حق بر آزادي مذهبي در ديوان اروپايي حقوق بشر
1و * -مينا بلوري فر،كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بوعلي سيناي همدان
 -2جمال جاليي ،كارشناسي ارشد حقوق بشر ،دانشگاه مفيد قم
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 -3سيده رويا موسوي ،دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ،دانشكده حقوق
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چكيده:
با تصويب كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در  ،1593اروپا گام در راهي نهاد كه هدف اصلي آن حمايت از كرامت و حيثيت
انساني بود.امروزه با تثبيت كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و تشكيل نهاد با نفوذي چون ديوان اروپايي حقوق بشر اگر چه
سازوكاري قدرتمند در چارچوب نظام بينالملل حقوق بشر شكل گرفته است با اين حال هنوز وضعيت حقوق بشر به صورت
عام و آزادي هاي مذهبي به طور خاص وضعيت راضي كننده اي ندارد.مهاجرت گسترده اقوام ديگر و معتقدان مذاهب گوناگون
به اروپا از يك سو و تالش جوامع اروپايي براي حفظ بافت اجتماعي و فرهنگي خود از سوي ديگر و نيز تثبيت سكوالريسم به
مثابه يك ايدئولوژي باعث شده است كه تقابل نويني بين اعتقادات مذهبي و جوامع اروپايي شكل بگيرد.ظهور بنياد گرايي
مذهبي و نيز حوادثي مثل يازده سپتامبرو كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسالم(ص) همچنين منع حجاب در مجامع عمومي در
برخي كشورهاي اروپايي،چالشي جدي در اروپا ايجاد كرده است .بررسي رويه ديوان اروپاي حقوق بشر در مواجهه با حق آزادي
مذهبي و نيز حق بر ابراز عقيده و مذهب (ماده  5كنوانسيون) با توجه به ارتباط موضوع با آزادي بيان (ماده )11و اصل عدم
تبعيض(ماده ) 11ازگستردگي خاصي برخوردار است  .هدف از اين مقاله ،مطالعه آزادي مذهبي در ديوان اروپايي حقوق بشر
است.
واژگان كليدي:ديوان اروپايي حقوق بشر ،تساهل ،مذهب

1,*- bolurifar@gmail.com
2- vahidj95@gmail.com
3- royamoosavi955@gmail.com
مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصيلي و رشته تخصصيr ،دانشكده و دان
شه محل تحصيل نويسنده اول ( ،11 pt.راست چين)
 1و  -rنويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصيلي و رشته تخصصي ،دانشكده و دانشگاه محل تحصيل نويسنده اول  ،11 pt.راست
چين)
 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصيلي و رشته تخصصي ،دانشكده و دانشگاه محل تحصيل نويسنده اول ( ،11 pt.راست
چين)
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_1مقدمه
فجايعي كه در جريان جنگ هاي جهاني و مخصوصا جنگ جهاني دوم رخ داد،اروپاييان را به شدت از تكرار آن بيمناك كرده
بود.حجم خرابي ها و كشتارها و تراژدي هايي نظير آشوويتس ضمن آنكه انسان اروپايي را به شدت افسرده و آزرده خاطر كرده بود در عين
حال به اين فكر انداخت كه چه بايد كرد تا اين فجايع مجدداً تكرار نشوند.شايد يكي از داليلي كه يك سند منطقه اي حقوق بشري حتي
زودتر از سندي جهاني مثل ميثاق حقوق مدني سياسي الزم االجرا شد ،همين مسئله بود؛گوئي اروپاييان عجله داشتند تا بدينوسيله اندكي
از اضطراب ناشي از جنگ بكاهند.چرچيل سخن از اياالت متحده اروپايي به ميان آورد و معتقد بود كه اروپاييان بايد بسان يك خانواده در
كنار هم زندگي كنند .بدين ترتيب در سال  1515نهادي به نام شوراي اروپا بوجود آمد كه هدف اساسي اش سطح حيات فرهنگي
اجتماعي و سياسي اروپا و ارتقاي حقوق بشر ،دموكراسي و حاكميت عنوان شد.
اين شورا ابتدا با  11عضو آغاز به كار كرد و از دل اين نهاد ،كنوانسيون اروپايي حقوق بشر متولد شد.اين كنوانسيون نخستين
گام در الزم االجرا كردن مقررات اعالميه جهاني حقوق بشر به شمار مي رود( مهرپور .)1333 ،كنوانسيون در  1591تصويب شد ودر سوم
سپتامبر  1593الزم االجرا شد و اين در حالي بود كه ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي هنوز الزم االجرا نشده بود.اين مسئله طبيعي
بود؛بافت كمابيش يكسان فرهنگي واجتماعي اروپا و نيز وسعت كم جغرافيايي آن در قياس با ميثاقي با گستره ي جهاني و فرهنگهاي
متفاوت و گاه متضاد شرايط بهتري براي تصويب سريع آن فراهم آورده بود.
از بدو تصويب كنوانسيون در  1591كميسيون حقوق بشر اروپايي ايجاد شد كه هدف از ايجاد و تعبيه چنين نهادي برقراري
نوعي سيستم دو مرحله اي طرح شكايت بود و از طريق آن ،ابتدا به طرفين فرصت داده شد كه نسبت به حل و فصل دوستانه قضيه اقدام
كنند(.ماده  23كنوانسيون قبل از اصالحات)البته بر اساس بند  2ماده اخيرالذكر اين حل و فصل دوستانه مي بايست«بر اساس احترام به
حقوق بشر»آنگونه كه در كنوانسيون طرح شده انجام پذيرد.
نتيجه كار سيستم «كميسيون-ديوان » رضايت بخش نبود به طور مثال آراءصادره از سوي كميسيون و ديوان طي  11سال
يعني تا سال  1553مجموعا 33335فقره بود در حاليكه ديوان تنها در پنج سال بعد يعني از 1553تا 2113مجموعا 51533حكم صادر
كرد(.زماني و ديگران .)1335 ،همين تفاوت عجيب نشان مي دهد تعبيه كميسيون در سازوكار اروپايي حقوق بشر مثبت نبوده است نهايتا
نيز پروتكل شماره 11با حذف كميسيون يك دادگاه دائمي ايجاد كرد .بدين ترتيب پروتكل شماره يازده با عنوان«بازسازي مكانيسم نظارت
در كنوانسيون» در مورخه اول نوامبر  1553الزم االجرا شد.اين پروتكل چنان تغييراتي ايجاد كرد كه آنچه ايجاد شد به درستي«ديوان
جديد اروپايي حقوق بشر»ناميده شد(قاري سيد فاطمي.)1335 ،
بدون شك ديوان اروپايي حقوق بشر به عنوان يكي از نهادهاي منطقه اي حمايت از حقوق بشر نقش پررنگي در توسعه و
تحول نهادهاي قضايي و شبه قضايي بين المللي داشته است.آنچه اين سازوكار منطقه اي را از ديگر نهادها متفاوت مي كند انعطاف فوق
العاده آن است.ديوان در همه اين سالها ب ا تيز بيني قابل تحسيني اشكاالت خود را رصد كرده است و در اولين فرصت به رفع كردن آن
پرداخته است.تصويب پروتكل هاي متعدد عالوه بر اينكه ماهيتا حقوق مندرج در كنوانسيون اوليه را توسعه داده است و در پرتو اين مسئله
حقوق بيشتري را مورد حمايت قرار داده است ،به لحاظ شكلي نيز دسترسي را براي متقاضيان آسان تر كرده است.الزم االجرا شدن پروتكل
شماره  11در دهم ژوئن 2111نشانهاي از تالش ديوان اروپايي حقوق بشر براي طراحي سازوكاري است كه در آن به روشني حمايت از
حقوق بشر به عنوان حقوقي كه حمايت كننده كرامت انساني است ديده مي شود.
