
 

  

  1آزادي بیان وکال در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

  
  *محمد جاللی

  مقدمه

 نکهیاآنها بنا بر  انیب يوکال و از جمله آزاد يآزاد زیقلمرو حفظ احترام و ن

  متفاوت است. ،خارج از آن ایدر دادگاه باشد و  شانحضور

 يگفتـار و آزاد شـده بـر   اعمـال  يهاتیکه در دادگاه باشد محدودیصورتدر

 ییاسـتثنا  دیـ موکـل او با  یبا توجه به ضرورت احترام به حقـوق دفـاع   لیوک انیب

ـ ا توانـد بـر  یمـ  ییهـا تیت و محـدود در خارج از دادگاه باشد الزاما اگرباشد و   نی

و  هییقوه قضا »یطرفیب« زیو ن »اقتدار«به نام احترام به اصل  ییهمکاران امر قضا

  .اعمال گردد »وکالت حرفه گاهیحفظ شأن و جا« نیهمچن

 دییـ تأات کـرّ خـود بـه   ییقضا هیحقوق بشر در قالب آراء و رو ییاروپا وانید

 لیو حقـوق بشـر را تشـک    یدموکراسـ اصـول   يبنـا سـنگ  انیـ ب ينموده که آزاد

 یو اصـل  هیـ اول طیاز شـرا  یکـ ی انیـ ب يآزاد وان،یـ بـه نظـر د   ،قتیدهد. درحق یم

 ،اساس نیافراد است. بر اجوامع و  ییشکوفا زیو ن کیموکراتجامعه د يهاشرفتیپ

  .دینماینموده و م یخاص يارذگارزش ،اصل نینسبت به ا وانید

کـه بـه هـر حـال حـق       ـ  انیـ ب يدر برخورد با آزاد وانید هیرو ،حال نیبا ا

در  ـ  شـود یبـر آن بـار مـ    یمختلف يهاتیو محدود دیآیبه نظر نم یمطلق يآزاد

 وانیـ د ،نمونه يراب. ستین کسانیف مختلف رَف و حاصناها و ، دستهها گروهقبال 

کـه از آنهـا    ستیز طیمدافع حقوق مح يهاانجمن ينگاران و اعضاهــروزنام يابر

  
  اي با ارجاع ذیل:آزاد از مقالهاست اي . نوشته حاضر اقتباس و ترجمه1

 L. François, La liberté d'expression de l'avocat en droit européen, (Gaz. 
Pal. 21 juin 2007)  
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 انیـ ب يز آزادا يکند درجه باالتریم ادی »ینگهبان دموکراس يهاسگ«به عنوان 

 زیـ ن و خاصشان گاهیجا به توجه با وکال. است شناخته تیرسمبه وکال نسبت به را

در  ییدر قبال دسـتگاه قضـا   ییهاتیخود تابع محدود ياحرفه و یشغل اقتضائات

نکتـه   نیـ به صـورت مـداوم بـر ا    وانیو گفتار خود هستند. د انیب يارتباط با آزاد

را در دسـتگاه   یاساسـ  یحرفه نقشـ  نیا يخاص وکال برا گاهیکه جا دهیورز دیتأک

 نیـ نمـوده اسـت. ا   جـاد یا هـا  دادگاهو  يدعو نیطرف انیبه عنوان واسط م ییقضا

 انیـ نموده که در حسـن جر  جادیانتظار را از آنان ا نیحال ا نیدر ع ،يدینقش کل

هـم   ییدادن اعتماد بـه شـهروندان در قبـال دسـتگاه قضـا      زیو ن يامور دادگستر

  .ندینما ءفایرا ا يجد ینقش

چنان عمل  دکنیم ءاقتضا لیوک ژهیو تیو موقع گاهیجا ،بیترت نیبه ا

 تیرعا اریبسرا  اطیاحت جوانب گفتار خود در ژهیوبه ،که در اعمال و رفتار دینما

 ياوضاع و احوال و فضا نکهیابسته به  لیوک انیب يصورت آزاد نی؛ به اکند

 وانید ییقضا هیواقع از روحق چه باشد متفاوت خواهد بود. در نیاستفاده از ا

 ژهــیوا بهههــرسان در وکال انیب يشود که اگر آزادیم استنباط نیچن یــیاروپا

دستگاه قضا محدود در نظر گرفته  یطرفیب زین و اقتدار حفظ ضرورت لیدل به

 در لیکه وک یموکل وقت یآنها به نام حفظ حقوق دفاع يشده، در مقابل آزاد

قضات  ،شود. در مجموعیگرفته منظر  در موسع دینمایم ياظهارنظر دادگاه

به هنگام مثال  طوربهدر خارج از دادگاه  کهنیاوکال را بسته به  انیب يآزاد وانید

 متفاوت باشد ییقضا یدگیدادگاه و در زمان رسدر  ایباشد و  يارسانه جدال کی

  .دهندیو مورد قضاوت قرار م کنندیم یابیارز

  از دادگاه) آزادي بیان وکال، محدود در خارج 1

 همـه  يبـرا  انیـ ب يآزاد بشـر،  حقوق ییاروپا ونیکنوانس 10مطابق با ماده 

آزادانـه و  وکال که حق دارنـد   يز جمله براااست  شده شناخته تیرسمبه اشخاص

 ژهیـ وو بـه  یمنفعـت عمـوم   يهمـه موضـوعات دارا   درخصوص یعمومصورت  به

 نی. در عندیمربوط است، اظهارنظر نما ییآنچه که به کارکرد دستگاه قضا درمورد

کـه   دیـ نمایمـ  دیـ تأک زیـ و ن دییتأ ،ياگونه مجاملهچیه بدون ییاروپا وانیحال، د

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2017.25113
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 نیـ نظـر گرفتـه شـود: ا    در تیتواند مطلق و بـدون محـدود  ینم وکال انیب يآزاد

