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جستارگشایی
طی نخستین سالهای قرن بیستم ،مسئله حمایت از حقوق بشر رفتهرفته مورد توجه جامعه
بینالمللی قرار گرفت .در قالب جامعه ملل که درنتیجهه جنه

جههانی تأسهیسشهه بهود،

تالش هایی برای توسعه چارچوب قانونی بینالمللی بهمنظور حمایت از اقلیتهها از طریه
سازوکار های نظارتی بینالمللی صورت گرفت .فجایع رخداد در جریان جن

جهانی دوم،

جامعه بینالمللی را برانگیخت تا اطمینان حاصل کنهه کهه چنهین اشهتااهاتی هرگه تکهرار
نخواهه شه و همچنین زمینه را برای حرکت های نوین برای استقرار یک نظهام بهینالمللهی
ال امآور به منظور حمایت از حقهوق بشهر فهراهم آورد .اصهول و هنجارههای حقهوق بشهر
جهانی ،ناظر بر حقوق اساسی و بنیادی است که ازجمله حقوق ذاتی تلقی شه و با ابتنهای
بر کرامت و حیثیت انسان ،ج ئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابهل دولهت و جامعهه
است و دولتها نسات به رعایت و احترام به حقوق م بور مل م و مکله
(تامورشات .)36 :1391 ،درنتیجه تکلی
موازین حقوق بشر ،تا مرز تکلی

تلقهی شهه انهه

عامبودن آن فرض مهیشهود و اله ام بهه رعایهت

فعال و تعهه بهه نتیجهه و در اسهتمرار آرمهانههای عهام
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بشری امتهاد یافته است (موثقی و احمهپور .)33 :1392،در این برهه ،ل وم تضمین اجهرای
حقوق بشر عالو بر اجرا و تضمین دولتهی بهه محههود درخواسهت اجهرا از طریه افهراد
گسترش یافته است که به آن «دادخواهی فردی» میگوینه و به نظر مهیرسهه مههمتهرین و
مؤثرترین شیو جهانی حمایت از حقوق بشر باشه .سازوکار دادخواهی فردی آیینهی اسهت
که به قربانیان نقض حقوق بشر اجاز میدهه کهه در مرجعهی بهینالمللهی طهر شهکایت
نماینه .در این صورت ،دولتی که علیه آن اقامه دعوی میشود در همان سطح خواهان قهرار
میگیرد؛ بهون اینکه قادر باشه از حقوق حاکمیتش به منظور فرونشادن شههت اقههامی کهه
علیه آن اقامهشه  ،استفاد کنه (تاموشات.)35 :1391 ،
آیین شکایت فردی ،در میثاق بینالمللی حقوق مهنی و سیاسی ،کنوانسیون منع شکنجه
و دیگر اسناد بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و در سطح منطقهای نی نهادههای منطقههای
بینالمللی تشکیل شه انه تا این شیو را اجرا کننه؛ مثل دادگا اروپایی حقوق بشهر (1959
در اروپا) و دادگا آمریکایی حقوق بشر (1980در آمریکا) و اتحادیه آفریقا در سهطح قهار
آفریقا ( .)1981دولتهای آفریقایی ،کنوانسیون آفریقایی حقهوق بشهر و مهردم را تصهویب
کردنه و متعاقب آن ،نهادهای نظارتی به نام کمیسیون آفریقایی حقوق بشهر ایجهاد شههنه.
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بعه از سالها اختالف ،در سال  1988پروتکل ایجاد نهاد آفریقایی حقوق بشر ،امضها و در

 25ژانویه  2004الزماالجرا گردیه که واجه صالحیت شخصی و موضوع بسیار گسهترد ای
است.
دیوان آفریقایی حقوق بشر دارای دو صالحیت ترافعی و مشورتی اسهت و بهه موجهب
ماد  3پروتکل؛ «صالحیت دادگا شامل تمام قضایا و اختالفاتی است که راجع به تفسیر و
میشود» و طا ماد  5پروتکل؛ «به دادگا این اختیار را میدهه کهه شهکایات مطهر شهه
توسط افراد و سازمانهای غیردولتی را با توجه به وضهعیت آنهها نه د کمیسهیون آفریقهایی
بررسی کنه» .با توجه به این موضوع و از آنجاییکه قار آفریقا از مناط کمتر توسهعهیافتهه
است و کماکان با بحرانهای امنیتی و انسانی زیادی درگیر است ،احتمال نقض حقوق بشر
در این منطقه بسیار محتمل است .در این راستا انجام دادخواهی فردی و به سرانجامرسیهن
درخواستهای افراد برای تضمین حقوقشان حائ اهمیت است .بهه همهین منظهور در ایهن
مقاله ابتها به معرفی دادگا میپردازیم و سپس رابطه آن با نخستین نهاد تأسیسیافتهه طاه
منشور آفریقایی که همان کمیسیون باشه را بررسی خواهیم کرد؛ چراکه فهم رابطه ایهن دو،
ما را در تایین سازوکار دادخواهی ن د دادگا آفریقایی یاری خواهه رسانه و در ادامه بحث
به توضیح صالحیتها ،نحو پذیرش مکاتاات (شکایات) و چگونگی رسهیهگی و صههور
حکم خواهیم پرداخت.

 .1دادگاه آفریقایی حقوق بشر
دومین نهادی که بهموجب منشور آفریقایی( )1ایجاد شه اسهت ،دادگها آفریقهایی حقهوق
بشر و مردم است که از این پس در این مقاله از آن با عنوان دادگا یاد مهیشهود .پروتکهل
الحاقی به منشور درخصوص تأسیس دادگا در روز  25ژانویه  2004الزماالجرا شه .دادگا
نهاد قضایی تخصصی است که تأسیس شه تا بیطرفانهه در مهورد مسهائل حقهوق بشهری
آفریقا قضاوت کنه .دادگا وظیفه حمایتی کمیسیون را تکمیل میکنه .کمیسیون متشهکل از
یازد قاضی منتخب از میان کشورهای عضو اتحادیه آفریقا است که بهر اسهاص صهالحیت
فردی از میان حقوقهانان واجهه شخصهیت واالی اخالقهی و علمهی و دارای شایسهتگی و
تجربه قضایی و دانشگاهی در زمینه حقوق بشر و مردم انتخاب میشونه (ماد  2پروتکل).

آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوقبشر داریوش اشرافی /امیرحسین نوربخش /میثم باقری مقدم قهرمانلو

اجرای منشور حاضر و هر معاهه آفریقایی حقوق بشهری دیگهری کهه بهه آن ارجهاع داد

دو قاضی با یک تابعیت نمیتواننه در دادگا انتخاب شونه (ماد  11پروتکل) .قضات برای
یک دور ششساله انتخاب میشونه و امکان انتخاب مجهد آنها تنها برای یهکبهار وجهود
دارد .مقر دادگا در آروشا در جمهوری تان انیا مستقر است .در انتخاب قضات ،مجمع بایه 165

مطمئن شود که نماینهگی از جانب اکثریت مناط آفریقا و از رویهها و سهنتههای قهانونی
اصلی رعایت شه است و همچنین نسات به رعایهت تناسهب جنسهیتی در انتخهاب اعضها
اطمینان حاصل کنه (بنههای  2و  3ماد  14پروتکل) .قضات دادگا  ،نماینهگان دولتههای
متاوع خود نیستنه .آنها وظای

