گيرد و حتي سعي مي مصالح و منافع جامعه، در درجه دوم اهميت قرار مي
يا اينكه ديگر افراد  وند،اي دور ش گونهه كه اين اشخاص از اجتماع افراد سالم ب

اينجاست كه ديوان اروپايي در . جامعه از وضعيت سالمتي اين بيماران آگاه گردند
هاي عضو اين كنوانسيون، حمايت از افراد جامعه را  عقيده با دولت حقوق بشر، هم

  .شمارد مقدم مي
  

  ايدز و حفظ حقوق اعضا جامعه بشري: بخش دوم
بنابراين عالوه . احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق بنيادين تمام افراد بشر است

، بايستي منافع جامعه بشري را نيز در نظر ان مبتال به ايدزبر حمايت از حقوق بيمار
يابد كه بيمار مبتال به ايدز با  ويژه زماني اهميت ميه حفظ منافع جامعه ب. گرفت

 ،لذا در كنوانسيون حفظ حقوق بشر. آفرين باشد نقض قوانين براي جامعه مشكل
دهد به حفظ و اداره امور  هاي عضو اجازه مي كه به دولت شدهبيني  مواردي پيش

  :پردازيم در زير به تحليل دو ماده از كنوانسيون و آراي مرتبط با آن مي. بپردازند
  
  حق داشتن آزادي و ضمانت آن ـ1

. آن را دارد تضمينهر فرد حق آزادي و «دارد كه  كنوانسيون مقرر مي 5ماده 
در موارد زير و  اش محروم نمايد، مگر تواند ديگري را از آزادي كس نمي هيچ

  :قانوني راهكارهايطبق 
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طور قانوني و منظم و پس از محكوم شدن توسط ه اگر سلب آزادي وي ب ـ فال
  .»...يك دادگاه صالح صورت گرفته باشد 

 ژانويه 25ي در اين زمينه، پرونده انهورن عليه سوئد در أترين ر فومعر
گردد  مي مشخص 1994سال  درو باشد  مي 1947آقاي انهورن متولد . است 200520

عدم رعايت قوانين سوئد راجع به پيشگيري  به دليل. كه مبتال به بيماري ايدز است
هاي خطرناك واگيردار در روابط جنسي، پزشك استاني از دادگاه  از انتقال بيماري

ماه در يك بيمارستان دولتي  3كند كه او را به مدت  اداري استان تقاضا مي
هاي مسري در  راجع به بيماري 1988قانون  38ماده  درين اقدام ا. محبوس نمايند

از اين درخواست به اين دليل كه دادگاه اداري استان . بيني شده بود پيشسوئد 
 هاي خطرناك مسري را نقض نموده است، آقاي انهورن قوانين راجع به بيماري

و اين در حالي است گردد  بار اين تصميم تمديد مي ماه يك سههر  .كند مي استقبال
سال و نيم  جمعاً يك 2001او تا سال . كند كه وي چندين بار از بيمارستان فرار مي

شود كه  در نهايت دادگاه اداري استان متقاعد مي. شود در بيمارستان زنداني مي
زيرا ديگر دليلي براي اين  .نيازي به تمديد مدت درمان و زنداني شدن وي نيست

 5با اين وجود آقاي انهورن به دليل نقض پاراگراف يك ماده  .تمديد وجود ندارد
زيرا وي معتقد . كند ديوان اروپايي درخواست رسيدگي مي ازتوسط دولت سوئد، 

 است كه تصميم زنداني شدنش در بيمارستان كه خالف اراده او بوده است، مغاير
طور ه اروپايي ب در اين پرونده، ديوان. باشد مي 5حق آزادي تصريح شده در ماده 

 ايدز اينكه زنداني نمودن يك فرد مبتال به بيماري تعيينواضح از دو معيار براي 
  :نمايد مند است يا خير استفاده مي قانون
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بيماري بايد مسري و قابل انتقال و در : معيار، پزشكي و موضوعي است اولين
ماري ايدز اين كه بي چنان .عين حال خطرناك براي بهداشت و امنيت عمومي باشد