 دنظرمـ  ونیکنوانسـ  10مـاده   2د مطابق با بنـد  نتوانیم تمداخال ایها تیمحدود

منـافع   انیـ م یمنطق و حیصح یتوازن يها برقرارتیمحدود نی. هدف ادنریبگ قرار

 از اطـالع  بـر  عموم حق رینظ ونیشده توسط کنوانستیمتعدد و گاه متعارض حما

 و خـوب  اداره کیـ  مالحظات دارد، کار و سر ییقضا دستگاه کارکرد با که یمسائل

آنان اسـت.   ياحرفه تین و موقعشأ حفظ و وکال کرامت زین و يدادگستر مطلوب

ضـرورت   درخصـوص قضـاوت   يبـرا  یابیارز هیحاش کیعضو از  يهاچند دولتهر

 مفـاد  بـا  مطـابق  دیـ با هیحاشـ  نیها برخوردارند، اما اها و دخالتتیاعمال محدود

  .ردیگیقرار م وانید ییوگرنه تحت نظارت قضا باشد بوده موجه ونیکنوانس

  الف) توجیه محدودیت آزادي وکال

 مـواد  بـا  انطباق در وکال انیب يشده به آزاداعمال يهاتیمحدود نکهیا يبرا

  :بدهد پاسخ يضرور شرط دو به دیبا گردد قلمداد موجه ونیکنوانس

 مشـروع  اهـداف  از یکی) 2 ؛باشد دهیگرد ینیبشیپ قانون در تیمحدود) 1

 و جـرم  از يریشـگ یپ و نظـم  از دفاع ،یعموم تیامن انندم 10 ماده 2 بند در مقرر

را  ییدسـتگاه قضـا   یطرفـ یب و اقتدار گران،ید حقوق و شهرت از تیحما ت،یجنا

که یزمان از که معناست نیمتضمن ا ییاروپا وانید آراء اکثر درعمل،. دینما بیتعق

اقتـدار   نیتأم منظورعضو به يهادولت يشده از سواعمال محدودکننده ماتیتصم

 باشـد  وکالـت  حرفه گاهیجا و شأن حفظ يبرا ایبوده و  ییدستگاه قضا یطرفیو ب

  .ارده نشده استذگ پا ریز ارتباط نیا در ونیکنوانس مواد

  قضایی دستگاه طرفیبی و اقتدار رعایت جهت از محدودیت ـ یک

هـا  در ارتباط بـا رسـانه   شتریب ،ییدستگاه قضا یطرفیمسئله احترام به اقتدار و ب

را گرفتـه و   يدادگستر يبرآنند تا جا یکه گاه شودیمطرح م یبه صورت سنت معموالً

 ءفـا یا یخـود نقشـ   يبـرا  ییدر عـرض مباحثـات قضـا    يارسانه یدگیرس کیبا طرح 

 هنکـ یابـر   دیـ را بـا تأک  »يا عدالت رسـانه «نـوع از   نیهمواره ا ییاروپا وانی. دندینما

 ییقضـا  فیحقـوق و تکـال   درخصـوص و قضـاوت   یابیـ ارز ينهاد برا نیبهتر ها دادگاه«

 درخصـوص  هـا  دادگـاه  خـارج از محـدوده   يهـا هـا و قضـاوت  يریـ گمیتصم» هستند
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 کـه  زیـ ن ییوکال به هیرو نیاختالفات و منازعات را مردود و محکوم اعالم نموده است. ا

ـ    ياتوانسـته خدشـه  یمـ  یعموم صورت به آنها انتقادات شدت  یطرفـ یبـه اقتـدار و ب

  .وارد بکند، اعمال شده است ییدستگاه قضا

 Schopferخصوص در پرونده  نیدر ا ییاروپا وانیآراء د نیاز مشهورتر یکی

 نیا با مرتبط میشود که به نظر مفاهیم صادر 1998 سال در سیئکشور سو هیعل

  .باشد نموده نییتب اروپا در را حوزه

سـمت وکالـت    يکـه دارا  ـ   Alois Schopfer يخواهان آقا ،پرونده نیدر ا

 نیچنـد  اتهـام  بـه  که خود نیموکل از یکی) یرقانونی(در نظر او غ از حبس ـ است

شود. احساسات یم احساسات انیغل دچار و شده ناراحت بود، بیتعق مورد سرقت

همسـر   قیاز طر يوه کرسد یم خود حد نیبه باالتر یزمان Schopfer لیوک يآقا

بـه او   Hochdorfشهر  ياندرکاران فرماندارشود که دو نفر از دستیمتهم مطلع م

 را خـود  لیـ وک دیـ ، باباشـد یمـ همسرش  يآزاد خواهاندهند که اگر یمشورت م

تا در دفتر وکالـت خـود در    ردیگیم میتصم زیمذکور ن يارسانه لیوک. دهد رییتغ

 اعـالم  کنفرانس نیا انیو در جر دیبرگزار نما یمطبوعات یکنفرانس Lucerneشهر 

 انیکانتون و حقوق بشر از سـال  نیقوان ، Hochdorf شهر يدارد که در فرمانداریم

 انیـ ب يو نیهمچنـ  .ردیگینقض و تجاوز قرار م سطح خود مورد نیقبل در باالتر

 يبـرا  حـل  راه نیآخر ،ها و مطبوعاتمتوسل شدن به رسانه و مراجعه که داردیم

 و ردیـ گیقـرار مـ   یموضوع به شدت مورد توجه مطبوعات محلـ  نیاو بوده است. ا

دهنـد تـا   یمـ  اختصـاص  آن بـه  را يادیها و مطالب زادداشتیها صفحات و رسانه

 ربـاره د یرسـم  ياهیـ انیب ردیـ گیمـ  میتصـم  Lucerneکه دادستان کانتون  ییجا

. خواهـان  دیـ مـتهم صـادر نما   درخصـوص رفته ـگـ ورتـص بیونمند بودن تعقـقان

 گـر یبـار د  ،یمطبوعـات  هیـ انیب کیـ  یط و ندینشینم يم از پاه) Schopfer يآقا(

 و يریدارد کـه دسـتگ  یکند و عالوه بر آن اعالم میم تکرار را خود دیانتقادات شد

 یدادرسـ  نیـی آ قـانون  زیـ ن و بشـر  حقـوق  ییاروپـا  ونیکنوانس او موکل بازداشت

نقـض نمـوده اسـت.    » قبـول  رقابـل یمطلقـاً خودسـرانه و غ   یقیبه طر« را يفریک

مکـرر   يهاهیانیها و بهیو اعالم ياهــاز اعمال رسان که ـ   Hochdorfفرماندار شهر 

همان دادگـاه   ایوکال  یرا به نهاد نظارت لیوک هیقض ـ   آمده ستوه به لیوک ياــآق
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 500بـالغ بـر    يامـه یرا بـه جر  لیـ وک زینهاد ن نیا ودهد یوکال ارجاع م یانتظام