خود را صادقانه و بیطرفانه انجام میدهنه .دادگا رئیس و

نایبرئیس را که به مهت دو سال خهمت میکنه ،انتخهاب و امکهان انتخهاب مجههد نیه ،
وجود دارد .تمام قضات ،بهج رئیس دادگا بهصورت پار وقت کار میکننه (.)2
درنتیجه استقالل قضایی تضمین شه است؛ بنابراین قضات ناایه در هر پرونهه ای کهه
در رابطه با دولت متاوع آنها است ،شرکت کننه .عالو بر این ،هیچیک از قضات نمیتواننه
در هر پرونه ای که در گذشته در بخشی از آن بهعنوان نماینه  ،وکیل مهافع یا مشاور برای
یکی از طرفین یا بهعنوان یک عضو دادگا ملی یا بینالمللی یا یک کمیسیون تحقی یا ههر
صالحیت دیگری انتخهابشهه باشهه ،شهرکت کننهه .قضهات دادگها بهه میه ان مقامهات
دیپلماتیک ،بر اساص حقوق بینالملل از مصونیت برخوردارنه (بنه  4ماد  17پروتکل) .بها
توجه به اخالق حرفهای ،یک قاضی ناایه فعالیتی را که بها وظهای

اداری یها بهیطرفهی و
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استقالل آن منافات و ناسازگاری دارد ،انجام دهه ( .)3ماد  19آیین رسیهگی دادگا مقهرر
میدارد که قاضی ناایه تعلی یا اخراج شود ،مگر اینکه دیگر قضات به اجماع بیان کننه که
قاضی شرایط مقرر را بهعنوان قاضی دادگا نهارد .چنین تصمیمی از سوی دادگا  ،قطعی و
نهایی است؛ مگر اینکه در جلسههای جهاگانهه توسهط مجمههع مهورد بررسهی قهرار گیهرد
).(Udombana, 2003:166
دادگا در سال چهار جلسه عادی برگ ار میکنه که هر یک از این جلسات حههاقل 15
روز ادامه مییابه .تاریخ جلسات بایه قاالً توسط دادگها مشهخش شهونه ( .)4زبهانههای
رسمی و کاری دادگا  ،همان زبانهای رسمی اتحادیه آفریقهایی ازجملهه عربهی ،انگلیسهی،
فرانسوی و پرتغالی هستنه .با اینحال دادگا میتوانه یک یا چنه زبهان را بههعنهوان زبهان
کاری دادگا تعیین کنه.
برای دادگا دو نوع صالحیت پیشبینهی شهه اسهت ،صهالحیت ترافعهی و مشهورتی.
مطاب بنه  1ماد  3پروتکل ،دادگا در قضایا و اختالفات مربوط به تفسیر و اجرای منشور،
پروتکل و هرگونه سنه حقوق بشری که به تصویب دولتهای عضو رسیه باشهه ،اعمهال
صالحیت میکنه .کمیسهیون آفریقهایی حقهوق بشهر ،دولهتههای عضهوی کهه در جریهان
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رسیهگیهای کمیسیون دخیل بود انه ،دولتهای عضوی که اتااع آنها قربانی نقض حقهوق

بشر شه انه ،سازمانهای دولتی آفریقایی ،سازمانهای غیردولتی و افراد میتواننه ن د دیوان
طر دعوی نماینه (ماد  5پروتکهل) .در طهی مااحهث آتهی ،محههود قلمهرو صهالحیت
ماهوی ،شخصی ،زمانی و مکانی دادگا بیان خواهه شه.
بهموجب بنه  1ماد  4پروتکل ،دیهوان از اختیهار ارائهه نظریههههای مشهورتی حقهوقی
برخوردار است که دادگا میتوانه خود نهفقط در مورد منشور ،بلکه در مهورد کلیهه اسهناد
حقوق بشری اظهارنظر کنه .تنها محهودیت اعمالشه این است که اظهارهای دادگا ناایهه
مربوط به موضوعی باشه که تحت بررسی کمیسیون قرار دارد .این شرط به معنی حمایهت
از وظیفه حمایتی کمیسیون است کهه بههطهور ضهمنی داللهت بهر ایهن دارد کهه مهیتهوان
درخواست یک نظریه حقوقی را خطهاب بهه کمیسهیون یها دادگها ارائهه داد ( .)5اتحادیهه
آفریقایی یکی از ارکان آن ،یکی از کشورهای عضو اتحادیه یا یهک سهازمان آفریقهایی کهه
توسط اتحادیه به رسمیت شناختهشه باشنه ،میتواننه از دادگها تقاضهای نظریهه حقهوقی
نماینه (بنه  1ماد  4پروتکل) ).(Viljoen & Odinkalu, 2006: 23
دادگا نسات به دو همتای منطقهای خود؛ یعنی دادگا اروپهایی حقهوق بشهر و دادگها
آمریکایی حقوق بشر ،دارای وجو تمای بسیاری همچهون داشهتن صهالحیت اختیهاری در
رسیهگی به شکایات افراد و سازمانهای ناظر در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مهردم و
نی وسعت اختیارات قانونی قابلاجرا (مواد  3و  7پروتکل) در این دادگها اسهت ( .)6ایهن
نهاد همچنین دارای نقاط اشتراکی مثل دور خهمت ششساله قضات (مهاد  15پروتکهل)،
اعطای صالحیت مشورتی و ترافعی (ماد  4پروتکل) به دادگا است (.)7

 .2رابطه کمیسیون و دادگاه
قال از ورود به بحهث ،سهازوکار دادخهواهی فهردی دو نههاد ،رابطهه بهین ایهن دو نههاد و
چگونگی اعمال این رابطه را بررسی کنیم .دادگا تأسیس نشه تا جایگ ین کمیسیون شهود،
بلکه نقش تکمیل کارکردهای کمیسیون را برعهه دارد .نظر پروتکل در مهورد رابطهه میهان
دو نهاد ماهم است .تهیهکننهگان ،پیشنویس پروتکل این مسئله را بهه دادگها و کمیسهیون
سپرد انه تا در جریان کارهای خود به ج ئیات روابط متقابل این دو نهاد بپردازنه (زمانی و
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برخوردار است .قلمرو موضوعی صالحیت مشهورتی دادگها از ایهن مفههوم بسهیار وسهیع

دیگران.)255 :1386 ،
ماد  2پروتکل درخصوص رابطه بین دادگا و کمیسیون اینگونه مقرر میدارد« :دادگا
بایه با توجه به مفاد این پروتکل ،وظای

حمایتی و حفهاظتی کمیسهیون آفریقهایی حقهوق 167

بشر و مردم که بهموجب منشور آفریقایی حقوق بشهر و مهردم بهه آن اعطها شهه اسهت را
تکمیل نمایه» .رابطه تکمیلی بین دادگا و کمیسیون بهموجب ماد  ،5بنهههای  1و  3مهاد
 ،6ماد  8و همچنین ماد  33پروتکل سازماندهی شه است (.)8
ماد  5پروتکل درخصوص ح مراجعه به دادگا است که در بنه اول بهصراحت حه
مراجعه کمیسیون را بیان میدارد .بنه  1ماد  6پروتکل مقرر میدارد که« :دادگا بهه هنگهام
تصمیمگیری درخصوص قابلیت پهذیرش قضهایای مطهر شهه بههموجهب بنهه  3مهاد 5
پروتکل میتوانه نظر کمیسیون را درخواست کنه و کمیسیون بایه تا حه ممکهن سهریعتهر
پاسخ خود را به دادگا ارائه بههه» .این امر بهین معناست کهه دادگها مهیتوانهه خهود بهه
قابلیت پذیرش مکاتاات رسیهگی کنه و این اختیار را دارد ،اما به دلیل دوبهار کهاری بعیهه
است که دادگا این کار را انجام بههه .بنه  3ماد  6این نظر را اینگونه تأییه مهیکنهه کهه:
«دادگا میتوانه قضایا را رسیهگی کرد یا آنها را به کمیسیون ارسال نمایه».
ماد  8پروتکل بار دیگر بر مکملبودن دادگا تأکیه میکنه و اینگونه بیان میدارد کهه:
«با توجه به مکملبودن کمیسیون و دادگا  ،قواعه رسیهگی دادگا بایه ج ئیات شهرایطی را
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که دادگا بایه قضایای مطر شه ن د آن را بررسی کنه ،را تهوین نمایه» .روابط بین دادگا
و کمیسیون در اصول رسیهگی این دو با ج ئیات بیان شه است .مواد  114تا  123اصهول
رسیهگی کمیسیون با توجه به مواد باال ،چگونگی این رابطه را شر داد انه .بهعهالو مهاد
 29اصول رسیهگی دادگا نی به این مورد پرداخته است ).(Franceschi, 2014: 191
مطاب با ماد  2پروتکل ،کمیسیون بایه دستکم سالی یهکبهار در صهورت ضهرورت،
برای اطمینان از عملکرد رابطه بین دو نهاد ،با دادگا مالقهات کنهه .در صهورت ضهرورت
دفتر دادگا میتوانه برای انجام وظای