در بررسي آرا ديوان اروپايي حقوق بشر مخصوصا آرايي كه در مورد آزادي مذهب(ماده5كنوانسيون اروپايي حقوق بشر)صادر شده
است ،كمتر پروندهاي را مي توان يافت كه ديوان يا يكي از اصحاب دعوا به تساهل ،مدارا يا تكثرگرايي استناد نكرده باشد بنابراين ابتدا
درمورد مفهوم تساهل صحبت خواهيم كردكه با توجه به موضوع اين مقاله ،مفهوم تساهل با محوريت بحث مذهب مي باشد .سپس به
بررسي آراي ديوان ميپردازيم.
 -2مفهوم تساهل
مفهوم تساهل اين است كه ما آنچه را كه اصوال قبول نداريم بپذيريم .اين تعريف كوتاه به نظر صحيح ميرسد و در تساهل ،عامل
تساهل عليرغم اين كه انديشه يا عملي را نمي پسندد با اين حال در قبال آن واكنشي نشان نميدهد اما اين به معناي بي تفاوتي نيست كه

2

در آن عامل بي تفاوتي نسبت به موضوع اعتراضي ندارد.در تساهل ،عامل تساهل نسبت به امر مورد مخالفت «اعتراض»دارد اما واكنشي
نشان نمي دهد بنابر اين در تساهل بايد ميل اصلي به مخالفت و مقاومت وجود داشته باشد اما سركوب شود و نيز در تساهل محكوم كردن،
بد دانستن و مردود شمردن مستتر است پس تساهل يعني اول بد دانستن و محكوم كردن و سپس تحمل و مدارا( موريس كرنستين).
تساهل احترام گذاشتن به تفاوتي است كه به كثرت گرايي فكري و فلسفي و فرهنگي و سياسي جامعه شكل مي بخشد( جهانبگلو.)1331 ،
تساهل را ميتوان بر حسب موضوع چنين دسته بندي كرد:
الف-تساهل عقيدتي؛ يعني تساهل نسبت به وجود يا بيان و يا تبليغ عقايدي مخالف با عقايد عامل تساهل
ب-تساهل سازماني كه يك مرحله پي شرفته تر از تساهل عقيدتي است و به معني شناسايي حق گردهمايي صاحبان عقايد مخالف ،عقايد
عامل تساهل است.
ج-تساهل هويتي يعني اعمال تساهل نسبت به ويژگي هايي كه اختياري نيست مانند مليت ،جنس ،نژاد ،طبقه و فرهنگ
د-تساهل رفتاري مثل تساهل نسبت به شيوه لباس پوشيدن يا روابط اجتماعي
اگرچه در تاريخ تفكر سياسي ،تساهل عقيدتي بيش از سايرين مورد مداقه قرار گرفته اما در آرا ديوان اروپايي حقوق بشر از هر
چهار نوع تساهل بحث شده است .افكارِ انديشه وران غربي بدون شك تاثير بي نظيري در گفتمان حقوق بشر داشته است و نگاه تيزبين
اين متف كران به آثار و نتايجِ رعايتِ حقوقِ معتقدان به عقيده اي متفاوت ،شايد سرآغاز نهضتي شد كه بر اساس آن در بسياري از اسناد و
اعالميه هاي حقوق بشري مذهب و آزادي هاي مرتبط با آن جايگاه ويژه اي داشته باشد.تساهل بسان يك امر اخالقي از اين جهت
هميشه مهم بوده است كه تضادهاي عقيدتي و بخصوص مذهبي هميشه در جهان و شايد بيشتر از هرجايي در اروپا وجود داشته
است.حاكمان و قدرتمندان هر يك به نوعي در يك دوره ي تاريخي سعي در حل اين تضادها داشته اند.گاهي به خشونت عريان دست
يازيده اند و گاهي با مدارا تالش كرده اند بر آتش تعصبات آب ي بريزند.در هر دو صورت نيز اين فالسفه و دانشمندان بوده اند كه راهكاري
ارائه داده اند.اگر ماركس-كه جامعه شناسي بي نظير و اقتصاد داني باهوش بود-با تقبيح نگاهِ حق محور به دين و استفاده از تعابير بد بينانه
نسبت به مذهب ،به نوعي مداراي مذهبي را در جامعه نفي كرد ،فرهيختگاني نظير جان الك و جان استيوارت ميل اهتمام در خوري براي
حمايت از دگرانديشان مذهبي از خود نشان دادند .همين است كه در پسِ هر عملي كه برخاسته از قدرت بودهاست ،انديشهايي خودنمايي
ميكرده است.اروپاييان امروز ميراث دار انديشه هاي ناب گذشتگان خود هستند.
مذهب به عنوان يكي از دغدغه ها و سؤاالت هميشگي ذهن انسان،تاثير به سزايي در زندگي اجتماعي و سياسي وي داشته
است و همين نكته شايد باعث گرديده كه اين دغدغه خود را در اسناد و مباحث حقوق بشري نشان دهد.در بسياري از اسناد حقوق بشري
و حتي اسناد بين المللي كه چندان جنبه حقوق بشري ندارند ،در بيان حقوق و تكاليف ،مواردي كه بايد اين حقوق بدون تبعيض اعمال
شوند بيان مي شود و در تمام آنها بدون استثنا تبعيض مذهبي مطرح است .مثالاعالميه جهاني حقوق بشر در ماده  13خود از«آزادي فكر،
وجدان و مذهب» سخن گفته است كه «متضمن تغيير مذهب يا عقيده» و نيز «آزادي اظهار عقيده ومذهب» است .كنوانسيون حقوق مدني
سياسي نيز در ماده 13خود دقيقا از همين واژگان بهره برده است« :فكر ،وجدان و مذهب» با اين تفاوت كه سخني از تغيير مذهب به ميان
نيامده است.كنوانسيون اروپايي حقوق بشر از «انديشه ،وجدان و مذهب» سخن گفته است وكنوانسيون آمريكايي حقوق بشر از«آزادي
وجدان و مذهب»ياد كرده است در حالي كه منشور آفريقايي حقوق بشر«آزادي عقيده حرفه و انجام اعمال مذهبي» را مد نظر قرار داده
داست  .واژه ها اگر چه متفاوتند اما آنچه در همه اين اسناد و ديگر اسناد حقوق بشري به وضوح قابل مشاهده اند اين است كه نظام بين
الملل حقوق بشر براي اعتقاد و باور فرد ،فردي كه به عنوان موضوع اصلي ونهايي حقوق بشر مطرح است ارزش فوق العاده اي قائل شده
است و اين يعني اينكه عقيده و مذهب جزئي از مهمترين حقوق انساني است كه با كرامت و حيثيت فرد در ارتباط است.