 از. دینمایوکالت محکوم م ياحرفه قواعد گذاشتن پا ریز لیدل به یسیفرانک سوئ

شـود کـه   یخطاکار شناخته م لـیدل نیذکور به اــم لیوک ،یــانتظام دادگاه نظر

 از و شـده  متوسـل  يرگـذار یتأث يجستجو در ،یمخف غاتیتبل یخصوص به نوعبه

و انتقـادات خـود اسـتفاده     یمطبوعـات  يهـا هیـ انیب در زین یمتعادل و معقول سطح

  .نکرده است

 يو. کنـد ینمـ  جـاد یا خواهـان  جزم عزم در يرییتغ زین یانتظام تیمحکوم

 و انیـ ب يزادنقض حـق آ  يحقوق بشر با ادعا ییاروپا وانیرا نزد د هیقض سرانجام

خواهان  يخود ادعا يرأدر  ییاروپا وانیکند. دیمطرح م وکال حرمت تیرعا عدم

رد  يرأدر برابـر دو   يرأهفـت   تیرا با اکثر ونیکنوانس 10نقض ماده  درخصوص

 درخصـوص  لیـ وک یکنفـرانس مطبوعـات   يعمل برگزار ،بیترت نیا به و دینمایم

 هیـ رو نیاز ا یهدف اصل وانید و .کندمحکوم  داًیرا شد انیدر جر يِفریک یدادرس

بـه نـام    یدر مقابـل انحرافـ   ییدسـتگاه قضـا   یطرفـ یخود را هم حفظ اقتدار و ب

  .کندیم اعالم »یشیعدالت نما«

 کیبلژ هیعل Gijsels de haes يرأهدف را در  نیهم زین نیاز ا شیپ ،وانید

کـه   ییو مراجـع قضـا   هـا  دادگـاه «کرده بود که  انیعبارت ب نیبا ا 1997 سال در

 یاساسـ  و نیادیـ بن قـانون  تیـ حاکم يبرا آنها تیمورأت هستند و مــضامن عدال

 نیـ ا انیـ با بSchopfer يرأرسد یبه نظر م .»دارند ازین یباشد به اعتماد عمومیم

امـر   انیـ در حسـن جر  دیـ با نـه یزم نیـ در ا خـود  نقـش  به توجه با وکال که نکته

بـه عمـوم   را  ياعتماد بـه دادگسـتر   زیو ن باشندداشته  يانقش فعاالنه يدادگستر

  .دهدیم قاعده نیا به يگریمنتقل کنند، ابعاد دمردم 

 درخصـوص  ینظرات خود به صورت عمـوم  انیچند وکال در بهر پس، نیاز ا

نـه تنهـا خـود را از اظهـارنظر      دیـ آزاد هستند امـا آنهـا با   ،ییکارکرد دستگاه قضا

ـ با بلکـه  نـد ینما منـع  یدگیرس انیدر جر يهاپرونده درمورد  اظهـار  از را خـود  دی

را آن  ای دیخدشه وارد نما ییتواند به اعتماد عموم به دستگاه قضایم که یانتقادات

 دو بـه  انتقـادات  نیا یابیارز يبرا وانیحذر دارند. داعتبار جلوه دهد بریموهن و ب

   :دهدیم ارجاع يضرور اریمع
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مربـوط بـه محتـوا و     ياریـ هـا کـه مع  و صـحبت  اناتیشدت و خشونت ب )1

 و يدادگسـتر  بـه  نسبت نانی، عدم اطمفوق اریفرض معشیپانات است. یب تیماه

ادل زیادي مع توان تا حدودیم را اریمع نیا. است مربوطه مرجع و ییقضا دستگاه

ـ ارتباط  جرم موجود در حقوق انگلیس در یـا   »Contempt of court« بـا عنـوان   اب

-دیوان چنین اظهار مـی  ،Schopferمشاهده نمود. در پرونده  »توهین به دادگاه«

در «کنـد کـه   مـی  تأییـد دارد که خواهـان در زمـان کنفـرانس مطبوعـاتی خـود      

قوانین کانتون و حقـوق بشـر از سـالیان قبـل در بـاالترین       Hochdorfفرمانداري 

شـده  استفادهصدا و لحن تُن  )2. »مورد نقض و تجاوز قرار گرفته استسطح خود 

ایـن معیـار بایـد    بیان ارتبـاط دارد.   هکه با شکل و نحوبیانات فاعل و قائل  توسط

 ؛باشد ها دادگاهآمیز نسبت به قضات یا تعادل یا ویژگی توهین عدمکننده  نعکسم

کند که دستگیري مـوکلش بـه صـورتی خودسـرانه و     وقتی خواهان اعالم می مثالً

براي او هـیچ راهـی جـز     اینکهو یا شده کنوانسیون منجر به نقض  ،غیرقابل قبول

 از همـه کـه  درصـورتی مراجعه به مطبوعات به عنوان آخرین راه حل باقی نمانـده  

واقـع  ایـن معیـار اسـت. در   ید ؤم وضعیته، ارجاعات قانونی معمولی استفاده نکرد

 براي دیوان اروپـایی حقـوق بشـر    وکیلی که از آزادي بیان خود در خارج از دادگاه

هـا و  محتـواي ایـده   درمـورد هـم   ،نمایـد بایـد مالحظـات مختلفـی را    استفاده می

  بیان در نظر بگیرد. شکل و نحوه درخصوصشده و هم اطالعات بیان

حفظ و حمایـت از   درخصوص را ایده خود ،این مرجع قضایی، به این ترتیب

حمایـت از   ،اي کـه بـدون حمایـت از آن   حرفه ؛دهدحرفه وکالت بروز و ظهور می

  پذیر نخواهد بود.هاي بنیادین امکانو آزادي وقحق

  وکالت حرفه شئونات حفظ رعایت جهت از محدودیت ـ دو

وکـال   انیب يکه در بحث آزاد باشدیم زیمطلب ن نین ایمب ،وانیاکثر آراء د

حفظ شـئونات حرفـه    ،ییاداره امور قضا انیحسن جر تیعالوه بر رعا هارسانهدر 

 تیـ ضـرورت حفـظ کرامـت و موقع    مثال، طوردر نظر گرفت. به دیباوکالت را هم 

شـان را  ياحرفـه  غـات یوارد بر حق وکـال در تبل  يهاتیخاص نهاد وکالت محدود

 ،وانیـ د 1994 سـال  در ایاسـپان  هیـ عل »Casado Coca « يرأ. در دینمایم هیتوج
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ـ با ا کندیم هیتوج ،منع شده بود غاتیرا که از تبل لیوک کی یمجازات انضباط  نی