محولشه به آنها از سهوی ههر دو نههاد ،بها دفتهر

دادگا مالقات نمایه .گفتگوهای صورتگرفته در جلسات بین دفاتر دو نههاد بایهه توسهط
کمیسیون بررسی شود و در گه ارش فعالیهتههای آن درج گهردد .کمیسهیون بایهه قاهل از
تهوین هر یک از اصول و قواعه مربوط به روابطشان مشورت کنه (.)9
اگر مطاب با بنه  3ماد  45منشور ،از کمیسیون درخواسهت شهه باشهه کهه منشهور را
تفسیر نمایه ،کمیسیون بایه بالفاصله رئیس دادگا را مطلع کنه .رونوشتی از تفسیر منشهور
توسط کمیسیون ،بایه بهمحض تصهویب بهه رئهیس دادگها ارسهال شهود ( .)10کمیسهیون
میتوانه از دادگا تقاضا کنه که کمیسیون را از درخواست نظر مشورتی بههموجهب بنهه 1
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ماد  4پروتکل مطلع نمایه ( .)11بنه  1ماد  4پروتکل مقرر مهیدارد کهه« :بهه درخواسهت

یک دولت عضو اتحادیه آفریقایی ،هریک از ارکان آن یا هر سهازمان آفریقهایی کهه توسهط
سازمان شناختهشه باشه ،دادگا میتوانه راجع به تمام مسائل حقوقی مرتاط به منشهور یها
هر سنه آفریقایی حقوق بشری دیگر ،نظر ارائه دهه؛ مشروط به آنکه موضهوع مربهوط بهه
مسئلهای نااشه که توسط کمیسیون بررسی شه باشه» ).(Udombana, 2003: 66
اتخاذ کرد باشه و بیان نمایه که کشور توصهیهههای کمیسهیون را درخصهوص مکاتاهه در
خالل مهت زمان مقرر ( 180روز) ( ، )12اجرا نکرد است یا اصالً تمایلی به اجهرا نههارد،
میتوانه مکاتاه را بهموجب ش ال

بنه  1ماد  5به دادگا ارائه کرد و در ادامه طرفین را

مطلع کنه (.)13
اگر کمیسیون از کشور عضو درخواست کنه که اقهامات موقتی را اتخاذ نمایه و دریابه
که دولت عضو اقهامات موقتی را رعایت نکرد است ،میتوانه مطاب بها شه اله

بنهه 1

ماد  5پروتکل ،پرونه را به دادگا ارسال نمایهه و طهرفین را مطلهع کنهه ( .)14در مهوارد
نقضهای فاحش ،مطاب بنه  2ماد  ،84کمیسیون میتوانه درصورتیکه این نقضهها طاه
ماد  58منشور به نظر آن رسیه باشه ،قضیه را ن د دادگا مطر کنه .عالو بر مهوارد بهاال،
کمیسیون میتوانه در هر مرحلهای از رسیهگی به مکاتاه ،در صورت تشهخیش ضهرورت،
مکاتاه را به دادگا ارجاع بههه (.)15
همانگونه که پیشتر ذکر شه ،ماد  6پروتکل درخصوص قابلیت پذیرش مکاتاه مقهرر
داشته است که دادگا میتوانه از کمیسیون درخواست کنه کهه نظهرش را ارائهه نمایهه یها
مکاتاه را به کمیسیون ارجاع بههه و کمیسیون در این موارد بایه قابلیت پذیرش مکاتاهه را
مطاب با ماد  56منشور و مواد  106 ،105و  107اصول رسیهگی کمیسیون بررسی کنهه و
بالفاصله نظر خودش را به دادگا ارائه نمایه ( .)16دادگها بایهه رونوشهتی از بخهشههای
مرتاط پرونه را به همرا زمان مشخششه برای ارائهه نظهارت کمیسهیون ،بهه کمیسهیون
ارسال کنه ( .)17هرگا دادگا تصمیم داشت که پرونه ای را مطاب با مهاد  6پروتکهل بهه
کمیسیون ارسال کنه بایه رونوشتی از اظهارات طهرفین دعهوی را کهه در حههود موضهوع
مطر کرد انه را به انضمام گ ارش مختصری به کمیسیون ارائه نمایه .در صورت تقاضهای
کمیسیون ،دادگا میتوانه بخش اصلی پرونه را به کمیسیون ارسال کنه ( .)18مههیر دفتهر
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اگر کمیسیون درخصوص مکاتاه ارائهشه طا مهواد  49 ،48یها  55منشهور تصهمیمی

بایه بالفاصله طرفین دعوی را از ارجاع پرونه به کمیسیون مطلع نمایه.
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هرگا کمیسیون تصمیم داشت که مطاب ش ال

بنه  1ماد  ،5پرونه ای را به دادگها

ارجاع بههه ،می توانه یهک یها چنهه کمیسهر بهرای نماینههگی نه د دادگها انتخهاب کنهه.
کمیسرهای انتخابشه بایه توسط یک یها چنهه نماینهه حقهوقی دبیرخانهه کمیسهیون یها
کارشناسان تعیینشه مساعهت شونه ( .)19دادگا در صورت ضرورت میتوانه اظههارات
یک یا چنه کمیسر را استماع نمایه ( .)20بهعالو دادگا مهیتوانهه در صهورت ضهرورت،
بهموجب ماد  45اصول رسیهگی دادگا  ،اظههارات افهراد یها سهازمانههای غیردولتهی کهه
مکاتاهای را طا ماد  55ارائه کرد انه ،را استماع نمایه (( )21امیرارجمنه.)133 :1372 ،
هرگا کمیسیون تصمیم داشت که پرونه را به دادگا ارائهه کنهه ،بایهه دادخواسهت را
مطاب با اصول رسیهگی دادگا تنظیم نمایه و خالصهای از مکاتاه و فایل مکاتاه را ضمیمه
دادخواست کنه .خالصه بایه شامل اسامی نماینهگان کمیسیون ،حقای مکاتاهه و نیه تمهام
مقررات مربوطه منشور که نقض شه انهه ،باشهه ( .)22بنهه  3مهاد  121اصهول رسهیهگی
کمیسیون مقرر میدارد که در صورت ضرورت خالصه ارائههشهه توسهط کمیسهیون بایهه
دربردارنه موارد زیر باشه:
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-

تاریخی که کمیسیون اتخاذ تصمیم کرد است یها درخواسهت اقههامات مهوقتی را
تصویب و ارسال کرد است؛

-

حقایقی که وقوع نقضهای شهیه و فاحش را نشان دهنه؛

-

تاریخی که در آن زمان تصمیم کمیسیون به کشور مهعی علیه ارسال شه است؛

-

اطالعات مربوط به باز ههای زمهانی مشهخششهه بههموجهب مهاد  113اصهول
رسیهگی کمیسیون؛

-

در صورت امکان ،اصحاب دعوا ن د کمیسیون.