اينكه اين مفاهيم چند گانه چه معنايي دارند و چگونه بايد استفاده شوند اگر چه در وادي نظر و تئوري قابل بحث و جذاب به
نظر مي رسد اما« ذكر تفاوت اين واژه ها و نيز احراز اين عقيده كه مورد دعوي در دعاوي مربوط به حق بر ابراز دين و عقيده در محاكم از
نوع ا نديشه است يا وجدان و يا مذاهب الهي و يا الحادي كاري عبث و در عمل بسيار مشكل است(».رهايي .)1335 ،با اين حال در اكثر
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قضاياي مربوط به آزادي مذهب چه خواهانها و چه قضات بيش از همه به دو واژه مذهب و عقيده توجه كردهاند و اين واژهها در كانون توجه
بوده است.علت اين امر هم به اين بوده است كه در عمل همين دو واژه مي توانند بقيه ي واژه ها از قبيل وجدان،انديشه فكر و ....را شامل
شوند .حتي اگر سعي كنيم وازه هاي اخير را معني كنيم و از اين طريق تجسم معنايي ببخشيم در عمل استفاده چنداني نخواهد داشت چرا
كه نمود بيروني اين واژگان عمال باز هم وارد دايره عباراتي نظير عقيده و مذهب مي شود.كميته حقوق بشر سازمان ملل نيز در نظريه
فراگير() general commentخود به گستردگي و عميق بودن حق بر آزادي عقيده و مذهب اشاره مي كند:آزادي فكر وجدان و مذهب
كه شامل آزادي داشتن عقيده مي شود مفهومي گ سترده و عميق است كه شامل آزادي فكر در تمامي موارد اعتقادات شخص و تعهدات
مذهبي و عقيدتي مي شوداما مهم ترين نكته در اين باره اين است كه واژه هاي عقيده و مذهب به صورت فراخناك و گسترده()broadly
تفسير مي شود بنا بر اين تمامي مذاهب و عقايد خدايي و الحادي توحيدي و غير توحيدي مورد حمايت اند و ديگر اينكه حمايت حقوق
بشر از اين آزادي ها فقط شامل مذاهب و عقايد سنتي نيست بلكه عقايد جديد نيز مي تواند مورد حمايت قرار گيرد.نگراني كميته اين است
كه عقايد و مذاهب به داليل متفاوتي ممكن است مورد تعرض قرار گيرند ،اينكه تازه تاسيس اند يا اينكه نماينده اقليت اند ومورد دشمني و
كين ورزي بخش مذهبي غالب جامعه اند.
برخي از مسائل مرتبط با آزادي مذهب در سطح گسترده آن مي تواند شامل موارد زير باشد :نوكيشي(تغيير مذهب) ،آزادي
مذهب و عقيده زندانيان سياسي مذهبي ،برانگيختن تنفرهاي مذهبي و نژادي ،رواداري مذهبي ،ناشكيبايي مذهبي ،حقوق زنان ،تروريسم و
آزادي مذهبي ،اقليت هاي مذهبي و جنبش هاي مذهبي ،وضعيت پناهندگان ،موقعيت منكران وجود خداوند ،موضوعات شهروندي ،تبعيض
هاي مذهبي در آيين دادرسي ،تاثير تبعيض مذهبي بر برخورداري افراد از حقوق اجتماعي اجتماعي و فرهنگي و … بنابر اين آزادي
مذهبي با گستره اي از مباحث حقوقي و حقوق بشري در ارتباط است.
اگر آزادي مذهب را شامل دو قلمرو دروني و بيروني بدانيم حوزه ي بيروني آن ارتباطي وثيق پيدا مي كند به نگاه جامعه
شناسانه به دين .در ترجمه اسناد حقوق بشري گاهي انتخاب واژگان با دقت انجام نمي گيرد.اين مسئله آنجايي مشكلساز ميشود كه
عبارات و اصطالحات در اغلب موارد مي تواند حتي باعث آثاري گردد.از جمله اينكه باعث شود عملي از قلمرو حقي خارج و به حيطه حقي
ديگر وارد گردد .متاسفانه منابعي هم كه مي بايست مرجع قابل اطميناني براي محققان تلقي شوند درانتخاب واژگان دقت نميكنند مثال
در يكي از ترجمه هاي اعالميه جهاني حقوق بشر از ماده15مي خوانيم«هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد(»...اعالميه جهاني حقوق
بشر-انتشارات اداره اطالعات همگاني سازمان ملل تهران .)1335-در نگاه اول به نظر مشكلي وجود ندارد اما با مراجعه به متن اصلي به واژه
هاي expressionو  opinionبر مي خوريم.اين كلمات در حقيقت بازتابنده ي آزادي ديدگاه و بياناند و بنابر اين با  beleifبه معناي
عقيده كه موضوع ماده  13اعالميه است به كلي متفاوت است .در اين مورد(آزادي عقيده) در ماده  13مي خوانيم :هر كس حق آزادي فكر،
مذهب و وجدان دارد اين حق شامل حق تغيير مذهب و عقيده است....و بنابر اين واژه beleifهم به عقيده ترجمه شده است.همان گونه كه
گفته شد  opinionبه معناي ديدگاه است و شامل اعتقادات به مفهومي كه موثر بر تمام اجزاء زندگي باشد نمي شود.اعتقاد به اين معنا
كه مجموعهاي از باورها و برداشت هاي هر فرد انساني از هستي ،جامعه ،تاريخ ،انسان ،دين و فرهنگ تلقي شود ،موثر بر روش زيستن،
انديشيدن و حتي مردن معتقد است(كديور )1333 ،و در ذره ذرهي وجود وي رسوخ كرده است.در آزادي عقيده ،باور يا گونه اي تلقي و
ت فسير از كليت جهان و نظام هستي همراه با دغدغه هاي معنوي معنادار مورد نظر است 1در حاليكه ديدگاه تنها نوعي«نگاه» و يا
«تفسير»از مسئلهاي است ،نگاهي كه لزوما بر شيوي زيستن و جهان بيني شخص موثر نيست.از سوي ديگر بيان speechعبارت است از
طريقه اي كه انسان ها به وسيله ي آن ديدگاهها و يا به عبارت ديگر انديشه خود را به ديگران منتقل مي كنند( سيد فاطمي.)1335 ،بيان
شامل زبان ،رفتارها و حتي اشارات هم مي شود پس داشتن ديدگاه و نقطه نظر ،جلوه دروني ،بيان و آشكار سازي اين ديدگاهها ،جلوه
بيروني آزادي بيان و ديدگاه است.اولي مط لق است و مي بايست با اعمال نوعي آزادي منفي از دخالت دولت در برخورداري از آن جلوگيري
كرد ولي دومي مي تواند با رعايت شرايطي شامل محدوديت هايي قرار گيرد( .بند  1و  3ماده  15ميثاق حقوق مدني سياسي ونيز بند اول
ماده 11كنوانسيون حقوق بشر اروپايي).