د نـ توانیدهنده مبیفر ای نیدروغ غاتیناظر بر منع تبل يهاتیمحدود که حیتوض

 یحتـ  اوضـاع و احـوال   یدر برخـ  نکـه یاد و نـ ریقـرار گ  یموضوع مجازات انضباط

 ای گرانیاحترام به حقوق د يد بنابر اقتضانتوانیم هدفمند یغاتیتبل يها امیپ

دچـار   نیحرفـه معـ   ایـ و  يتجـار  تیفعال کی يهایژگیبر و ءابتنا ياقتضا به

حق وکال در مراجعه بـه   درخصوص مقررات وضع، نکهیا. خالصه شوند تیمحدود

ضـرورت حفـظ    لهیوسـ بـه  حقـوق  نیوارد بر ا يهاتیمحدودکه یاز زمان غاتیتبل

  رسد.یم نظر به ریپذموجه جلوه کند امکان ،حرفه وکالت ياصول ضرور

ضرورت حفظ کرامـت و شـئونات حرفـه وکالـت در روابـط       ن،یاما عالوه بر ا

 ییاروپـا  وانیـ د ییقضـا  هیـ مطرح است. درواقـع از رو  زین ییبا مقامات قضا لیوک

 زیـ خورد و نیکه م يخود نسبت به سوگند يفادارو دیبا لیوک که دیآیبرم نیچن

ـ ا بـر . دیـ نما ابـراز  را خـود  حرفـه  یاخالقـ  قواعد تیرعا  يرأدر  مـثالً  ،اسـاس  نی

»Schopfer«، يمرکـز  یتیوکال آنها را در موقع ژهیو گاهیجا« :داردیاظهار م وانید 

 ها دادگاهدعوا و  نیطرف انیدهد. آنها به عنوان واسطه میقرار م ییدر دستگاه قضا

طـور  کانون وکال را بـه  يحاکم بر اعضا يامر قواعد رفتار نیکه ا »ندیآیشمار مبه

مصوب  2000سال  21شماره  نامههیتوص در دهیا نید. مشابه اینمایم هیتوج یکل

انجـام حرفـه وکالـت هـم ذکـر       يآزاد درخصـوص عضـو   يهادولت يوزرا تهیکم

خـود را   فیاحتـرام گذاشـته و وظـا    ییبه مقامـات قضـا   دیوکال با«است:  دهیگرد

  .»وکالت انجام دهند ياحرفه يهانامهنییو آ یو مقررات مل نیمطابق با قوان

 شـان کـه هدف یدرصورت وکال انیب يوارد به آزاد يهاتیدر هر حال، محدود

 تیـ مـورد حما  يضـرور  يهـا ارزش ریسـا  و حـق  نیـ ا انیتوازن م ینوع يبرقرار

ـ ا بـه  لین يگردند. برایم قلمداد موجه باشد، ونیکنوانس  يبـرا  وانیـ د هـدف،  نی

 درخصـوص قضـاوت   يرا بـرا  یابیـ ارز هیحاشـ  ینـوع  ،ونیعضو کنوانس يهادولت

  شناسد.یم تیرسمبه نیادیبن حق نیخالت در اعمال اها و مداتیضرورت محدود

  ب) شناسایی حاشیه ارزیابی براي مقامات دولتی

 بـاره درسـازي  حاکمیتی است مفهوم که مفهومی کامالً» حاشیه ارزیابی«مفهوم 
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اجراي کنوانسیون است. منظـور از ایـن    درخصوصملی  اتایجاد محیطی براي تصمیم

مفاهیم ملـی بایـد   ها و مفهوم آن است که مقامات دولتی با توجه به تنوع زیاد موقعیت

هـاي  بپردازنـد کـه محـدودیت    ید تا به ارزیابی اوضاع و احـوال قدرت آن را داشته باشن

پروتکـل الحـاقی    3بنـد   2 کنوانسیون و مـاده  11تا  8مواد  احتمالی به حقوق مقرر در

ترین اشخاصی هسـتند  مقامات ملی مناسب ،نماید. به نظر دیوانرا توجیه می 4 شماره

ضـرورت   بـاره درهاي مرتبط با نظم عمومی و یـا  مفاد ضرورت درخصوصند توانکه می

در موضـوع   ،. بـر ایـن اسـاس   نماینـد نظر اظهـار ها و آزادي وقمحدودیت بر یکی از حق

وســیعی  ارزیـابی نســبتاً  هـا از حاشــیه دي بیــان وکـال، دولــت محـدودیت بــر حـق آزا  

تفاده از اصـل بسـیار مهـم    برخوردارند که البتـه از آن سـو قاضـی اروپـایی نیـز بـا اسـ       

  .بزندکنترل قضایی دست به آنها  درموردتواند می» تناسب«

  وسیع حاشیه ارزیابی ملی نسبتاً ـ یک

تـوان آن را بـا   براي فهم قلمرو حاشیه ارزیابی در حوزه آزادي بیان وکال مـی 

ایـن  واقع، زیست مقایسه نمود. در نگاران و نیز مدافعین محیطآزادي بیان روزنامه

هایشـان  و آزادي وقاز حق ،تراز حمایتی جدي 1عده به عنوان مدافعین دموکراسی

برخوردارند و دیوان نیز در رویه خود نسبت به آنها اقدام به محدود کردن حاشـیه  

 ،رویه قضایی مداوم و ثابت دیوان ترتیب،ین دارزیابی مقامات دولتی نموده است. ب

 ثحـ ابمطـرح   منجـر بـه  اظهـارات یـک رسـانه     ر این مبنا استوار است که وقتیب

هـا  گردد، حاشـیه ارزیـابی دولـت   سیاسی و نیز مسائل مربوط به منافع عمومی می

 Mamereدیوان در دعـواي آقـاي    2006باید محدود و بسیار اندك باشد. در سال 

علیه فرانسـه اظهـار داشـت کـه حاشـیه ارزیـابی مقامـات دولتـی بـراي مداخلـه           

 ،اسـت » صورت خاصی محـدود «زیست به  آزادي بیان مدافعین محیط درخصوص

  ،لامثـ ؛ براي است یگراي دگونهوکال به  درموردواضح  اما وضعیت به صورت کامالً

علیـه اسـپانیا دیـوان     Casado Cocaدر دعـواي   ـ   تر هم ذکر شـد چنانکه پیش ـ

حقـوق وکـال    درخصوصدهد تا نوعی از حاشیه ارزیابی را در اختیار دولت قرار می

  
1. chiens de garde 
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 ،رأياري نمایـد. درواقـع، در ایـن    ذگـ اي قاعده و قانوندر مراجعه به تبلیغات حرفه

کنـد تـا تنـوع    می ءدیوان به مقامات دولتی نوعی از حاشیه ارزیابی ماهوي را اعطا

وکـال را توجیـه نمایـد.     ،رسـانی تجـاري  هاي ملی در زمینه اطالعاريذگزیاد قانون

 درخصـوص فقـدان اجمـاع اروپاییـان     سـبب  توجیـه ایـن مسـئله بـه    ، درحقیقـت 

  موضوعات خاص و مهم است.