فایل مکاتاه و خالصه ضمیمهشه به آن بایه شامل تمام اسهناد و مههارو و اطالعهات
مربوط به مکاتاه و ازجمله اسناد مربوط به تالشهای انجامشه در حصول را حل دوستانه
و نی تصمیم کمیسیون باشه.
دبیرخانه کمیسیون بایه دادخواست امضاشه توسهط رئهیس ،فایهل مکاتاهه و خالصهه
اشار شه در باال را مطاب با اصول رسیهگی دادگا به دادگا ارسال نمایهه .هرگها دادگها
درخواست کنه ،کمیسیون بایه فایل اصلی پرونه را به دادگا ارسال کنهه .عهالو بهر ایهن،
دبیرخانه کمیسیون بایه بالفاصله طرفین دعوی ن د کمیسیون را از ارجاع پرونه بهه دادگها
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مطلع کنه و بایه رونوشتی از فایل مکاتاه و خالصه ضهمیمهشهه را بهه آنهها ارائهه نمایهه.

کمیسیون تنها در صورتی میتوانه مکاتاهای را بررسی کنه که ن د دادگا در حال رسهیهگی
است ،مگر اینکه مکاتاه بهصورت رسمی مسترد شهه باشهه ( .)23دادگها بایهه بههمنظهور
رسیهگی به پرونه های مطر شه ن د آن توسهط کمیسهیون تحقیه کنهه کهه مکاتاهه نه د
کمیسیون هنوز در حال بررسی نیست .حال بعه از بررسی ارتااط این دو و تأثیرات متقابهل

 .3صالحیت ماهوی دادگاه آفریقایی حقوق بشر
دادگا در دعاوی ترافعی دارای اختیارات وسیعی است .به این مفهوم که عالو بر منشهور و
پروتکل میتوانه به سایر اسناد حقوق بشری مطاب با بنه  1ماد  3پروتکل نی رجوع کنهه.
صالحیت دادگا  ،مقررات منشور ،پروتکل الحاقی و نی دیگر اسناد حقوق بشری مربوط را
پوشش میدهه که توسط دولتهای مربوطه تصویب شه انهه؛ بنهابراین صهالحیت دادگها
آفریقایی گسترد تر از دیگر نهادهای منطقهای است .دادگا بین آمریکایی و دادگا اروپهایی
تنها میتواننه این اسناد را بهعنوان اسااب تفسیر سنه مؤسس خود استفاد کننهه ،در حهالی
که دادگا آفریقایی بهطور قانونی میتوانهه دولهتهها را بهه علهت نقهض اسهناد جههانی و
منطقهای که تصویب کرد انه ،محکوم نماینه.
در تحلیل ماد  3پروتکل ،عاارت «دیگر اسناد حقوق بشری» در تفسیر و حوز شهمول
صالحیت دادگا دارای اهمیت است .دربار این عاارت چنه نظر ارائه شه است .به اعتقاد
برخی از صاحانظران ،منظور از «سایر اسناد» ،عالو بر کنوانسیونهای بینالمللی الزماالجرا،
شامل اعالمیههای حقوق بشری فاقه ال ام حقوقی نی میشود ) .(Bratfeld, 2008: 89اما به
نظر میرسه این نوع استهالل با عاارت صریح بنه 1ماد  3کهه بیهان داشهته« :سهایر اسهناد
حقوق بشری که توسط کشورهای مربوطه تصویب شه انه» ،مغایر است؛ زیرا اعالمیهههای
صرف ،تعههی در سطح بینالمللی ایجاد نمیکننه و قابل تصویب نمیباشنه؛ درنتیجه آنهها
نمیتواننه در زمر دیگر اسناد حقوق بشری قرار گیرنه.
برخی دیگر معتقهنه که قربانی نقض میتوانه به سنهی استناد کنه کهه بیشهتر از سهایر
اسناد به نفع اوست .در این راستا ،سایر حقوقهانان با نقه این دیهگا  ،بر این مسهئله تأکیهه
کردنه که تنها معاههاتی که بهطور صریح به صالحیت دادگا اشار کرد انه ،مورد نظر بنهه
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این دو بر یکهیگر به بررسی صالحیتهای دادگا آفریقایی حقوق بشر خواهیم پرداخت.

 1ماد  3میباشنه (زمانی و دیگران)251 :1386 ،؛ و در خوانش مضی متذکر شه انهه کهه
اعمال سایر معاههات بهغیر از منشور آفریقایی ،موجب اختالل در کارکرد نهادهای حقهوق
بشری و ایجاد تعارض در تفسیر و اجرای سایر معاههات خواهه شهه .بهه نظهر مهیرسهه 171

خوانش مضیقی که این دسته از صاحانظران ارائه داد انه بها آنکهه کمهی ب رگنمهایی در آن
دیه میشود ،قابلیت توجیه بیشتری داشته باشه به این نحو که با ایهن تصهور سهایر اسهناد
حقوق بشری را به تصویب رسانیه انه که حقوق ضمانتشه در این اسهناد قابهل ادعها در
مقابل دادگا نااشه ،اما با تصویب پروتکل ،دولتهای آفریقایی عالماً و عامهاً به ایهن مهاد
متعهه شه انه و در مذاکرات مقهماتی هم تفسیر موسع برداشهت مهیشهود .تردیههی بهاقی
نمیمانه که بنه  1ماد  3بهمنظور اعطای اختیار بهه دادگها در اعمهال سهایر اسهناد حقهوق
بشری عالو بر منشور و پروتکل وضعشه است (زمانی و دیگران .)252 :1386 ،الاته ذکهر
این نکته حائ اهمیت است که در تفسیر موسع ،دادگا هها بایهه جانهب احتیهاط را رعایهت
کرد و به دور از آرمانگرایی صرف با دیهی واقعگرایانه به اوضاعواحوال و پرونه ها نظهر
بیفکننه.

 .4صالحیت شخصی دادگاه آفریقایی حقوق بشر
بحث از صالحیت شخصی ،درواقع به این منظور است که چه کسانی میتواننهه در دادگها
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آفریقایی حقوق بشر طر دعوی کرد یا طرف جریان رسیهگی دعوا قرار گیرنه .پروتکهل
بهطور صریح به اشخاصی که از این ح برخوردارنه و ح شرکت در دادرسی را دارنه را
مورد توجه قرار داد و اشار میکنه که هرکهام شرایط خاصی را بایه دارا باشنه تا بتواننهه
پرونه هایی را به دادگا ارائه دهنه .به موجب ماد  5و بنه  6ماد  34پروتکهل ،گهرو ههای
زیر ح ارائه پرونه هایی به دادگا دارنه که در ادامه بههطهور خالصهه توضهیحاتی دربهار
هرکهام داد میشود.
 .1-4دولتهای عضو پروتکل
مقرر ای که دولتها به موجب آن میتواننه ن د دادگا طر دعوی نماینه در شه (ب) تها
(د) بنه  1ماد  5پروتکل ذکر شه است .پیش از همه ،از میان کسانی که ح طر دعهوی
ن د دادگا دارنه ،دولتهای متعاههی هستنه که پیش تر شهکایتی را نه د کمیسهیون مطهر
کرد انه .به عنوان مثال ،آیین دادخواهی به موجهب مهاد  47منشهور بهانجول را آغهاز کهرد
باشنه .به موجب ش (ج) بنه  1ماد  5پروتکل دولتهی کهه آیهین مکاتاهه علیهه آن در نه د
کمیسیون طر شه است نی  ،ح طر دعهوی نه د دادگها را دارد .الاتهه ذکهر ایهن نکتهه
ضروری است که ش (ج) شامل آن دسته از کشورهایی که افراد شکایت را علیه آنها آغهاز
کرد انه ،نیست و این کشورها ح طر مکاتاه ن د دادگا را نهارنه .به این دلیل دولتی کهه