متناسب بودن عمل بيمار و اقدام پيشگيرانه براي  ،دومين معيار. شرايط را داراست
كردن فرد مبتال زماني موجه است كه اقدامات  زنداني :جلوگيري از انتشار آن است

تر از زنداني شدن قبالً انجام گرفته باشد و براي حفاظت جامعه از اين  خفيف
 تياي اقدامات و سازوكارهايي براي جلوگيري از سريعن. بيماري كافي نباشد
لذا . بدون آنكه نيازي به حبس نمودن بيمار احساس گردد ،بيماري موجود باشد

اين در صورتي . كار روده نمودن روشي است كه در آخرين مرحله بايد ب زنداني
تري  نسبت به آقاي انهورن اقدامات و ترتيبات خفيفقبال است كه دولت سوئد 

به نظر ديوان، . در بيمارستان نباشد را اتخاذ ننموده است حبسكه نيازي به 
و حق  HIVوالن اداري سوئد توازني ميان ضرورت جلوگيري از عدم انتشار ؤمس

رأي به  ءبورگ به اتفاق آراسلذا ديوان استرا. اند وي بر آزادي برقرار ننموده
  .دهد نوانسيون ميك 5پاراگراف يك ماده  ضنق به دليلمحكوميت سوئد 

ي، ديوان اروپايي حقوق بشر كشور سوئد أقابل ذكر است كه گرچه در اين ر
را محكوم نمود كه حقوق بنيادين بيمار مبتال به ايدز را رعايت ننموده است، اما 

معيار پزشكي و تناسب  2اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ديوان با ارائه 
هاي عضو را باز گذاشته است كه با مقدم داشتن  دولتدست  ،گيرانه اقدامات پيش

منافع و مصالح جامعه، به مبارزه با بيماري ايدز بپردازند و از شيوع آن جلوگيري 
كنيم كه اين نقض  تكرار مي. گردد ضاينكه حقوق بنيادين بيمار نق نمايند ولو

انتقال حقوق، منوط به اين است كه زنداني كردن در بيمارستان با هدف عدم 
  .عنوان آخرين راه حل اتخاذ گردده بيماري به ديگر افراد سالم و ب
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  حق احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي ـ2
هر فردي حق دارد كه  ـ1« :بيني نموده است كه چنين پيشكنوانسيون  8ماده 

كند و نيز ارتباطات و  زندگي خصوصي و خانوادگي، محلي كه در آن زندگي مي
والن ؤنبايد از طرف مس ـ2 .ورد كرامت و احترام قرار گيردمكاتبات وي م

حكومتي نسبت به زندگي خصوصي و خانوادگي وي دخالتي صورت پذيرد مگر 
 هراين مداخله زماني خواهد بود كه در . بيني گرديده باشد اينكه در قانون پيش

، دفاع ي، تأمين عمومي، رفاه اقتصادي كشوركشور چنين ترتيباتي براي امنيت ملّ
از نظم عمومي و پيشگيري از جرايم كيفري، حفاظت از بهداشت عمومي يا اخالق 

  .»هاي ديگران الزم باشد حسنه يا حفاظت از حقوق و آزادي
 دهاي خطرناكي كه آن را تهدي در راستاي حمايت از جامعه در برابر بيماري

ابي و كشف گردند و به ردي كند، مسؤوالن بهداشتي هر كشور وارد عمل مي مي
كه خواهان انتقال  در كشور فرانسه، افرادي :به عنوان مثال ؛پردازند بيماري مي

، قبل از هر اقدامي بايستي كنند اهدا ميخون هستند يا اشخاصي كه اعضاي خود را 
نحوي خالف احترام به  را بگذرانند كه اين عمل به  HIVآزمايش عدم ابتال به

  .شدبا مي حقوق زندگي خصوصي افراد
با هدف حفاظت از  و 8ماده  2ديوان اروپايي حقوق بشر با توجه به پاراگراف 
خصوصي فرد مبتال به زندگي  بهداشت عمومي جامعه، منافع آن را به حرمت حق