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كميته حقوق بشر سازمان ملل در آخرين نظريه فراگيرخود( شماره) 31به نكاتي در مورد آزادي بيان اشاره دارد.توجه به بخش
هايي از اين نظريه مي تواند به روشن شدن موضوع كمك كند.از جمله اينكه كميته براين نكته تاكيد مي كند كه حق مندرج در بند اول
ماده  15ميثاق هيچگونه محدوديتي را بر نمي تابد و شامل حق بر تغيير يك ديدگاه در هر زمان و به هر دليلي كه شخص انتخاب مي كند،
مي شود.كميته اضافه مي كند كه هيچ شخصي نبايد به خاطر ديدگاههاي واقعي خود مورد آسيب و آزار واقع شود و از حقوقش محروم
گردد.البته كميته به اين نكته توجه دارد كه ديدگاههاي مذهبي و اخالقي هم مورد حمايت ماده  15هستند.به عبارت ديگر وقتي عقايد
مذهبي هنوز واجد آن چنان پيوستگي جديت و ضرورتي نشدهاند كه تحت حمايت هاي ماده  13قرار گيرند ميتوانند به عنوان نوعي
ديدگاه مورد حمايت قرار گيرند.كميته در تحليل ماهيت آزادي بيان به عنصر قابل انتقال بودن اطالعات و ديدگاهها توجه دارد وبه اين نكته
اشاره مي كند كه « آزادي بيان شامل تبادل اطالعات و ديدگاههايي از هر نوع مي شود كه قابل انتقال به ديگري باشد» general
) .)comment no 31 par.5ب ا اين همه برخي از نويسندگان آزادي مذهب و ابراز عقيده را مترادف آزاد ي بيان و ديدگاه فرض كرده
اند(دكتر هاشمي. )1331 ،برخي ديگر حتي در تعريف عقيده ،مصالحي از آزادي بيان را وارد كرده اند«:آزادي عقيده عبارت است از اينكه
هر شخص هر فكري اعم از اجتماعي ،فلسفي ،سياسي يا مذهبي را مي پسندد و يا آن را عين حقيقت مي پندارد و آزادانه انتخاب مي
كند»(دكتر موتمني طباطبايي. )1333 ،در حاليكه همان گونه كه آمد ديدگاههاي سياسي اجتماعي در ذيل آزادي عقيده نمي گنجد و بايد
آنها را در محدوده آزادي بيان در نظر گرفت.تلقي آزادي بيان به آزادي عقيده در نوشتههاي نويسندگان جديدتر نيز سرايت كرده است و
آنگون ه كه از شواهد امر پيداست اين نويسندگان نيز هنوز در انتخاب واژگان دقت الزم را نمي كنند.از طرفي عدهاي معتقدند آزادي بيان و
آزادي ابراز مذهب در جاهايي با هم همپوشاني دارند(زارعي و نجابت خواه. .)1333 ،عده اي ديگر نيز(همان گونه اشاره شد) به عباراتي
نظير «ابراز مذهب از طريق بيان » اشاره كرده اند ) maghami.blogfa.com( .چنين نتيجه گيري هايي به نظر ميرسد در اثر همان
اشتباهي ايجاد مي شوند كه در باال به آن اشاره شد يعني بين آزادي مذهب در هر دو جنبه آن و آزادي بيان و ديدگاه تفاوتي قائل نمي
شوند در حالي كه آزادي اب راز مذهب و آزادي بيان دو سپهر جداگانه دارند.ابراز مذهب در حقيقت نوعي انجام تكليف مذهبي و عقيدتي
است و از سوي ديگر« مراد از انديشه و يا اعتقاد مندرج در مواد مربوط به حق آزادي ديني هر گونه انديشه شخصي نيست بلكه انديشه يا
باوري است كه يك اعتقاد محسوب شود و نه يك ديدگاه شخصي صرف»(رهايي.)1335 ،
اعالميه رفع هر گونه نابردباري و تبعيض مبني بر مذهب و عقيده كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل در  29نوامبر  1531و
طي قطعنامه شماره 35/99تصويب شد در مقدمه خود به اين نكته اشاره مي كند كه«مذهب يا عقيده براي هر كس كه به داشتن هر يك
اعتراف مي كند يكي از عناصر بنيادي تصور او از زندگي ست».كميته حقوق بشر نيز در نظريه فراگير خود(شماره )31به اين نكته اشاره مي
كند كه در حمايت از آزادي ديدگاه ديدگاههاي مذهبي هم مورد حمايت قرار خواهند گرفت .شكي نيست كه ديدگاه مذهبي امري متفاوت
از عقيده مذهبي است و عقيده مذهبي تحت حمايت ماده  5كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است و آزادي ديدگاه-و از جمله ديدگاه
مذهبي-در قلمرو ماده  11ديوان است .در اعالميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي و همچنين در
كنوانسيون اروپاييحقوق بشر در هنگام بيان حق بر ابراز مذهب به شيوههاي چهارگانه ابراز ،يعني عبادت( (worshipرعايت)
(observanceاجرا )(practiceو آموزش) (teachingاشاره شده است .ابراز عقيده موارد متنوعي را در بر ميگيرد.كميته حقوق بشر در
نظريه فراگير خود(شماره) 22به موارد متعدد و در عين حال متنوعي اشاره ميكند كه نشانگر اين موضوع است كه آزادي ابراز
مذهب(شامل شيوه هاي چهارگانه«عبادت» «اجرا» «رعايت» و« آموزش») طيف گستردهايي از اعمال را شامل مي شود.كميته مثال هاي را
براي اين موضوع مطرح مي كند« آزادي ابراز مذهب يا عقيده ممكن است به صورت انفرادي يا جمعي و يا به صورت خصوصي و يا عمومي
تجلي يابد .آزادي عقيده و مذهب در پرستش ،رعايت واجراي(احكام مذهبي )و آموزش اصول مذهبي شامل طيف گستردهاي از اعمال است
و مفهوم پرستش به تمام آيين ها و تشريفاني كه بيان مستقيم عقيدهاند گسترش مي يابد.مواردي نظير ساختن عبادتگاه ،استفاده از
نمادهاي مذهبي ،استفاده از تعطيالت مذهبي و روزهاي استراحت ،همگي جلوه هايي از ابراز عقيده و مذهب اند همچنين نحوه غذا
خوردن ،پوشش هاي خاص ،شركت در آيين هاي مذهبي ،استعمال زباني خاص ،آزادي انتخاب رهبران مذهبي ،برگزاري همايش هاي
مذهبي  ،تاسيس مدارس مذهبي ،آزادي چاپ و توزيع متون مذهبي كه براي گروههاي مذهبي مهماند ،در ذيل مفهوم آزادي ابراز مذهب
مي گنجند» .نكته قابل ذكر در اين ليست اين است كه برخي مصاديق ابراز مذهب ممكن است شباهت هايي با مصاديق آزادي بيان داشته
باشد از جمله مثال برگزاري همايش ها مذهبي يا چ اپ و نشر كتب مذهبي نزديكي كامل با آزادي بيان دارند.اما همان گونه كه به نقل از
اعالميه حذف تمامي اشكال تعصب و تبعيض بر مبناي عقيده ذكر شد اين اعمال در هنگامي كه ابراز مذهب و عقيده تلقي مي شوند به
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تصور فرد از زندگي ارتباط مي يابند و فرد به هنگام انجام اين امور به نوعي نسبت به عقيده اش انجام تكليف مي كند در حاليكه بيان وقتي
به وادي عمل كشيده ميشود يعني جنبه بيروني پيدا ميكند بيشتر ناظر به انتقال و به تبع آن دريافت است ،انتقال ديدگاهها ،ايده ها و
نظريات .بنابراين به هيچ وجه شامل انجام تكليف مذهبي-عقيدتي نمي شود.نتيجه اي كه از اين قسمت مي توان گرفت اين است كه در
بررسي مباحث مربوط به آزادي بيان و آزادي ابراز مذهب بايد به اين نكته توجه كرد كه ابراز مذهب امري متفاوت از بيان ديدگاه است هر
چند در ظاهر شباهت هايي با هم دارند .آزادي ديدگاه و بيان جزء شرايط اجتناب ناپ ذير براي پيشرفت كامل شخص است.اين آزادي ها
اساسياند و سنگ بناي هر جامعه آزاد و دموكراتيك هستند .آزادي ديدگاه و بيان و برخورداري از آن باعث مي گردد شرايط براي استيفا
طيف گسترده اي از آزادي هاي ديگر نيز مهيا گردد.