 172شکایت فردی علیه آن ن د کمیسیون مطر شه  ،این امکان را دارد که اتهامات وارد بر خود

را رد کنه .در همین راستا دولت مربوطه این امکان را نهارد که حمایت شاهقضهایی را نه د
دادگا در برابر اتهامات فردی درخواست کنه.
عالو بر این ،پروتکل طا ش (د) به کشورها این اجاز را میدهه که اگر شهرونهشان
قربانی نقض حقوق بشر شه انه ،مستقیماً شکایتی را ن د دادگا مطر کننهه .ایهن موضهوع
مستقیم دولت مطر کننه شکایت را در طر دعوی نپذیرفتهانهه ( )24و شهرط ملیهت یها
تابعیت را لحاظ نکرد انه .حهال در توضهیح ایهن قسهمت از مهاد  5بایهه گفهت کهه اگهر
شهرونهان قادر باشنه که به صورت فردی ،طر شکایت کننه و ایهن کهار را انجهام دهنهه؛
مانعی بر سر را دولت متاوع آنها خواهه بود که طر شکایت کنه .الاته بهه نظهر مهیرسهه
این محهودیت فاقه یک مفهوم معنادار است و آیین دادخواهی وضع شهه توسهط شه (د)
بنه  1ماد  ،5خودش را کمتر از یک اب ار نظارتی حقوق بشهری ارائهه کهرد اسهت ،بلکهه
بیشتر بهعنوان یک آیین حمایتی منطقهای برای حمایت دیپلماتیک است.
 .2-4کمیسیون
مطاب با ش (ال ) بنه  1ماد  5پروتکل ،کمیسیون خودش ح دارد که پرونهه هها را بهه
دادگا ارجاع بههه .کمیسیونهای حقوق بشری در همه تعهامالت منطقههای ،ایهن حه را
دارنه یا داشتهانه .این اختیار کمیسیون هم در مورد شکایات بیندولهت هها و ههم در مهورد
شکایات فردی جاری است .این اختیار ،محهود بسیار گسترد ای را برای ارائهه پرونهه هها
توسط کمیسیون باز میگذارد (.)25
 .3-4افراد و سازمانهای غیردولتی
بنه  3ماد  5پروتکل ،دسترسی مستقیم افراد و سازمانهای بینالمللی به دادگا را اینگونهه
مقرر میکنه« :دادگا میتوانه به سهازمانههای غیردولتهی مربوطهه بهه وضهعیت نهاظر نه د
کمیسیون و افراد اجاز بههه که پرونه هایشان را مستقیماً ن د دادگا  ،مطاب با بنهه  6مهاد
 36این پروتکل مطر کننه» .بنه  6ماد  34پروتکل نی مقرر مهیدارد« :در زمهان تصهویب
این پروتکل یا هر زمانی بعه از آن ،کشور بایهه اعالمیهه قاهول صهالحیت دادگها را بهرای
دریافت قضایا به موجب بنه  3ماد  5پروتکل صهادر کنهه .دادگها ناایهه ههیچ شهکایتی را
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صرفاً در پروتکل آفریقایی وجود دارد؛ زیرا در دیگر پیمهانههای منطقههای و جههانی نفهع

بهموجب بنه  3ماد  5درخصوص کشوری که این اعالمیه را صادر نکرد است ،بپذیرد».
طا این مواد میتوان گفت که دو مسیر برای ارجاع پرونه ها توسط افهراد بهه دادگها
وجود دارد .نخست ،مسیری که به کمیسیون آفریقایی ختم میشود .بهه موجهب ایهن روش،
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شاکیان فردی اجاز طر مستقیم دعوی را نهارنه و بایه پرونه ها توسهط خهود کمیسهیون
ارجاع شود .مسیر دوم ،مستقیم به خود دیوان ختم میشود و افراد مستقیماً به دیوان رجهوع
میکننه .الاته الزم به ذکهر اسهت کهه ایهن افهراد نیسهتنه کهه کمیسهیون آفریقهایی را کنهار
میگذارنه ،بلکه دولتهای متاوع آنها هستنه که این عمل را انجام میدهنه .بههین صهورت
که با صهور یک اعالمیهه یهکجاناهه ،صهالحیت اجاهاری دیهوان را وفه بنهه  6مهاد 34
میپذیرد .بنابراین دسترسی مستقیم افراد به دیوان یک اصل نیست ،بلکه یهک اسهتثنا اسهت
که با صهور اعالمیه محق میشود ).(Ingange, 2002: 177
 .4-4سازمانهای بیندولتی آفریقایی
مطاب با ش بنه  5ماد  5پروتکل ،سازمانهای بیندولتی آفریقایی ح طهر دعهوی نه د
دیوان را دارنه .این مقرر یکی از ویژگیهای خاص پروتکهل نسهات بهه سهایر معاهههات
منطقهای است .الاته بایهه توجهه داشهت کهه در مقهررات معاههه ای حقهوق بشهر آفریقها،
سازمانهای بینالمللی ،نه عضو متعاهه منشور هستنه و نه دیگر معاههات قابهل اجهرا و نهه
پروتکل به لحاظ فنی برای الحاق یک سازمان بینالمللی مقرر ای دارد .درنتیجه این امتیهاز
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یک «وضعیت قانونی رویهای» محسوب میشهود و طاه حقهوق معاهههات تحهت حهوز
نظارتی ماد  36کنوانسیون حقوق معاههات بیندولتها و سازمانههای بهینالمللهی 1986
است .پس میتوان گفت زمانی مهاخله قابل قاول است که سازمانهای بینالمللی آفریقهایی
ذینفع ،رضایت مثات داشته و این رضایت در مقررات درونسازمانی تضمینشه باشنه.
الاته در بحث صالحیت شخصی دادگا  ،ذکر این نکته مهم اسهت کهه بنهه دوم مهاد 5
پروتکل ورود کشور ثالث را نی در دعاوی به شرطی پذیرفته کهه نفعهی در پرونهه داشهته
باشنه و الاته وجود «نفع» را ،خود دادگا احراز میکنه.

 .5قابلیت پذیرش مکاتبات یا احراز صالحیت
بعه از اینکه دفتر دادگا  ،شکایات را دریافت و ثات کرد بههموجهب مهواد  36و  37اصهول
رسیهگی دادگا  ،تمام اظهارات طرفین توسط مهیر دفتر دادگا دریافت و ثاهت مهیشهود و
رونوشتی از آنها به طرف دیگر ارسال میگردد که مهیر دفتر بایه آنها را ثاهت کنهه .کشهور
عضوی که شکایت علیه آن مطر شه است ،بایه در خالل شصهت روز پاسهخ بهههه کهه
قابل تمهیه نی است .طا ماد  38اصول رسیهگی ،اگر دادگا دریابه که شکایت یا مکاتاه
فاقه ماهیت است ،آنرا مختومه اعالم می کنه .حال بعه از این مرحله مقهماتی ،دادگا بایهه