(مقامـات   الـزام آنهـا  سبب  رسمیت شناختن حاشیه ارزیابی بهدلیل اصلی به

 اطالعـات،  به آزاد یدسترس حق رینظرشان نظمتضاد مورددادن منافع  یبه آشت )یدولت

قضاسـت. دیـوان    دسـتگاه  اداره انیجر حسن وجود ضرورت و وکالت حرفه از تیحما

کنـد کـه مقامـات عمـومی، دادگـاه و مراجـع قضـایی هـر         اروپایی مکرراً بیان می

ارتباط مستقیم و دائمی با نهادها و سـاختارهاي درون حاکمیـت    علتکشوري به 

طـور  تـا بـه   اندالمللی قرار گرفتهتري نسبت به قاضی بینخود در موقعیت مناسب

، ایـن مقامـات از   ترتیبتوازن صحیح را اعالم نمایند. به این  ،دقیق در زمان معین

که به آنهـا اجـازه    نمایندرا اتخاذ  اتیحاشیه ارزیابی ماهوي برخوردارند تا تصمیم

امـا   ،هاي متفـاوت و گـاه متعـارض بپردازنـد    دهد تا به برقراري توازن میان ارزش

ظـارت نیسـت و قاضـی    بدون کنترل و ن ،هاي عضودادن چنین تیغ تیزي به دولت

بـه نـام   بسـیار مهـم    ايعمال اصل رویـه از طریق اویژه اروپایی از طرق مختلف به

  .برعهده دارداین نظارت را  ،»تناسب«

  نظارت دیوان اروپایی از طریق اعمال اصل تناسب ـ دو

ها قدرت دولت ءبه موازات اعطا قاًیقد ،تناسب اصل اعمال قیطر از وانینظارت د

 یمقامات دولت ،چنانکه گفته شد. اگر باشدیم یابیارز هیاز حاش يبرخورداردر 

حقوق  يبه جهت برتر شانیانظر  ازمختلف که  ماتیتصم انیم ازدارند تا  تیصالح

 تیصالح نیاز ا دیدست به انتخاب بزنند، در عوض با ،رسدیــر مــبه نظ يرورــض

  مختلف در تعارض نباشد. يهادر حوزه تشانکه با تعهدا ندیاستفاده نما ياگونهبه 

حصول تـوازن   يظاهر متعارض و برابه امر دو انیم یآشت نیا يبرقرار يبرا

 اریبسـ  يفـر یک يهـا برخـورد  از اسـتفاده  در دیبا یدولت مقامات ،یمنطق و حیصح

 نیـ نمـوده اسـت کـه در اعمـال ا     دییتأدر آراء متعدد  وانیرفتار کنند. د اطیبااحت
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 لیـ و تحل هیمورد تجز ،پرونده و موضوع تیکل یرا در روشن یدولت مداخله ،نظارت

مـورد اعتـراض، فضـا و اوضـاع و      يهـا صحبت يمحتوانمونه،  طوربه. ددهیقرار م

 :کـه  شود نیمع تا ردیگیم قرار یبررس مورد گرفته صورت آن در انیکه ب یاحوال

  ر؟یخ ایمداخله با هدف مورد نظر تناسب داشته است  ایآ

 نیزنند. از ایم آزمون سه به دست تناسب افتنی يبرا ییقضات اروپاامروزه 

 هدف، تیشود: مشروعیم ادی هم تناسب اصل اعمال شروط عنوان به آزمون سه

  .ماتیتصم و اقدامات بودن يضرور بودن، مناسب

 نقض که ردیگیم میتصم نیچن وانی، دSchopfer در پرونده ب،یترت نیبد

 مهیبشر صورت نگرفته است چون جر حقوق ییاروپا ونیکنوانس 10 ماده

 به انیردر حال ج يفریک یدگیرس کی درخصوصکه  یلیشده به وک لیتحم

چندان باال  ،او اناتیب با توجه به شدت و درجه و کرد اظهارنظر یعموم صورت

در  يولداوم کشور هیعل »Amihalachioaie«در پرونده  کهیصورتنبوده است در

 يوکال هیاتحاد سیرئبر  )وروی 36مبلغ (شده لیتحم مهیجر ،2004سال 

 میتصم هیعل يدیانتقاد شد شانیا نکهیا حیداند. توضیرا نامتناسب م يمولداو

 ،که با استناد به آن یمیمطرح کرده بود؛ تصم يمولداو یدادگاه قانون اساس

خود  يرأدر  ییاروپا وانیرفت. دیال مؤس ریو ز دهیاستقالل وکال مخدوش گرد

است  یشده به خواهان مبلغ کملیتحم مهیظاهر جرچند بهدارد که هریاظهار م

دادگاه  ،اًیثان ؛است تیاهم يدارا نینماد صورت به مهیجر نیعمال اا :اوالًاما 

آن فرد در  يشده در قانون را براینیبشیپ مهیخود حداکثر جر يرأدر  يمولداو

دهد تا مراقب یم اجازه وانیبر اصل تناسب به د ینظر گرفته است. نظارت مبتن

مورد خاص وکال را از  نیشهروندان و در ا د،یشد يفریک يها مجازاتباشد که 

  موضوعات مرتبط با کار قضا باز ندارد. درخصوص یعموم ياظهارنظرها

شود یتر در نظر گرفته مشدهتیتقوتر و عیوس یزمانوکال  انیب ياز آزاد تیماح

  .دینما اظهارنظر ییمرجع قضا در یدگیرس انیو در جردر دادگاه  لیه وکک

  دادگاه در وکال عیوس انیب يآزاد )2

طـور  آزادي بیان وکال در دادگاه هرچند به گفتباید به ساکن ابتدا  در اینجا
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اما همچنان به حد آزادي بیان تر از آزادي آنها در خارج از دادگاه است کلی وسیع