در همين . داند برتري داده و مداخله دولت را در اين باره الزم مي HIVويروس 
توجيه  199721اوت  27د در تاريخ اس عليه سوئ.ست كه ديوان در رأي  اما راستا
كه . M.Sكند كه مطلع نمودن سازمان تأمين اجتماعي از پرونده پزشكي خانم  مي

توسط بيمارستان دولتي در كشور سوئد صورت گرفته بود، نقض احترام به حق 
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صورت اوالً وي  زيرا در غير اين ؛گردد زندگي خصوصي وي شناخته نمي
مين اجتماعي بهره ببرد و در ثاني حمايت از رفاه هاي تأ توانست از مقرري نمي

در روند جريان نمود كه سازمان تأمين اجتماعي  اقتضا مياجتماعي كشور و مردم، 
با توجه به  8ي به عدم نقض ماده أبورگ رسلذا ديوان استرا. بگيردپرونده قرار 

  .شرايط مذكور داد
صوصي و خانوادگي بيمار برد كه زماني نقض حقوق خ يادحال نبايد از  با اين

كنوانسيون در جهت حفاظت از بهداشت  8گردد كه مطابق ماده  پذير مي توجيه
كه مداخله در حقوق  عمومي و رفاه اقتصادي و اجتماعي كشور باشد و در صورتي

خصوصي و خانوادگي بيمار هيچ توجيهي نداشته باشد، اين اقدام محكوم خواهد 
، توسط 199722فوريه  25عليه كشور فنالند در تاريخ  (Z)اين امر در رأي  زِد . شد

كه عالوه بر چندين مورد  Zهمسر خانم . ديوان دوباره مورد تأكيد قرار گرفت
تجاوز، تحت تعقيب قرار گرفته بود، مظنون شده بود كه سه نفر از قربانيانش را 

براي . قرار داده است HIVطور ارادي و آگاهانه در معرض خطر انتقال ويروس  هب
دانسته است  نمود كه وي مي اثبات اين نيت پليد، مدعي العموم بايستي اثبات مي

از  Zكه خانم  ييولي از آنجا. نيز مبتال به بيماري ايدز است) Zخانم (كه همسرش 
نمودند كه اين  افشاشهادت دادن در دادگاه امتناع ورزيد، پزشكان وي اين امر را 

. و تشديد مجازات وي بسيار تأثير داشت Zخانم له در جهت محكوميت همسر أمس
با اين . ها منتشر گرديد اين محكوميت و چگونگي اثبات آن بعدها نيز از رسانه

. حقوق بشر عليه كشور متبوعش شكايت نموداروپايي از ديوان  Zاوصاف خانم 
از آن جهت كه به منظور پيشگيري : كردي را به دو بخش تقسيم أديوان اين ر

از جرايم بعدي و به منظور عدم افزايش قربانيان و همچنين به علت حفظ  نمودن
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براي شهادت  Z، درخواست از پزشكان خانم افراد جامعه هاي ديگر حقوق و آزادي
 Zبه همين طريق تحقيق بر روي پرونده پزشكي خانم  .نيست 8دادن خالف ماده 

ا از آن جهت ام. گردد نمي به خودي خود نقض حق زندگي و خانوادگي محسوب
، هويت اين خانم و وضعيت سالمتي Zكه در روند انتشار محكوميت همسر خانم 

و آيد  وي افشا گرديده است به نظر ديوان مداخله در حقوق زندگي به حساب مي
را ندارد، ديوان  8بيني شده در ماده  از آن جا كه اين مداخله هيچگونه توجيه پيش

اين پرونده باعث شد كه ديوان اروپايي . نمودمحكوم  به اتفاق آرا كشور سوئد را
براي بار ديگر اين نكته را مورد پافشاري و ابرام قرار دهد كه احترام به ويژگي 