آزادي مذهب بر اساس بند دوم ماده چهار ميثاق ح قوق مدني سياسي نمي تواند موضوع تعليق هاي اين ماده قرار گيرد آزادي
بيان هم بر اساس نظريه هاي تفسيري چنين وضعيتي دارد اما اگر در حالتي بين اين دو حق بنيادين تعارضي رخ داد چه بايد كرد؟برخي از
نويسندگان پاسخ به اين پرسش را دشوار و حتي غير ممكن دانسته اند( .)1593 ،Milton r. konvitsبراي يافتن اين سوال ابتدا بهتر
است به متن ميثاق و ديگر اسناد حقوق بشري مراجعه كنيم.ماده  13ميثاق پس از آنكه به موضوع حق بر آزادي مذهب به عنوان حقي
مطلق مي پردازد در بيان محدوديت ها ،اشعار مي دارد:
«-3...آزادي ابراز مذهب را نمي توان تاب ع محدوديت هايي نمود مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از
امنيت ،نظم ،سالمت يا اخالق عمومي يا حقوق وآزادي هاي اساسي ديگران ضرورت دارد»....از طرف ديگر ماده  15ميثاق نيز در طراحي
محدوديت ها و در بند  3خود چنين مي گويد-3....«:اعمال حقوق مذكور در بند  2اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليت هاي خاص است و
لذا ممكن است تابع محدوديت هايي گردد در قانون تصريح شده و براي امور زير ضرورت داشته باشد:
الف-احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب»......-
مالحظه مي شود ميثاق در بيان محدويت ها در ماده  13به«حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران»اشاره كرده است اما در ماده  15تنها
به«حقوق ديگران » توجه نموده است.بنابراين با چنين سازوكاري آزادي بيان زماني محدود ميشود كه با حقوق و حيثيت ديگران در
تعارض باشد اما آزادي ابراز مذهب در هنگام مواجهه با«آزادي هاي اساسي» ديگران شامل محدوديت ها خواهد شد.از طرف ديگر ماده 21
ميثاق نيز در متن خود محدوديت هاي متفاوتي را بر آزادي بيان اعمال مي كند بر اساس اين ماده عالوه بر اينكه هرگونه تبليغ براي جنگ
منع شده است (بند )1حمايت از تنفرهاي با مضامين ملي نژادي و مذهبي كه باعث تحريك به تبعيض ،دشمني و خشونت شود ممنوع
است.در سازو كار اروپايي حقوق بشر اوضاع كمي متفاوت است:اوال اينكه در ماده (5آزادي ابراز مذهب)و در موارد محدوديت ها ،حمايت از
حقوق و آزادي هاي ديگران باعث محدود شدن اين آزادي مي گردد در ماده(11آزادي بيان)هم دقيقا همين واژگان(حقوق و اعتبار ديگران)
به كار برده شده است ثانيا در حاليكه مواردي نظير سالمت عمومي ،نظم عمومي ،بهداشت و اخالقيات ،آزادي ابراز مذهب را محدود مي
كند ،تماميت ارضي ،سالمت عمومي ،حفظ اقتدار و بي طرفي قوه قضاييه از موارد محدوديت آزادي بيان است.با بررسي هاي فوق به نظر
مي رسد چه در مقررات ميثاق و چه در مقررات اروپايي حقوق بشر به هر دو نوع آزادي(بيان و مذهب)به يك شيوه برخورد شده است تنها
نكته متفاوت همان گونه كه گفته شد بيان واژه اساسي در محدوديت هاي آزادي ابراز مذهب است.برخي از نويسندگان از اين موضوع
چنين نتيجه گرفتهاند كه « آزادي ابراز مذهب با اينكه مشابهت هاي زيادي با آزادي بيان دارد در رتبه بندي حقوق نسبت به آن از اولويت
برخوردار است .) maghami.blogfa.com( ».پس آيا مي توان چنين نتيجه گيري كردكه آزادي مذهبي آزادي «مهم تري »نسبت به
آزادي بيان است؟براي يافتن پاسخ به رويه ديوان اروپايي حقوق بشر مراجعه مي كنيم دو پرونده در اين مورد قابل ذكر است كه ما ابتدا
شرح كوتاهي از دو پروند ارائه مي دهيم و سپس به يافتن پاسخ پرسش خود در ذيل بررسي آرا اقدام خواهيم كرد.