بـدون   ،رسـد. بـا ایـن وجـود    مینگاران نمدافعین مشهور دموکراسی یعنی روزنامه

نفعان پیش برویم باید بگـوییم کـه   تا حد شناسایی نوعی مصونیت براي ذي کهاین

شـده در حـق وکـال در    تحمیـل  هاي مجازاتدیوان اروپایی همواره با دقت فراوانی 

دیـوان   ،مورد قضاوت قرار داده است. بدین ترتیب ،به کار آنها را زمینه امور مربوط

محـدودیت   ،د که در یک جامعه دموکراتیـک ــنماییــم دــتأییدر اکثر آراء خود 

بـه صـورتی   ممکـن اسـت   بر آزادي گفتار وکیل در دادگاه و در جریان رسـیدگی  

 انیـ ب يآزاد احتـرام  نیتضـم ن یمب ،اوالًامر  نیقلمداد گردد. ا يضرور ،ییاستثنا کامالً

ـ   ياصـحاب دعـو   يبرخوردار نیتضم ،اًیثان ؛است وکالت حرفه در دادرسـی   راز حـق ب

  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. 6 منصفانه در معناي ماده

  وکال انیب يآزاد تیرعا نیتضم) الف

نقش برجسته وکیل در یک جامعه دموکراتیک بارها و بارهـا در رویـه و آراء   

قضایی دیوان اروپایی مورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت. درواقـع، دیـوان در آراء       

واسط میان دادگاه و طـرفین دعواسـت و    ،که وکیل است متعددي یادآوري نموده

ثر داشـته و در دادن اعتمـاد بـه مـردم از     ؤدر حسن جریان امر قضایی دخالـت مـ  

یـان وکیـل در دادگـاه    آزادي ب ،دادگستري نیز نقش بـارزي دارد. بـر ایـن اسـاس    

هرچنـد ایـن    شود.میهایی است که به جایگاه وکیل مربوط متضمن برخی ویژگی

ست، اما با ایـن وجـود   ها بر آزادي گفتار آنها نینافی برخی محدودیت ،جایگاه ویژه

  واقعیات دیگري است. ، بیانگرقضایی جریان رویه

  دادگاه در لیوک انیب يآزاد بودن خاص ـ کی

منـافع   دیبا يودر دادگاه آن است که  لیوک انیب يخاص آزاد تیماه لیدل

 ياز اجـزاء ارکـان دادگسـتر    یدر تعارض با منافع برخـ  یکه گاه ـ  موکل خود را 

 يحد يمندمتضمن بهره ،طرف، دفاع از منافع موکل کی. از ردیدر نظر بگ ـ است

دسـتگاه  از  تیضرورت حما ،گرید يسواست و از  لیوک يگفتار برا يآزاداز  عیوس

هـا  تیمحـدود  یبرخـ  رنـده یدربرگآورد که الجرم یم انیماز تعادل را به يحد ییقضا

رسـد.  یمشـکل بـه نظـر مـ     عمالً ،دو منفعت متقابل نیا انیخواهد بود. حل تعارض م
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 عیدادگـاه بـاال و وسـ    در لیوک انیب يآزاد درجه هرچند که ردیپذیم وانید ن،ینابراب

بـه   وکـال  انیـ ب يحـد آزاد  کهنیبا ا .تواند نامحدود درنظر گرفته شودیاست اما نم

از (وکـال)  آنهـا   ياز آزاد تیسطح حما یرسد ولینمنگاران روزنامه انیب يآزادحد 

وکال از « :اظهار داشته است بارهنیدرا وانیلذا د ،است شتریب يعاد فرد کی يآزاد

 مرجع تا ییقضا مرجع کیتواند از یبرخوردارند که م يانحصار یازاتیحقوق و امت

کنگـره سـازمان ملـل متحـد      نیسـو، هشـتم   گـر یدر د .»باشـد  هم متفاوت گرید

مرتبط با  ياهیپا اصول انیکاران در ماز جرم و برخورد با بزه يریجلوگ درخصوص

و  یحقـوق  تیوکـال از مصـون   يمنـد از ضرورت بهره ،وکال يهانقش وکال و کانون

و  یشـفاه  اتیـ در قالـب دفاع  تیاز حسن ن یناش انیگونه بهر درخصوص يفریک

آورده  انیمسخن به يو ادار یی، مراجع قضاها دادگاهدر قالب حضور در  ایمکتوب 

سازمان  يشنهادیبه نسبت راه حل پ ییکه راه حل اروپانیااست. آنچه مسلم است 

 يسو از صادره متعدد آراء حال، نی. با اردیگیم خودبه  یتیحما جنبهکمتر  ،ملل

 انیـ تـوان ب یه حـداقل مـ  رساند یمشابه حل راه به را ما میینگو اگر ییاروپا وانید

 یمنتهـ  دادگـاه  در وکـال  انیـ ب يبرجسته از آزاد يارذگارزش ياگونهبه که داشت

  .است دهیگرد

  دادگاه در وکال انیب يآزاد ياجرا و اعمال ـ دو

 هیـ عمـال هدفمنـد اصـل رو   بـه مـدد ا   وانید شد انیب ترشیپطورکه همان

در  واسـت.   افتـه یدر دادگاه دست  لیوک انیب يآزاد يارذگارزش یتناسب به نوع

استدالل که  نیبا ا ونیکنوانس 10 ماده نقض به خصوص نیء صادره در اآرا یتمام

ضـرورت   انیـ م ایـ مهـم پاسـخ نـداده و     یاجتمـاع  ازین کیصادره به  يها مجازات

برقـرار   یوانسـته تـوازن  وکـال نت  انیـ ب يو احترام به آزاد ییاز دستگاه قضا تیحما

کشـور فنالنـد در    هیعل »Nikula«در پرونده  ،بیترت نی. بدداده است يرأ ،دینما

 کیـ افتـراء بـه    رادیـ ا سـبب بـه   لیـ وک کیـ  تیـ در ارتباط با محکوم 2002سال 

 رایـ ز است، شده نامتناسب بودهگرفتهمجازات در نظر  ،وانیدبه گفته  بنا ،دادستان

 تیـ حما مسـلماً  یو قاضـ  )است يکه خود طرف دعو(نقش دادستان  انیتفاوت م

کند. در سـال  یو اظهارات متهم در انتقاد از دادستان اقتضاء م اناتیرا از ب يباالتر

ــن 2003 ــدر جر زی ــده  انی ــدب یگــامکشــور هلنــد  هیــعل »Steur«پرون تر در لن
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پرونـده بـا    نیـ در ا وانیـ در دادگاه برداشته شـد. د  لیوک انیب يآزاد يارذگ ارزش