 174صالحیت خود را طا ماد  50و  56منشور و مهاد  40اصهول رسهیهگی احهراز نمایهه و

قابلیت پذیرش شکایت را محرز بهانه .در این مرحله دادگا میتوانه از طرفین بخواهه کهه
هرگونه اطالعات واقعی ،اسناد یا دیگر مهارو را که توسط دادگا مرتاط بها مسهئله لحهاظ
میشونه را ارائه کننه (.)26
در این مجال پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد که آیا در بررسی قابلیت پهذیرش
کمیسیون ضرورت دارد یا خیر؟ در پاسخ بایه گفت که به نظهر مهیرسهه کهه پهیشفهرض
مراجعه به دادگا آفریقایی حقوق بشر ،توسل مقهماتی بهه کمیسهیون نااشهه .ایهن یکهی از
اختالفات و تفاوتهای اساسنامهای بین نظام آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر اسهت؛ زیهرا
طا معاهه آمریکایی حقوق بشر تنها کمیسیون و کشورها ح مراجعه به دادگا را دارنهه
(بنه  1ماد  .)60به دیگر سخن پیشفرض مراجعه به دادگا آمریکایی حقوق بشهر ،توسهل
قالی به کمیسیون است.
در توضیح عهم مراجعه قالی به کمیسیون برای طر دعوا ،بهتر است ابتها اههاف آیین
دادخواهی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر روشن شود .بههین منظهور مهیتهوان دو کهارکرد
اصلی را برای کمیسیون تعری

کرد .نخست اینکهه ایهن سهازوکار بایهه بهاری را از عههه

دادگا بردارنه .کمیسیون این وظیفه را از طریه بررسهی حقهای مربوطهه و تهیهه گه ارش
نهایی به یک نظر حقوقی انجام میدهه .دومین کارکرد ،نقش واسطهای کمیسیون است ،اما
«واسطهبودن» به این معنا نیست که مراجعه قالی ،شرط مراجعهه بهه دادگها باشهه؛ زیهرا از
منطوق مواد پروتکل نی نمیتوان چنین برداشتی کرد .از طرف دیگر در ماد  5پروتکل بهه
افراد و سازمانهای غیردولتی ح داد شه که پرونه را مستقیم به دادگا ارائه کننه .الاتهه
در طول مذاکرات تهوین پروتکل ،کشورها دسترسی به دیوان را مشروط به مراجعهه قالهی
به کمیسیون میدانستنه و آن را قیهه کهرد بودنهه ،امها مقهرر ذیهربط کهه در پهیشنهویس
کیپتاون و نواکشوت قیه شه بود ،درنهایت حهذف شهه و مقهرر ای جهایگ ین آن نشهه
(زمانی و دیگران .)255 :1386 ،بنه  2ماد  8پیشنویس نواکشوت بهصورت دقی اینگونه
تهوین شه بود« :دادگا یک پرونه را بهموجب ماد  55منشور رسیهگی نمایه؛ مگر اینکه
کمیسیون آن موضوع را بررسی کرد و گ ارشی را در مورد آن آماد کرد باشه» .این شرط
بهون جایگ ین در مذاکرات سوم کارشناسان حذف شه.
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مکاتاات و درنهایت رسیهگی ماهیتی و تصمیمگیری درخصهوص مکاتاهه ،رسهیهگی قالهی

با این تفاصیل به نظر میرسه که مراجعه قالی به کمیسیون در طر دعهوا الزم نیسهت.
بهغیر از این مورد ،بایه این نکته را در نظر داشته باشیم که کمیسیون آفریقایی تنهها زمهانی
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بهمن له کانال حمایتگر مقهماتی افراد عمل میکنه که دولهت اعالمیههای مانهی بهر پهذیرش
صالحیت دادگا آفریقایی حقوق بشر را طا بنهه  6مهاد ( 34مراجعهه مسهتقیم افهراد بهه
دادگا ) صادر نکرد باشه.
حال بعه از روشنشهن موضوع عهم مراجعه مقهماتی به کمیسیون ،به معیارههای قابهل
پذیرش مکاتاه ن د دادگا میپردازیم .پروتکل سه معیار را برای پذیرش مکاتاهه در مهاد 6
بیان میکنه .دادگا در زمان تصمیمگیری درخصوص قابلیت پذیرش قضهایای مطهر شهه
بهموجب بنه  3ماد  5این پروتکل ،میتوانه نظر کمیسیون را که بایه تا حه ممکهن سهریع
به دادگا ارائه بههه را درخواست نمایه .در این بنه ،تالش بر ایهن اسهت کهه اتصهال بهین
صالحیت دادگا و کمیسیون ،ملحوظ نظهر قهرار گیهرد ،امها از صهالحیت نظهارتی بهتهری
برخوردار نیست .دادگا بایه درخصوص قابلیت پذیرش پرونه ها با توجه به مقررات مهاد
 56منشور حکم صادر کنه .دادگا میتوانه قضایا را بررسی کرد یها آنهها را بهه کمیسهیون
ارسال کنه .بنه  3ماد  6به نظر میرسه آزادی زیادی برای دادگا قائل شه است ،درنتیجه
میتوان گفت که دادگا در رعایت مفاد مهاد  56منشهور مختهار اسهت بهه اینکهه خهودش
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تصمیمگیری کنه و در صورت نیاز نظر کمیسیون را جویا شود یا اینکه در کهل ،پرونهه را
برای بررسی قابلیت پذیرش به کمیسیون ارسال نمایه.
قال از ورود به بحث شرایط رسیهگی و ارائه حکم ،ذکر این مهم خالی از فایه نیسهت
که طا ماد  9پروتکل« :دادگا میتوانه برای حصول حلوفصل دوستانه در قضهیه مطهاب
با مقررات منشور تالش کنه» .حال این امکان حلوفصل دوستانه در اصول رسیهگی به دو
صورت مطر شه است .یکی در ماد  56اصول رسیهگی کهه مربهوط بهه خهارج دادگها
است و دیگری ،ماد  57اصول رسیهگی که مربوط به امکان حلوفصهل در سهایه حمایهت
دادگا است.
 حلوفصل در خارج از دادگاه :طرفین دعوی میتواننه اختالف خود را بههصهورت
دوستانه در هر زمانی قال از اینکه دادگها رأی خهود را صهادر کنهه ،حهلوفصهل نماینهه.
هرگونه مصالحه بین طرفین بایه به دادگا گ ارش داد شود تا دادگا حکمهی محههود بهه
خالصه اظهارات و حقای و را حل بهدستآمه را تصهویب کنهه .بها ایهنوجهود ،دادگها
میتوانه به تشخیش خود بهموجب ماد  9پروتکل ،تصهمیم بگیهرد بهاوجود یهک را حهل
دوستانه بین طرفین در خارج از دادگا  ،کماکان به رسیهگی پرونه ادامه دهه (.)27
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 حلوفصل دوستانه در سایه دادگاه :بهمنظور تحق ماد  9پروتکل ،دادگا میتوانهه
با طرفین تماص حاصل نمایه و اقهامات مقتضی را برای تسهیل حلوفصهل اختالفهات ،بهر
اساص احترام به حقوق بشر و مردم که در منشور شناختهشه انه ،اتخاذ کنه .تمام مذاکرات
صورتگرفته بهین منظور بایه محرمانه باشه و بههون پهیشداوری درخصهوص اظههارات
و نی امتیازات پیشنهادشه توسط طرفین بهعنوان بخشی از مذاکرات حهلوفصهل دوسهتانه
ناایه در رونه رسیهگی به مکاتاه در ن د دادگا اشار و استناد شود ( .)28حهال اگهر قضهیه
بهصورت دوستانه حل شه ،دادگا بایه حکمهی صهادر کنهه کهه دربردارنهه خالصههای از
حقای و نی را حل بهدستآمه باشه .بنه  4ماد  57اصول رسیهگی دادگا مقهرر مهیدارد
که« :با اینحال ،دادگا میتوانه بهموجب پروتکل به صهالحهیه خهود تصهمیم بگیهرد کهه
باوجود را حل دوستانه به بررسی مکاتاه ادامه دهه».