-3بررسي رويه ديوان اروپايي حقوق بشر
در پرونده اول شخصي به نام نايجل وينگرو بر عليه بريتانيا در كميسيون اروپايي حقوق بشر اقامه دعوا مي كند.موضوع از اين قرار
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است كه آقاي وينگرو فيلمي 13دقيقه اي با عنوان Vision of ecstasمي سازد كه در آن به مادر ترزا يكي از قديسان قرن شانزدهم
توهين مي كند .فيلم به صورت بي پروا و هتاكانه حاوي تصاويري اروتيك از ترزا و حضرت مسيح(ع)است.فيلم اجازه پخش نمي يابد و
سازنده فيلم در  1552موضوع را در كميسيون اروپايي حقوق بشر مطرح مي كند و مدعي مي شود دولت بريتانيا ماده  11كنوانسيون
اروپايي حقوق بشر را نقض كرده است .در  3مارس  1551كميسيون دعوا را قابل پذيرش اعالم مي كند.خواهان معتقد است كه محدود
نمودن آزادي بيان وي بر اساس قانون نبوده است و دولت اگرچه تحديد آزادي بيان را مي پذيرد اما به استناد ماده 11كنوانسيون(بند)2اين
محدوديت را ضروري مي داند .ديوان در بررسي پرونده به نكات مهمي اشاره مي كند از جمله اينكه آزادي بيان يكي از بنيان هاي اساسي
جامعه دموكرات است.از نظركميسيون شهروندان مذهبي نمي توانند انتظار داشته باشندكه مورد نقد واقع نشوند اما دولت ها متعهدند كه
براي برخورداري صلح آميز اين شهروندان از حق آزادي مذهبي ،اقدامات الزم را انجام دهند.اقدام بر عليه رفتارهاي مغاير با اين حق از
وظايف ديگر دولت هاست و يكي از اين اقدامات مي تواند جرم انگاري تعرض به اعتقادات مذهبي توسط ديگر شهروندان باشد.كميسيون
ضمن ذكر عبارات وظايف و مسئوليت ها( )responsibilities and dutiesمندرج در بند  2ماده  11معتقد است اجتناب از رفتار و
بياناتي كه به حقوق مذهبي ديگران تعرض مي كند يكي از اين مسئوليت هاست.چنين اظهارات توهين آميزي را نمي توان مجادله احسن
تلقي كرد كه به حال جامعه مفيد است.كميسيون ضمن يادآوري آرا پيشين خود اذعان مي كند كه محدوديت در برخورداري از آزادي بيان
بايد بر اساس هدفي مشروع باشد و به اين نتيجه مي رسد كه توقيف فيلم بر اساس هدفي مشروع كه همانا حمايت از
حقوق(مذهبي)ديگران بوده است انجام گرفته است اما در بررسي اين نكته كه آيا توقيف فيلم به خاطر يك نياز مبرم اجتماعي بوده است يا
نه كميسيون وارد راهي ديگر مي شود .از نظر اين نهاد حقوق بشري دسترسي عموم مردم به فيلم كار دشواري بوده است و افراد نمي
توانسته اند بدون تصميمي آگاهانه مثال آن گونه كه به راحتي به گالري ها يا سالن هاي نمايش مي روند به تماشاي فيلم بنشيند از طرفي
م سئوالن پخش فيلم مي توانسته اند با درجه بندي سني فيلم(مثال مناسب براي 13سال)به باال آن را به صورت محدود پخش كنند.با اين
استدالالت كميسيون نتيجه مي گيرد كه توقيف فيلم يك نياز مبرم اجتماع نبوده است و بنابر اين در نهايت توقيف فيلم را نقض ماده
11كنوانسيون تلقي مي كند.
در پرونده ديگري موسسه اي به نام اتو پرمينگر()otto-preminger-institutكه يك موسسه خصوصي است دادخواستي را به
كميسيون اروپايي حقوق بشر ارائه مي كند و در آن مدعي مي شود كه حق آزادي بيانش توسط دولت اتريش نقض شده است.اصل ماجرا
مربوط به ساختن فيلمي با عنوان() Das Liebeskonzilتوسط موسسه مذكور مي شود كه به دليل هجو اعتقادات مسيحيان و ارتكاب
عمل مجرمانهي كفرگويي( ) Blasphemyتوسط دولت اتريش توقيف مي گردد و موسسه سازنده نيز با جريمه مالي مواجه مي شود.فيلم
كه بر اساس يك نمايش نامه قديمي ساخته شده در ديگر كشور هاي اروپايي نيز با انتقاد مواجه مي شود.نكته جالب اينكه نمايش نامه
مذكور نيز در زمان خودش در سال1359با واكنش مذهبي ها مواجه مي شود و تا سال  1533اجازه اجرا پيدا نمي كند.دولت دليل توقيف
و جريمه را مغايرت آشكار با حقوق ديگر افراد بخصوص مومنان به كليساي كاتوليك ميداند واشاره ميكند كه در حمايت از آزادي مذهبي
مندرج در ماده 5كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدام به اين كار نمودهاست .دولت مستند به بخش 133قانون جزايي اتريش مجازات اعمال
شده را بر اساس قانون اعالم مي كند.هدف اين بخش حمايت از حقوق مذهبي افراد است.اتريش به اين نكته هم اشاره مي كند كه نشان
دادن تصويري از خداوند يا حضرت مريم و يا حضرت مسيح ممنوع نيست آنچه شامل ممنوعيت و محدوديت قرار مي گيرد توهين به
مذهب ديگران است.خواهان مقررات جزايي مذكور را تفسيري بر خالف قانون اساسي تلقي مي كند و بنابراين معتقد است اين مقرره بر
اساس قانون() prescribed by lawنبوده است.خواهان همچنين مدعي مي شود كه نفس ساختن فيلم در حمايت از آزادي هنري تلقي
مي شود.
كميسيون در بررسي موضوع بايد به اين موضوعات مي پرداخت:آيا توقيف و اعمال جريمه بر اساس قانون بوده است؟آيا چنين
مجازاتي براي يك جامعه دموكراتيك ضروري تلقي مي شده است؟ كميسيون در مورد مبناي قانوني مجازات اعمال شده و با توجه به قانون
جزايي اتريش(بخش)133دليلي مبني بر اينكه اين مجازات خودسرانه( )arbitraryاعمال شده نمي يابد و بنابراين اصل حاكميت قانون به
درستي رعايت شده است.كميسيون اشاره مي كن د كه در بررسي محدوديت هاي وارد بر آزادي بيان توجه به ويژگي هاي جامعه
دموكراتيك حائز اهميت است.آزادي بيان يكي از شرايط اصلي براي بهبود اوضاع هر جامعه و نيز پيشرفت مردمان آن جامعه است اين حق
بنيادين ضرورتي اجتناب ناپذير براي مفاهيمي چون تكثرگرايي ،مدارا و آزادمنشي است و بدون اين مفاهيم مفهوم جامعه دموكراتيك
محقق نخواهد شد.با اين حال كميسيون مي پذيرد كه هرگونه مجازات يا محدوديت و يا شرط گذاري براي تمتع اين حق مي بايست
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متناسب با اهدافي مشروع باشد و خللي در برخورداري شهروندان از اين حق بنيادين ايجاد نكند .كميسيون در نتيجه گيري نهايي خود
اگرچه محدوديت ها را بر اساس قانون مي داند ولي آن را براي يك جامعه دموكراتيك ضروري تلقي نمي كند در نهايت چه در مورد توقيف
و چه در مورد جريمه اعمال شده نقض ماده  11كنوانسيون را احراز مي كند.