 یدگیرسـ  کی انیکه در جر لیوک کی هیگرفته علصورت یانضباط بیتعق یبررس

 بـا مطرح نمـود   یاجتماع نیبازرس تأم کی هیرا عل يدیانتقادات تند و شد ییقضا

 یبـه سـخت   ،گرفتهانتقادات صورت يرل و نظارت بر رواستدالل که اعمال کنت نیا

 يو بـه هـر حـال بـر رو     .در دفاع از موکل خود قابل جمع است لیبا تعهد هر وک

بـه مجـازات    دیـ تهد نیترکوچک ،گریدارد. به عبارت د ریتأث لیاعمال تعهدات وک

ـ ا ایـ آ حال، نیا با. دیماوکال وارد ن انیب يبه آزاد يدیشد تواند لطمهیم  هیـ رو نی

و مراجع  ها دادگاه زیبرانگبحث اناتیکه در آنها خطاب ب یمطلوب به فروض ییقضا

علیه کشـور   »Kyprianou«پرونده  ر؟یخ ایقابل اعمال است  زیهستند ن ییقضا

  دهد.یال پاسخ مؤبه این س 2005قبرس در سال 

به اتهـام   ـ   یقبرس لیوک ـ   Kyprianou يپرونده، خواهان آقا نیدر ا

مـتهم بـه    کیـ از  يوکـه  یدرحال ردیگیقرار م بیبه دادگاه مورد تعق نیتوه

 انیـ در جر يونموده اسـت.  یدفاع م Limassolشهر  يفریقتل در دادگاه ک

 نیا ارا ب او اتیدفاع ،دادگاهدفاع از موکل خود بوده است که  نیحو  یدگیرس

 ضمن لیوک ي. آقادینمایشده متوقف م اتیوارد جزئ حد از شیب که استدالل

مـن  « :کـه  داردیم اظهار نیچن دادگاه عملکرد و رفتار از دیشد یناراحتابراز 

موکلم در حـال سـخن   که من در دفاع از  یدر حال میام که بگوشرمنده یلیخ

 کـردن  بـدل  و رد و گریکـد یدادگاه در حـال صـحبت بـا     يگفتن هستم اعضا

قضـات   یناراحت به منجر لیوک نسخ نیا .»ارتباط با پرونده هستندیب مسائل

 نیع درباتجربه  لیوک اما شوند،یمذکور م لیوک خواستار سکوت لذا ،شودیم

جلسـه   ،دهـد. دادگـاه  یبه اعتراضات خود ادامه م قضات سخنان به یتوجهیب

 اتهـام  بـه  را نـامبرده  لیل، وکـتأم یـکند و پس از کمیرا متوقف م یدادرس

و  Limassol يفری. دادگاه کدینمایمحکوم م یبه پنج روز حبس قطع ،نیتوه

 بـا  نـد ینمایمـ  دییتأمذکور را  يرأ زیقبرس ن یعالوانید يدر مرحله بعد زین

 که نبود، لیوک به يگرید مناسب پاسخ دادن امکانِ که استدالل و حیتوض نیا

 هیقضـ  ،نظر مورد لیشد. وکیم کاسته دادگاه کار اعتبار از صورت نیا ریغ در
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منصـفانه و   یاز دادرسـ  يبه استناد نقض حق خود در برخـوردار  وانیرا نزد د

 10نقـض مـاده    ،آراء اتفاق به وانیکند. دیم مطرح انیب يآزاد حق نقض زین

 یلـ یروشن است که هر وک: «کندیاظهار م نیو چن ردیپذی) را مانیب يآزاد(

 دفـاع  يفـر یک یدگیرسـ  انیـ خصـوص در جر در دادگاه به موکل کی از یوقت

 میتصـم  سـت یبایمـ  که ردیگ قرار یحساس تیوضع در است ممکن د،ینما یم

وقت هـم  و در تمام ؟ریخ ای دیبه نحوه عمل دادگاه اعتراض بنما ایآ :که ردیبگ

مجازات حبس بـر   لیمسلم است که تحم .»منافع موکلش را از نظر دور ندارد

وکالـت   حرفه بر که لیشخص وک يه تنها بر رواثر مخرب ن يدارا ل،یوک کی

 نیاز چنـ  یقابل توجه ناشـ  يهاشرفتیدر مجموع خود خواهد بود. با وجود پ

ق بـا  مطـاب  ،شـده لیـ تحم يهـا  مجـازات  یگاه ،وکال انیب يآزاد يبرا یحل راه

و  باشـد نبـوده   دیهـا شـد  که مجازاتیزمان ژهیوشود بهیم دانسته ونیکنوانس

بـه   ءافترا رادیا و یفحاش ن،یتوه متضمن ياظهارنظرها از يریهدف آن جلوگ

 بـه  موکـل  حق تیرعابر  ،وکال انیب يآزاد به ژهیو يارذگقضات نباشد. ارزش

  ست و خواهد بود.ا رگذاریتأثمنصفانه  یاز دادرس يمندبهره

  منصفانه یدادرس از يدعو اصحاب يبرخوردار نیتضم) ب

 ،وکـال در دادگـاه   انیب يآزاد درخصوصحقوق بشر  ییاروپا وانیهمه آراء د

ــ ــتنگاتنــگ م ن وجــود رابطــهیمب ــبن يآزاد انی ــوک نیادی و حــق موکــل در  لی

 ونیکنوانسـ  6مـاده   ياعادالنـه و منصـفانه در معنـ    یدادرسـ  کیـ از  يبرخوردار

وان ـــ یفنالنـد د  هیعل Nikulaاساس، در پرونده  نیحقوق بشر است. بر ا ییاروپا

 ،ربوط به انصـاف م مالحظات گریو د» هاسالح يبرابر«دارد که یبه وضوح اظهار م

 دیـ نبا ایـ آ ،نیبنابرااست.  يدعو نیطرف انینظر آزاد و زنده م مستلزم وجود تبادل

 تیمصـون  یاز نـوع  دینبا لیوک ایمرحله نامحدود باشد؟ آ نیدر ا لیوک انیب يآزاد

 ییاروپـا  وانیـ چـه د ده در دادگاه برخوردار باشـد؟ اگر شانیمطلق در قبال گفتار ب

 يروشـ یپ شـهامت حد  نیتا امدافع  يگفتار وکال ياز آزاد تیدر حما ،بشر حقوق

 ییخصـوص بـا شناسـا    نیـ کشـور فرانسـه در ا   ییقضا هیرو ،مقابلاما در نداشته، 

  عمل نموده است. برالیل اریبسوکال  يبرا ها دادگاهمطلق در گفتار در  تیمصون
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  ییاروپا حقوق در لیوک يگفتار تیمصون رد ـ کی

هـاي  راه حـل  معمـول طـور  بـه دیوان اروپایی حقوق بشـر   الزم به ذکر است

مسائل مربوط به اوضاع و احوال فرهنگی، اجتمـاعی،   درخصوصنوآورانه و بدیع را 

دهـد مگـر در فرضـی کـه در میـان      و تاریخی کشورهاي عضو ارائـه نمـی  سیاسی 

یک قضیه وجـود داشـته    اجماعی بر ستهاي حقوقی مختلف کشورهاي اروپا نظام

به وجود نیامده اسـت.   موضوع مورد بحث درخصوصاجماعی  چنینتاکنون باشد. 