 .6مراحل و شرایط رسیدگی
آیین دادرسی دادگا متشکل از اقهامات کتای و در صورت ضهرورت ،اقههامات شهفاهی و
رسیهگی حضوری است .آیین رسیهگی کتای شامل مکاتاه دادگا  ،طهرفین ،کمیسهیون و در
صورت اقتضای مکاتاات ،اظهارات ،دفاعیات و نی تمام پاسخها و اسناد و مهارو اسهتنادی
یا رونوشت تصهی شه آنها است .آیین رسیهگی حضوری نی شهامل اسهتماع و رسهیهگی
توسط دادگا از نماینهگان طرفین ،شهود و کارشناسان یا دیگر اشخاصی کهه ممکهن اسهت
دادگا تصمیم بگیرد اظهاراتشان را استماع نمایه ،میشود (.)29
رئیس دادگا بعه از مشورت با طرفین یا نماینهه ههای کمیسهیون ،در صهورت امکهان،
تاریخ استماع حضوری را مشخش میکنه .جلسات رسیهگی حضهوری بههصهورت علنهی
است .با اینحال ،دادگا میتوانه به صالحهیه خود یا درخواسهت طهرف دعهوا؛ اگهر ایهن
درخواست به نفع افکار عمومی و نظم و امنیت عمومی باشهه ،جلسهه را محرمانهه برگه ار
کنه .در جریان رسیهگی دادگا میتوانه تصمیم بگیرد که اظهارات شاهه یا کارشناص یا هر
شخش دیگری که اظهارات یا تأییهیههای وی میتوانه دادگا را در انجام وظایفش کمهک
کنه را دریافت نمایه و همچنین می توانهه یهک یها چنهه نفهر از اعضهایش را بهرای انجهام
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طرفین در رسیهگی ن د دادگا صورت بگیرد .هیچیک از مذاکرات کتای و اظهارات شفاهی

تحقیقات ،بازرسی صحنه یا تحقی مهرو ،در هر زمان در خالل رسیهگی به دعوی ،تعیین
کنه ( .)30در طول استماع حضهوری ،امکهان بهازجویی و پرسهش از شههود و کارشناسهان
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توسط طرفین یها نماینههگان کمیسهیون وجهود دارد و در عهوض امکهان اعتهراض توسهط
پرسششونهگان نی وجود دارد و میتواننه درخواست کننه که دوبار مصاحاه شونه (.)31
در طول رسیهگی ،صورتجلسات تمام جلسات رسیهگی حضوری توسط مههیر دفتهر
دادگا ثات میشود .نماینهگان طرفین دعوی یها کمیسهیون مهیتواننهه صهورتجلسهات و
استهالالت و اظهارات و نی اسناد و مهارو را اصال نماینه ،بهشرط اینکه این اصهالحات
بر عین گفتهها تأثیر نگذارد .مسئولیت این امر با مهیر دفتر است که بایه چهارچوب زمهانی
را برای ارائه اصالحات احتمالی تعیین کنه ( .)32ذکر این نکته حائ اهمیت است کهه بعهه
از ختم رسیهگی طرفین نمیتواننه مهارو جهیه را ارائه نماینه ،مگر با اجاز دادگا (.)33
موضوع قابل کنکاش دیگری که ممکن اسهت در جریهان رسهیهگی پهیش بیایهه ،ورود
کشور ثالث در دعوی اصلی است (لوین .)104 :1377 ،مانای ورود کشور ثالث در دعهاوی
مطروحه در دادگا حقوق بشری آفریقا ،بنه 2ماد  5پروتکل است که مقرر میدارد« :زمانی
که کشور عضو نفعی در پرونه دارد ،میتوانه از دادگا درخواست نمایهه کهه اجهاز ورود
کشور ثالث به دعوی را بههه» .از سوی دیگر بهموجهب بنهه  1مهاد  53اصهول رسهیهگی
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دادگا درخواست کشور ثالث برای ورود به دعوی بایه تا حه ممکن سریع و قال از خاتمه
رسیهگی کتای به پرونه ارسال شود .درخواست ورود کشور ثالهث ،عهالو بهر اینکهه بایهه
نماینهگان شاکی مشخش شونه ،بایه دربردارنه موارد زیر نی باشه:
 نفع قانونی که به نظر کشور مهاخلهکننه  ،تأثیرگذار باشه؛ ههف دقی مهاخله؛ اساص و مانای صالحیتی که به نظر کشهور مهاخلههکننهه بهین آن و طهرفین دعهویوجود دارد (.)34
این درخواستها بایه مستهل و مستنه باشه ( .)35بایه رونوشهت ایهن درخواسهت بهه
طرفین اصلی و نهادهای مرتاط با ماد  35اصول رسیهگی ارسال شود و آنهها بایهه نظهرات
خود را ابراز کننه (نعیمی بافقی .)1394 ،اگر درخواست توسط دادگا پذیرفته شهه ،دادگها
بایه زمانی تعیین کنه تا در خالل آن مهعی علیه اظهارات کتایش را ارائه دهه و مهیر دفتهر
بایه آنها را به طرفین اصلی ارسال کرد و آنها به اظهارات دولت ثالث را بههصهورت کتاهی
پاسخ دهنه ( .)36کشور ثالث نی ح دارد در جلسه حضوری ،در صورتی که برگ ار شود،
شرکت کنه.
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 .7رسیدگی به ماهیت و موضوع کار
بعه از اینکه شکایت قابلپذیرش اعالم شه و مراحهل کتاهی و شهفاهی بهه پایهان رسهیه و
طرفین به را حل دوستانهای دست نیافتنه ،دادگا وارد بررسی ماهیت میشهود و از طهرفین
بهطرف دیگر ارسال میشود تا طرف مقابل ،استهالالت خود را بیان کنه .این امر بسیار مهم
است که شاکی در مورد اثاات ماهیت دعوی تمام اسناد و مهارو خود را بهه دادگها ارائهه
کنه .پس از بررسی ،دادگا به دو شیو و به شرحی که در ادامه میآیهه بهه خهتم دادرسهی
میرسه.
 .1-7عدم پیگیری
یکی از شیو های ختم دادرسی ،عهم پیگیری مکاتاه است ( .)37هرگا شهاکی مههیر دفتهر
دادگا را مطلع کنه که قصه پیگیری مکاتاه را نهارد ،دادگا بایه در ایهنخصهوص تصهمیم
شایستهای را اتخاذ و پرونه را از فهرست مکاتاات دادگا خارج کنه .اما در اینخصهوص
اختیار تام عهم پیگیری به شاکی داد نشه است و این امر ماتنی بر رضایت کشهور مههعی
علیه نی هست؛ با این توضیح که اگر در زمان دریافت تذکر از سوی شاکی مانهی بهر عههم
پیگیری مکاتاه ،دولت مهعیعلیه پیشتر اقهاماتی را در جهت رسهیهگی بهه پرونهه انجهام
داد باشه ،رضایت دولت مهعیعلیه الزم است (تاموشات.)34 :1386 ،
 .2-7صدور حکم
بعه از ختم رسیهگی به مکاتاه ،دادگا بایه اقهام به صهور حکم نمایه .تصمیم دادگا بایهه
در خالل نود روز از تاریخ خاتمه مذاکرات اتخاذ شود ( .)38مذاکرات دادگها بهرای ایهراد
حکم بهصورت غیرعلنی و محرمانه است و تنها قضاتی که در جریان رسیهگی بهه پرونهه ،
عضو دادگا بودنه بایه در مذاکرات نهایی دادگا شرکت کننه .تصهمیم بها اکثریهت حاضهر
اتخاذ میشود و در صورت تساوی ،حکم رئیس دادگا مالو خواهه بود .آرا بایه مسهتهل
باشه (بنه  6ماد  28پروتکل) .بهموجب بنه  3ماد  28پروتکهل و بنهه  4مهاد  61اصهول
رسیهگی ،آرای دادگا قطعی است و امکان تجهیهنظر وجود نههارد (مگهر در صهورتیکهه
دلیل جهیهی کش

