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 اروپایی نظام توسعه در بشر حقوق اروپایی کنوانسیون 51 شماره پروتکل نقش

 بشر حقوق
 

 2آرانی غالمیان علیرضا ،5منش نژندی اله هیبت

 طباطبائی عالهِ داًشگاُ سیاسی، علَم ٍ حقَق داًشکدُ علوی ّیأت عضَ 7

 اسالهی آساد داًشگاُ الولل بیي حقَق ارشد کارشٌاسی 2

 

 چکیده

تزیي سٌد هْن  ى ارٍپایی حوایت اس حقَق بشز ٍ آسادی ّای اساسی کِ بعد اس اعالهیِ جْاًی حقَق بشز، قدیویکٌَاًسیَ

آید. در راستای تکویل  الولل بشز بِ شوار هی گزدد؛ آغاس تحَلی هْن در تَسعِ ٍ ارتقاء حقَق بیي حقَق بشزی قلوداد هی

پزٍتکل بِ ایي سٌد حقَق بشزی هْن، الحاق گزدیدُ  75َى بیش اس هقزرات کٌَاًسیَى بِ جْت حوایت اس حقَق بشز، تاکٌ

، اصالحات هْوی ّن اس ًظز شکلی ٍ ّن اس ًظز هاّیتی در 75است. در هیاى پزٍتکل ّای هذکَر، پزٍتکل الحاقی شوارُ 

پژٍّش حاکی اس آى است ّای  کٌَاًسیَى ٍ ًْاد قضایی ًاظز بز آى، یعٌی دیَاى ارٍپایی حقَق بشز، بِ عول آٍردُ است. یافتِ

با اعوال بزخی اصالحات شکلی ًظیز تعییي سقف سٌی بزای دٍاطلباى تصدی شغل قضاٍت در دیَاى،  75پزٍتکل شوارُ  کِ

کاّش هْلت اقاهِ دعَا ٍ اصالح شزایط استواع دعاٍی، سعی دارد کِ دیَاى را کارآهد ٍ چابک ٍ فزایٌد رسیدگی بِ دعاٍی را 

ها اصالحات هْوتز، اصالحات هاَّی است کِ بِ ٍاسطِ بٌدی کِ پزٍتکل بِ هقدهِ کٌَاًسیَى الحاق ًوَدُ ا؛ بِ رٍسرساًی کٌد

اصل فزعیت ٍ حاشیِ صالحدید دٍلت ّا را ٍارد کٌَاًسیَى کزدُ است. ایي اهز، تحَل هْوی در کٌَاًسیَى ارٍپایی ٍ ّوچٌیي 

 یی حقَق بشز را در پی خَاّد داشت.شَد کِ تَسعِ ًظام ارٍپا حقَق بیي الولل بشز هحسَب هی

 

 .، اصل فزعیت ٍ حاشیِ صالحدید75بشز، کٌَاًسیَى ارٍپایی حقَق بشز، پزٍتکل شوارُ  حقَقهای کلیدی:  واژه
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