پرونده ماسائف عليه مولداوي مربوط به آزادي ابراز مذهب ،به صورت خصوصي است .اين پرونده در سال 2115در ديوان مطرح
شد.خواهان در  1593در شهر Rezeniمتولد شد وي كه يك مسلمان است در 31ژانويه2111به همراه گروهي از هم كيشانش اقدام به
اقامه نماز در يك منزل مسكوني مي نمايد.منزل مذكور توسط يك گروه مذهبي كه خواها ن نيز عضو آن بوده است اجاره شده است.اين
گروه به دليل اينكه اقدام به برگزاري عملي مذهبي(اقامه نماز) نموده است و اين امر توسط گروهي انجام شده كه دولت آن را به رسميت
نمي شناسد ،محاكمه مي شود.در13فوريه 2111و بر اساس قوانين مولداوي به پرداخت جريمه نقدي محكوم مي گردد.وي به حكم صادره
اعتراض مي كند ولي مرجع تجديد نظر بدون اينكه از تجديدنظر خواه دعوت كند كه در جلسه حضور يابد و بدون هيچگونه دليل موجهي
حكم مرجع ابتدايي را تاييد مي كند.پس از طي مراحل قضايي ،خواهان در ديوان اروپايي حقوق بشر اقامه دعوا مي كند وي مدعي نقض
مواد (5آزادي مذهبي) و بندهاي 1و3ماده (5دسترسي به دادرسي عادالنه)مي شود.وي معتقد است مجازات اعمال شده توسط مراجع
داخلي بر اساس قانون نبوده است ،چرا كه بند3ماده 211جرائم اجرايي به دولت اجازه نداده است كه شيوههاي ابراز عقيده مذهبي
شهروندان را تنظيم نمايد.اين قانون اشعار مي دارد« :عمل به عقايد مذهبي غير قانوني ،با جريمه نقدي مجازات خواهد شد».همچنين
ماده31قانون اساسي مولداوي چنين مي گويد-1« :آزادي وجدان تضمين شده است و اين آزادي بايستي منطبق با روح مدارا و احترام
متقابل ابراز شود-2.آزادي عبادت تضمين شده است وگ روههاي مذهبي بر اساس اساسنامه شان و با پيروي از قانون خود را سازماندهي
خواهند كرد -3.ابراز هر گونه ناهمسازي بين گروههاي مذهبي ممنوع است ».از سوي ديگر خواهان معتقد است كه دخالت دولت هدفي
مشروع را تعقيب نميكرده است و براي يك جامعه دموكراتيك نيز ضروري نبوده است .دولت مولداوي دخالت در آزادي مذهبي خواهان را
مي پذيرد اما معتفد است كه اين دخالت بر اساس قانون بوده است .عمده استدالل دولت اين است كه گروه مذهبي تشكيل شده به ثبت
رسمي مراجع ذي صالح نرسيده است و بنابراين هدف مشروع تعقيب شده توسط دولت عبارت بوده است از حفظ نظم عمومي و اخالق و
از سوي ديگر جريمه اعمال شده براي هدف تربيت و بازداري در نظر گرفته شده و بنابر اين با هدف اعالم شده متناسب بوده است .ديوان
در بيان استدالالت خود خاطر نشان مي كند كه آزادي مذهبي-بر طبق مفهوم كلي حقوق مندرج در كنوانسيون -از بنيان هاي اساسي
يك جامعه دموكراتيك است.ديوان به اين نكته مهم اشاره مي كند كه آزادي مذهبي اگرچه در ابتداي امر حقي فردي و متعلق وجدان
شخص به نظر مي رسد اما با اينحال متضمن آزادي ابراز مذهب هم مي گردد.آزادي مندرج در ماده  5فقط شامل آزادي ابراز مذهب در
عرصه عمومي و در ك نار ساير دينوران نمي شود بلكه افراد حق دارند در نهانخانه هاي شخصي خود نيز به عبادت و انجام مناسك مذهبي
بپردازند .ديوان با مقايسه مواد11، 3، 11كنوانسيون با ماده 5به اين مسئله اشاره مي كند كه بر خالف مواد اخير كه در بند دوم خود تمام
حقوق مندرج در بند اول را شامل محدوديت نموده است بند دوم ماده  5تنها حق ابراز عقيده و مذهب را مشمول محدوديت هاي بند دوم
قرار داده است.از نظر ديوان اين مسئله بدين معناست كه در يك جامعه دموكراتيك كه مذاهب و عقايد گوناگون در كنار يكديگر حضور
دارند ،به منظور سازگار كردن منافع گروهها با يكديگر مي بايست حقوق گروهها و اشخاص مذهبي محدود گردد تا از اين راه احترام به
عقايد متفاوت تضمين گردد.از سوي ديگر ديوان بر اهميت بنيادين حق آزادي مذهب و عقيده و وجدان تاكيد مي كند كه بر مبناي آن
دولت ها نه مي توانند عقيده خاصي را بر فرد تحميل كنند و نه مي توانند او را مجبور كنند كه عقيده خود را تغيير دهد.
ديوان در قسمت بعدي استدالالت خود به مسئله حاشيه انعطاف اشاره مي كند كه براساس آن دولت ها قادرند ضرورت ها را
تشخيص دهند.در عين حال ديوان به نقش نظارتي خود تاكيد ميكند كه طي آن چه در سطح قانون گذاري و چه در سطح اجرايي اعمال
خواهد شد تا مشخص شود اقدامات انجام گرفته در سطح ملي توسط دولت عضو بر اساس اصول(مورد تاييد ديوان)و اصل تناسب بوده است
يا خير .ديوان در بررسي موضوع حاشيه ارزيابي بايد به اين نكته توجه مي كرد كه تعيين كند چه مسئله اي(كدام حقوق و آزادي ها) در
خطر است؟نياز بود تا مفهوم تكتر گرايي مذهبي كه جزء مفاهيم ذاتي يك جامعه دموكراتيك است را شرح دهد.بايد مشخص شود كه
اقدامات دولت در تحديد حقوق به دليل «نياز مبرم اجتماعي»و نيز«متناسب با هدف مشروع تعقيبي»بوده است يا خير؟
در مرحله اول ديوان به اين نكته اشاره مي كند كه جريمه اعمال شده توسط دادگاه بر خواهان به دليل انجام عملي مذهبي دخالت
در حقوق مذهبي وي بوده است.سپس اذعان ميكند كه اين دخالت بر اساس بند سوم ماده 211قانون جرائم اجرايي بر اساس قانون بوده
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است.همچنين اعمال چنين مجازاتي در حمايت از يك هدف مشروع كه همانا حفظ نظم عمومي است انجام گرفته است .ديوان در تفسير
ماده قانوني اخيرالذكر اشاره مي كند بر اساس اين مقرره هر شخصي اقدام به ابراز مذهبي نمايد كه از منظر قوانين دولت مولداوي رسميت
ندارد مستحق اعمال جريمه خواهد شد.ديوان استدالل مي كند كه اجبار گروههاي مذهبي به ثبت رسمي گروه خود و اعمال جريمه بر
متخلفان از اين مسئله اقدامي نا متناسب نيست.ديوان انكار نمي كند كه اجباري كردن ثبت گروههاي مذهبي مغايرتي با ماده5كنوانسيون
ندارد.ديوان اين حق را براي دولت محفوظ مي شمرد تا با اعمال قوانين شكلي نسبت به سازماندهي گروهها و فرقههاي مذهبي اقدام كند.