زيرا نه تنها براي حفاظت از . سري بودن اطالعات پزشكي يك اصل اساسي است
ري زندگي خصوصي بيماران الزم است كه اطالعات محرمانه پزشكي مورد نگهدا

، اين اصل بايد شود ت پزشكي ميأقرار گيرند، بلكه با توجه به اعتمادي كه به هي
  .تكريم قرار گيردمورد 
ست كه آشكار نمودن اسرار ا آيد اين ي برميأآنچه كه از اين ر يطور كل هب

پزشكي تا زماني مجاز خواهد بود كه تناسب ميان سالمت كل جامعه و رفاه 
اين صورت حفظ حقوق بيماران در درجه غير در  .بطلبد آن را ،اقتصادي - اجتماعي

  .گيرد اول اهميت قرار مي
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   نتيجه
از بيماري خويش : برد بيماري است كه از دو جهت رنج مي ،مبتال به ايدزفرد 

هاي بيماري،  فرسا و دردناك است و از اجتماعي كه با توجه به ويژگي كه طاقت
، وي بيشتر از ساير افراد در مواردبا توجه به اين  .برخورد صحيحي با بيمار ندارند

ديوان اروپايي حقوق  از اين رو. ديد حقوق بنيادين و اساسي قرار داردهمعرض ت
ه كه ب يافرادحامي حقوق كليه افراد بشر، بايستي  حفاظت ازعنوان سنگر  هبشر، ب
  .باشد اي منزوي هستند، گونه

ه در همه موارد و ب حقوق بشر ن اروپاييچه مشاهده شد، ديوا با اين وجود چنا
است و در برخي مواقع حتي از  نكرده از اين افراد حمايت و صد درصد طور قطعي

حمايت كرده  باشند، ميرسد ناقض حقوق اين بيماران  هايي كه به نظر مي دولت
در خود كنوانسيون  عالوه بر اين. استكه در اين باره جاي بحث بسياري  است

  .استبيني شده  برتري حمايت از منافع جامعه بر حقوق اين افراد پيشحقوق بشر 
نشان دهيم  تادر اين خصوص با ارائه آراي گوناگون در اين مقاله، سعي شد 

) رغم نظر كنوانسيونه حتي ب(در چه مواردي  حقوق بشر كه ديوان اروپايي
توجه  ين افرادبه ادغدغه حقوق اين افراد را خواهد داشت و در چه زماني ديوان 

مانند اخراج (كه نوسان آرا در مسائل حساس  لذا جا دارددارد؛  كمتري مبذول مي
شود تا بيماران مبتال به ايدز نيز براي اجراي حقوق  كمتر ديده ) خارجي اتباع

شان كه در كنوانسيون نيز تضمين گرديده است، دچار  خود طبيعي و اوليه
  .سردرگمي نگردند
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 ها نوشت پي

 Le syndrome deشود كه اختصار گفته مي SIDAبه آن  زبان فرانسه در .1

l'immunodéficience acquise است. 

 .1390اسفندماه  15اريخ يت بازديد شده در تسا ،ويكي پديا فارسيدانشنامه  .2

پايگاه و يكي پديا فارسي،  : منبع . باشد مين علت مرگ و مير بشر ميششايدز در حال حاضر  .3
 .1390اسفندماه  15بازديد 

 نتوانند از راههاي ديگر مانند تزريق خو اينكه نبايد فراموش نمود كه مبتاليان به ايدز ميگو .4
  .بيماري مبتال گردندبه اين  ،آلوده

فريقايي حقوق بشر، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، آتوان به منشور  در اين ميان مي .5
 و نهايتاً منشور حقوق بشر) پروتكل سان سالوادور(مريكايي حقوق بشر آ  كنوانسيون

 .اشاره نمود عربي

BERGER, Vincent, 2007, Jurisprudence de la cour européenne des 
droits de l'homme, 10ème édition, SIERY. 