شود که طرف دعوی در زمان صهور حکم از آن مطلع ناود  ،لذا بایهه
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درخواست میکنه تا اظهارات خود را در اینخصوص بیان نماینه .پاسخ هریهک از طهرفین

ظرف شش ما از اطالع ،مهرو جهیه ارائه شود) ( )39و بنه  5ماد  61اصول رسیهگی بر
ال امآوربودن آرا تأکیه میکنه.
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الاته بایه این نکته را در خاطر داشت که این آرا طا بنهه  4مهاد  28پروتکهل قابلیهت
تفسیر را به دادگا صادرکننه رأی میدهه ،اما درخواست تغییر رأی که به درخواست یکی
از طرفین یا هر دو انجام میپذیرد؛ مشروط به این است که نخست ،بهمنظور اجرای حکهم
باشه و دوم ،در خالل دوازد ما از تاریخی باشه که حکم ابالغ شهه اسهت .الاتهه دادگها
میتوانه برای رعایت عهالت غیر از این تصمیم بگیرد .در زمان بررسهی درخواسهت تغییهر
رأی ،دادگا بایه متشکل از همان قضاتی باشه که حکم را صادر کرد انه .با اینحال ،هرگا
یکی از اعضا حضور نهاشته باشنه ،بایه قاضی جایگ ین شود ( .)40نکته مهم این است که
نظر دادگا دربار تغییر بایه بهصورت حکم اتخاذ شود و بهموجب بنهه  5مهاد  66اصهول
رسیهگی ،درخواست تغییر رأی (ماننه درخواسهت تجهیههنظر) ،اجهرای حکهم را متوقه
نمیکنه ،مگر اینکه دادگا غیر از این تصمیم بگیرد.

فرجام
به طورکلی شکایات و دادخواهی های فردی ،اب ار مؤثری برای حمایت از حقوق بشر تلقهی
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میشونه .اگرچه آئین بررسی شه منجر به تصمیمی ال امآور نمیشود ،اما این انتظار میرود
تا زمانی که حکومت مربوطه فقط در پی اعتاار بهینالمللهی خهود اسهت و مهیخواههه بهه
معیارهای جامعه بینالمللی توجه کنه ،ضع های پهیش گفتهه شهه جاهران نشهود .اساسهاً
پذیرش آیین شکایت یا بازرسی های محلی حکایت از اراد دولهتهها در وفهاداری بهه آن
معیارهای بینالمللی دارد که بیشتر به اعتاار و حیثیت کشهورها و حفه برتهری دولتهی در
رقابتهای بیندولتها مرتاط است .اگر دولتی مفاد ماهوی معاهه حقوق بشری را بپذیرد،
اما از پذیرش سازوکارهای شکلی آن خودداری نمایه ،بهویژ به آیین دادرسهی موجهود در
آن بی اعتنایی کنه ،دلیلی بر سوءظن و بی اعتمادی است و میتوانه تأییهی بر این باشه کهه
سابقه نظام دادخواهی در آن کشور رضایتبخش نیست .باالطاع آیین دادخهواهی فهردی در
دادگا آفریقایی حقوق بشر نی از این امر مستثنا نیست.
با اینوجود ،نمیتوان کتمان کرد که نظام شکایت مستقیم افراد در این مرجع ،نقطهه قهوت
و شاخصه آن نسات به دادگا همردی

خود در قار آمریکا است؛ هرچنه که در این مورد

از آیین دادخواهی اروپایی تقلیه کرد است .شاخصه خاص دیگر این مرجع نسات به سایر
مراجع منطقهای ،قابلیت طر دعوا از سوی سازمانههای بهیندولتهی محههود آفریقاسهت.
الاته این امر با آنکه یک وضعیت ماهم بین قانون و رویه است؛ اما بازهم گامی رو بهه جلهو

 180است .با توجه به اینکه این دادگا در اوایل کار خود است و تنها یک پرونهه را بهه انجهام

رسانه  ،نمیتوان نیات به قهرت تأثیرگذاری آن با قاطعیت اظهارنظر کرد ،ولی مهیتهوان از
یکسو با گسترش آموزش و اف ایش سازمانهای غیرانتفاعی بهمنظور حمایهت و گسهترش
ارزشها و قواعه حقوق بشهری در ایهن جوامهع و از طهرف دیگهر بها شناسهانهن را هها و
آیینهای دادخواهی فردی به این ملهتهها بهه گسهترش آگهاهی آنهها و درنتیجهه افه ایش
از حقوق بشر در قار آفریقا را به نظار نشست.
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مکاتاات با این مرجع را انتظار داشت و استقالل ،رویهسازی و درعینحال حمایت گسترد
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:پینوشتها
 ازجمله مهمترین اسناد منطقههای حقهوق بشهر در نظهام حقهوق بشهر،) منشور آفریقایی1(
آفریقا به شمار میآیه که در راستای به رسمیتشهناختن هنجارههای حقهوق بشهری و
.حمایت و ترویج آزادیهای اساسی به تصویب رسیه است
(2) Rules of the African Court on Human and Peoples Rights, Rule 9.
(3) Rules of the African Court on Human and Peoples Rights, Rule 8.
(4) Rules of the African Court on Human and Peoples Rights, Rule 14.

 «کمیسهیون از صهالحیت مشهورتی برخهوردار: منشور بیان مهیکنهه کهه45  ماد3 ) بنه5(
.»است
30  پروتکل در رسیهگی علنی به شهکایات؛ مگهر در مهوارد اسهتثنایی و مهاد28 ) ماد6(
.پروتکل در اجرای اختیاری شکایات
21  پروتکل در نحو انتخاب قضات و ماد13  ماد، پروتکل در تعهاد قضات11 ) ماد7(
.پروتکل در نحو انجام وطای قضات
(8) Commission Rules of procedure, Rule 114(2).
(10) Commission Rules of procedure, Rule 116.
(11) Commission Rules of procedure, Rule 117.
(12) Commission Rules of procedure, Rule 112(2).
(13) Commission Rules of procedure, Rule 118(1).
(14) Commission Rules of procedure, Rule 118(2).
(15) Commission Rules of procedure, Rule 118(3) (4).
(16) Commission Rules of procedure, Rule 119.
(17) Rules of Court, Rule 29(4).
(18) Rules of Court, Rule 29(5).
(19) Commission Rules of procedure, Rule 120.
(20) Rules of Court, Rule 29(3) (b).
(21) Rules of Court, Rule 29(3) (c).
(22) Commission Rules of procedure, Rule 121(1) (2).
(23) Commission Rules of procedure, Rules 122, 123.

 مهاد، منع شکنجه11  ماد، کنوانسیون اروپایی33  ماد، کنوانسیون امریکایی45  ماد.)24(
. کنوانسیون منع تاعیض31  کنوانسیون ضهشکنجه و ماد21
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(9) Commission Rules of procedure, Rule 115 & Rules of court, Rule 29 (1) (2).

(25) Application No. 004/2011, African Commission on Human and Peoples
Rights V.Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.
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(26) Rules of Court, Rule 27.
(27) Rules of Court, Rule 56.
(28) Rules of Court, Rule 57(2).
(29) Rules of Court, Rule 27.
(30) Rules of Court, Rule 45.
(32) Rules of Court, Rule 48(2).
(33) Rules of Court, Rule 49, 50.
(34) Rules of Court, Rule 53.
(35) Rules of Court, Rule 53(2).
(36) Rules of Court, Rule 54.
(37) Rules of Court, Rule58.
(38) Rules of Court, Rule 59(2).
(39) Rules of Court, Rule 67(1).
(40) Rules of Court, Rule 66.
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