آنچه نقطه افتراق نظر ديوان و دفاعيات و استدالالت دولت خوانده است اين است كه ديوان معتقد است مجازات آقاي ماسائف در حقيقت
به خاطر ابراز مذهب بوده است و نه تخطي از مقررات مربوط به ثبت گروههاي مذهبي.ديوان نميتواند بپذيرد چنين رويكردي به خاطر
وجود يك نياز مبرم اجتماعي بوده است.بلكه دخالت غير مشروع در آزادي ابراز مذهب خواهان بوده است.بنابر اين از نظر ديوان نقض ماده5
كنوانسيون نسبت به آقاي ماسائف محرز است .ديوان در بررسي پرونده در ابتداي امر سعي ميكند ايجاد محدوديت بر حق بر ابراز مذهب
خواهان را احراز كند.احراز اين مسئله به خودي خود نقض ماده  5نيست به شرطي كه محدوديت ،شرايط مندرج در بند دوم ماده  5را
داشته باشد يعني اوال بر اساس قانون باشد ،ثانيا هدف مشروعي را دنبال كند و ثالثا در يك جامعه دموكراتيك ضروري باشد.اين نحوه
پرداختن به مو ضوع تقريبا در اكثر قضاياي ديوان وجود داشته است.ديوان با اين نحوه رسيدگي در حقيقت گام به گام با متن ماده(5وديگر
موادكنوانسيون)پيش مي رود.
_4نتيجه گيري
مذهب نيز بسان هر مفهوم موجود درعلوم انساني ،داراي تعريفي يكسان و مورد تاييد و اجماع همگان نيست.تمام تالش متفكران
ديني و غير ديني براي ارائه تعريف واحدي از مذهب ناتمام مانده است اين مسئله داليل چندي دارد از جمله اينكه نمي توان در تمام اديان
عنصري مشترك يافت و يا اينكه اشتراكات فراواني بين دين و پديده هايي نظير آداب و رسوم و يا فرهنگ هاي سنتي وجود دارد و تقريبا
تمام اديان قديم و جديد داعيه اجتماعي بودن دارند.كمتر مذهبي را مي توان در جهان يافت كه پيروانش فقط و فقط آن را براي خلوت
خود بخواهند و هيچ عنصري كه حاكي از ادعاي جمع گرايانه باشد در آن وجود نداشته باشد.در اكثر اين اديان و مذاهب مفاهيم متعالي و
مقدس ،در بست ري از حضور در عرصه اجتماع به حيات خود ادامه داده اندحتي خصوصي ترين وفردي ترين مذاهب هم آموزه هايي
اجتماعي داشته اند.پس اساسا نمي توان مذهب و يا حتي عقيده ايي را يافت كه وجهه اجتماعي نداشته باشد.از سوي ديگر دين پديده اي
فراگير و ماندگار است و مي تواند نظام هاي حقوقي و اخالقي بيافريند و همين قدرت آفرينندگي آن را به امري عيني و اجتماعي تبديل
مي كند .ديوان اروپايي حقوق بشر و به تبع آن حقوقدانان تالش بسياري نموده اند كه بتوانند بين يك عمل و كنش مذهبي-عقيدتي از
يك طرف و ضرورت ابراز و آشكارسازي آن در عرصه اجتماع از سوي ديگر ارتباط برقرار سازند.بنابراين از اين نظر بايد گفت حضور دين در
عرصه جامعه امري نسبي است و در مورد هر دين و عقيدهايي بايد به صورت مجزا بررسي گردد.
آزادي بيان وسيلهاي براي تحقق دموكراسي،كشف حقيقت ،سازگار نمودن منافع و ثبات اجتماعي ،افشاء و جلوگيري از سوءاستفاده از
قدرت همه اين داليل جهت حفظ حقوق جامعه است.البته پوشيده نيست كه آزادي بيان جنبه هاي فردي هم دارد اما به نظر ويژگي هاي
اجتماعي آن بيشتر است.آزادي مذهب اما بيشتر فردي است تا جمعي.اين نوع آزادي به فرد بيشتر نظر دارد چرا كه مذهب و عقيده قبل از
كه آن جنبه بيروني پيدا كنند در درون فرد شكل مي گيرد و براي فرد هويت مشخصي ايجاد ميكند.پس مذهب هويت بخش است.از طرف
ديگر هدف اوليه حقوق بشر حمايت از فرد در برابر سوءاستفاده هاي احتمالي قدرت است.تقريبا در تمام اسناد حقوق بشري به اين نكته
اشاره شده است كه ح فظ كرامت و حيثيت انسان يكي از مهم ترين و شايد مهم ترين وظيفه حقوق بشر است.بنابر اين مي توان چنين
نتيجه گرفت كه آزادي مذهبي بيشتر به اين هدف نزديك است و لذا در هنگام تعارض با آزادي بيان مي بايست اولويت داشته باشد.
همان گونه كه ديديم قضات كميسيون محدوديت هاي وارد بر آزادي بيان را آنجا كه با حقوق مذهبي افراد در تعارض قرار مي گيرد
مجاز مي داند.در پرونده وينگرو كميسيون ضمن يادآوري آرا پيشين خود اعالم مي كند كه در تحديد آزادي بيان حمايت از حقوق ديگران
بخصوص آزادي مذهبي هدفي مشروع است .در تكميل اين نظر مي توان گف ت آزادي بيان بيشتر از اينكه ناظر به فرد باشد سويه اي
اجتماعي دارد.يعني بيشتر جامعه از اين آزادي سود مي برد.تكثر و مدارا به عنوان نتايج آزادي بيان براي شكل گيري «جامعه» دموكراتيك
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ضروري است «.آزادي بيان تنها حق يك فرد نبوده بلكه حق جامعه است تا از اين راه نظرات مختلف را شنيده و از آنها اطالع حاصل
نمايد»(زارعي و نجابتخواه.)1333 ،
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Rights on religious freedom in European court of human rights

Abstract:
Human rights European convention having been passed , Europe paved the way in 1593 the main aim
of which was to protect the dignity and status of human being .Nowadays, with the establishment of
the influential institution of European court of human rights ,although there has appeared a powerful
mechanism in the internal system of human rights , the human rights situation and religious freedom
are not satisfactorily met. The widespread immigration of other nations and believers of different
religions to Europe and the effort of European societies to preserve the social and cultural texture and
stabilization of secularism as an ideology have brought about a new confrontation between religious
beliefs and European societies. The emergence of religious radicalism and event of 11th September and
offending caricatures from Islam prophet along with veil ban in public in some European countries
have created severe challenges .The review of human rights European court procedure in confrontation
with the rights of religious freedom and idea expression and religion (Article 5 of convention)
regarding the relationship with speech freedom (article 11) and the principle of nonexistence of
prejudice (article 11) are of wide range .This paper aims to study the religious freedom in European
court of human rights.
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