6. La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales 

7. La Cour européenne des droits de l'homme, Européen Court of 
Human Rights 

8. Les mesures d'éloignement 
9. Soering contre Royaume-Uni. 7 juillet 1989. 

، پدر و مادر )سال داشت 19كه  زماني( 1985آقاي سوئرينگ كه تابعيت آلماني دارد در سال 
گريزد ولي  رساند و به همراه نامزدش به انگلستان مي نامزدش را در ايالت متحده به قتل مي

تان درخواست ، اياالت متحده از انگلس1986اوت  11در . شود توسط پليس انگلستان دستگير مي
كشور انگلستان تصميم به استرداد وي مي گيرد، اين . استراداد وي را به عنوان مجرم مي نمايد

علت جنايات قتل عمد به  هدر حاالي است كه آقاي سوئرينگ در كشور اياالت متحده امريكا ب
به مان هاي قضايي انگلستان و آل در زماني كه درهاي دستگاه. مجازات اعدام محكوم شده بود

نمايد كه  گيرد كه از ديوان اروپايي حقوق بشر تقاضا وي تصميم مي ،شود بسته مي روي او
ديوان اروپايي  نهايتاً. رود را نقض كند كه بيم اعدام او مي تصميم به استرداد وي در كشوري

ت زمان استرداد متقاضي به اياالت متحده و نيز مد «كرد كه  نظر راجع به اين پرونده چنين اعالم
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و در شرايط بسيار بد همراه با ترس ) Couloir de la mort(طوالني را در راهروهاي مرگ 

و اضطراب به انتظار مجازات اعدام گذراندن با توجه به شرايط سني پايين متقاضي،  وي را در 
ظر بنابراين به ن. »قرار داده است، باشد مي 3برابر شرايط واقعي مخاطره انگيز كه خالف ماده 

را نقص كرده و محكوم  3انگلستان با قصد استرداد آقاي سوئرينگ ، ماده  ،ديوان كشور
  .گردد مي

SUDRE, Frédéric et les autres. Les grands arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme. 4e édition. 

10. D. contre Royaume–Uni. 2 mai 1997. CLEMENT, Jean-Marie, 
2005, Chronique législative, Droit communautaire-européen de la 
santé, actualité du droit médical. Lexis-Nexis. 

 -Saintيا Saint- Christopheيا  Saint – kitts(كتيز يا سن كريستوفر  كشور سن .11

Christopher ( ترين جزيره فدراسيون سن  كيلومتر مربع وسعت، بزرگ 296با
كشور سن كتيز در . اين جزيره مستقل گرديد 1983در سال . باشد يستوف و نيو ميكر

 .درياي كارائيب در نزديكي ونزوئال واقع شده است

معيار حقوق داخلي  ،گونه كه مشاهده شده ي سوئرينگ همانأكه در ر اين درحالي است .12
 .تأثيرگذار بود

13. N. Contre Royaume-Uni. 27/05/2008 
14. F.E. Contre France. 30 octobre 1998 
15. Bellet contre France. 4 décembre 1995.  
PONCELA, Pierrette. 2007, L'harmonisation des normes 

pénitentiaires européennes. Revue de science criminelle, p. 126. 
16. Clinique Fondation Saint – Marc 
17. Karakaya contre France. 26 Août 1994 
COLLIN- DEMUMIEUX, Mathilde. 1996, Le système français 

d'indemnisation des victimes contaminées par le virus VIH saisi 
par le droit européen. Recueil Dalloz, p. 357. 

18. Ministère de la Solidarité , de la Santé et de Protection sociale 
رأي  پس از كوتاهكه مدتي ) VALE Contre France( 1994آوريل  26در رأي  .19

، )DEMAI Contre France( 1994اكتبر  28كاراكايا اتخاذ گرديد و در رأي 
وابستگي اميد به زندگي براي بيمار هموفيلي مبتال به ايدز و مدت منطقي براي روند 

 .دهد دادرسي، اصل بحث را تشكيل مي
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20. Enhorn contre Suède, 25 janvier, 2005. 
21 . M.S. Contre Suède, 27 Août, 1997 
22. Z. Contre Finlande, 25 février, 1997. 
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