 »Interights«نانکـه از نتـایج مطالعـات یـک نهـاد مسـتقل غیردولتـی بـه نــام         چ

هاي عضو کنوانسیون براي اتفاق دولتبهآید اکثریت قریبموضوع برمی درخصوص

شده در مقام دفاع از موکل نـزد  اظهارات بیان درخصوصاي مصونیت را وکال گونه

قائـل بـه ایـن مطلـب هسـتند کـه ایـن        ان همچن ،پذیرند. با این وجوددادگاه می

اظهارات ممکن است در معرض محـدودیت و یـا حتـی مجـازات نیـز قـرار گیـرد        

  گردند.ندرت اعمال میها بهاین مجازات عمالًچند هر

جماع اروپایی براي دور نمودن وکال از که نوعی ا گفتت بتوان أشاید به جر

شخص  درموردکه اظهارات وکیل ویژه زمانیکیفري وجود دارد به هاي مجازات

هاي مورد مطالعه اجماع در اکثر نظاماثري از  مقابل،دادستان و نه قاضی است. در 

چشم به انضباطی و غیرکیفري هاي مجازاتدور نمودن وکیل از  درخصوص

برخوردار نیست. مصونیت از گفتار خود  ه سببوکیل ب ،عبارت دیگرخورد. به  نمی

 از همه هک، 2000سال  21شماره  نامهزراء شوراي اروپا در توصیهکمیته و

ي براي اجراي آزادي ابزارهاي الزم و ضرور تمام خواهد تا ازهاي عضو می دولت

نامه چنین بیان این توصیه ،نمونه رايوکالت استفاده نمایند. ب بیان در حرفه

وکال نباید در معرض مجازات و یا حتی تهدید به اعمال مجازات و « :دارد که می

  .»نمایندخود عمل می رفهمقررات ح براساسکه درست گیرند، وقتینیز فشار قرار 

  )فرانسه( کشورها یبرخ حقوق در مدافعلیوک يگفتار تیمصون رشیپذ ـ دو

مطبوعات  يقانون آزاد 41ماده  تیتحت حاکم ،موضوع نیدر حقوق فرانسه ا

 يان از نوشـتارها و گفتارهـا  تـو ینمـ «مـذکور   قرار دارد. مطابق مـاده  1881سال 

نمود مگر  تیشکا نیو توه ی، فحاشءافترا رادیبه عنوان ا ها دادگاهشده در برابر رادیا
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ماده از همـان ابتـدا موضـوع مباحثـات و      نیا .»خارج از موضوع دعوا باشند نکهیا

خـارج از موضـوع    نکهیامگر «در عبارت  ژهیوبهدر حقوق فرانسه  یمناقشات فراوان

 يریتفـاوت در تفسـ   يبوده است. اصل و اساس اختالفات هـم بـر رو  » دندعوا باش

در  مسـئله  تیـ اهم قـت، یاسـت. درحق  عبارت بوده نیاز ا 2یشخص ایو  1یموضوع

 یبسـتگ  رینوع از تفس نیو گفتار به هم انیمطلق وکال در ب تیکه مصون جاستنیا

ـ ا ،بوده که منظور از آن عبارت نینظر بر ا »یموضوع«داشته است. در برداشت   نی

 یدگیخـارج از موضـوع پرونـده مـورد رسـ      يگفتارها و نوشـتارها  یاست که تمام

 یمنظـور از آن را تمـام   »یشخصـ «در برداشـت   یگردد ولـ یماده نم نیمشمول ا

  کند.یتجاوز م یحقوق دفاع يهادانند که از محدودهیم ییو نوشتارها اناتیب

به این مناقشه در جریان یک  2001عالی کشور فرانسه در سال دیوان نهایتاً

که است دهد. این پرونده مربوط به وکیلی بوده پایان می ،شده به آنپرونده ارجاع

کـه  چرا ؛کرده بـود  نظرصرفاز اعطاء مصونیت به او  3بوردو شهردادگاه تجدیدنظر 

وکیل مزبور در دادگاه در جریان رسیدگی به موضـوع تجـاوز و خشـونت جنسـی     

کـاري در روزشـمار وقـایع و همچنـین     قضات را متهم به دست ،نسبت به کودکان

را به اسـتناد   دنظرینظر دادگاه تجد ،یعالوانید. بود نموده دگانیدبیسن آسنسبت به 

 :دارد کـه  مـی  مقـرر  نیچنـ  و دیـ نمایمطبوعات رد م يقانون آزاد 41نقض مفاد ماده 

 .»خارج از موضـوع دعـوا و پرونـده نبـوده اسـت      ،شده توسط وکیلاظهارات بیان«

دهـد کـه مصـونیت وکیـل در گفتـار،      خود همچنین ادامه مـی  رأيعالی در دیوان

نمایـد. در سـال   چارچوب یک بحث قضایی ابراز نظـر   که او درمطلق است مادامی

  گردد.اي دیگر تکرار مینیز این رویه در جریان پرونده 2005

ن داکه همه بمصطلح شد المثلی پس در فرانسه براي وکال ضرب آناز 

ن شک چنین وضعیتی حاکی از بدو». قلم و زبان در برابر دادگاه آزادند« وفادارند:

مراجع قضایی داخلی در تضمین حمایت از حقوق دفاعی است که خود یکی  اراده

  
1. objective 
2. subjective 
3. Bordeaux  



  127/  آزادي بیان وکال در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون  6 ر دادرسی منصفانه در معناي مادهاز شرایط اصلی رعایت حق ب

 اروپایی حقوق بشر است.


