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 چكيده

هاي خطير انسان قرار  از حق حيات در شمار دغدغه آزادي و امنيت شخصي پس
گيرند. اهميت اين دو، موجب شناسايي حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد  مي
شخصي از اي حقوق بشر گرديده است. حق آزادي و امنيت  المللي و منطقه بين

هاي بشري است كه در حوزه عدالت كيفري در زمره  ترين حق ترين و بنيادي قديمي
 مباحث بسيار مهم قرار دارد.

تلفيق حق آزادي شخصي و حق امنيت شخصي در اسناد حقوق بشري در قالب حق 
ها از ديدگاه كميته  آزادي و امنيت شخصي نمود يافته است كه بررسي هر اين حق

سازوكار اروپايي حقوق بشر نقش بسزايي در شناسايي حدود و ثغور حق حقوق بشر و 
آزادي و امنيت شخصي دارد. در اين مقاله، گستره مفهومي و حوزه شمول حق آزادي 
شخصي و حق امنيت شخصي مورد بررسي قرار گرفته و فراخور نياز به آراي كميته 

ر پايان نيز به حق آزادي و حقوق بشر و ديوان اروپايي حقوق بشر مستند گرديده و د
 امنيت شخصي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اشاره شده است.
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 مقدمه
حق آزادي و امنيت شخصي در زمره حقوق طبيعي است و از مباحث بسيار مهم 

افراد در برابر سلب  شود. اين حق مبناي حمايت از حوزه عدالت كيفري تلقي مي
خودسرانه آزادي و هم چنين قانوني نمودن دستگيري و بازداشت است. حق آزادي و 

ها و  هاي زيربنايي براي نيل به ديگر آزادي هاي اوليه و از شرط امنيت شخصي از حق
ها است؛ چراكه در شرايط فقدان آزادي جسماني و وجود تهديدات امنيتي، امكان  حق

مندي از حقوق  گردد. در واقع، بهره ها متزلزل مي ساير حقوق و آزاديبرخورداري از 
حيات و حق آزادي و امنيت شخصي  هاي زيربنايي هم چون حق بشر در بستر حق
 ميسر خواهد بود.

 9و  3المللي از جمله مواد  حق آزادي و امنيت شخصي در مهمترين اسناد بين 
2Fاعالميه جهاني حقوق بشر

3Fالمللي حقوق مدني و سياسي ينميثاق ب 9، ماده 1

، ماده 2
اي حقوق بشر از جمله  كنوانسيون حقوق كودك و هم چنين در اسناد مهم منطقه 37

4Fكنوانسيون اروپايي حقوق بشر 5ماده 

كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، ماده  7، ماده 3

                                                             
 آزادي و امنيت شخصي دارد:اعالميه جهاني حقوق بشر: هركس حق حيات،  3. ماده  1

 اعالميه جهاني حقوق بشر: احدي نمي تواند خودسرانه دستگير، بازداشت يا تبعيد شود. 9ماده 
 المللي حقوق مدني و سياسي: ميثاق بين  9. ماده 2

هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ كس را نمي توان خودسرانه دستگير يا بازداشت  )1
توان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم كرد. از هيچ كس نمي 

 قانون؛ 
هر كس دستگير مي شود بايد در موقع دستگير شدن از داليل آن مطلع شود و در اسرع وقت  )2

 اخطاريه اي داير بر هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده مي شود دريافت دارد؛
ت مي شود بايد او را به اسرع وقت نزد دادرس يا هر هر كس به اتهام جرمي دستگير يا بازداش )3

مقام ديگري كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در 
مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت اشخاص كه در انتظار دادرسي هستند، نبايد قاعده 

ه اخذ تصميم هايي شود كه حضور متهم را كلي باشد، ليكن آزادي موقت ممكن است موكول ب
 در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين نمايد؛

هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت شدن از آزادي محروم مي شود، حق دارد كه به دادگاه  )4
وني بودن بازداشت اظهار رأي نمايد تظلم نمايد، به اين منظور كه دادگاه بدون تأخير راجع به قان

 و در صورت غير قانوني بودن بازداشت، حكم آزادي او را صادر كند؛
هر كسي كه قرباني دستگيري يا بازداشت غيرقانوني قرار گيرد، حق بر غرامت دارد (مهرپور،  )5

 ).485، ص. 1383المللي حقوق بشر، انتشارات اطالعات،  حسين، نظام بين
 انسيون اروپايي حقوق بشر: كنو 5. ماده  3
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اعالميه اسالمي حقوق بشر مورد  20منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم و ماده  6
 شناسايي قرار گرفته است. 

آن  9اعالميه جهاني حقوق بشر جداي از موضوع ماده  3حق امنيت شخصي در ماده 
يعني آزادي از بازداشت خودسرانه مورد شناسايي قرار گرفته است. البته در 

المللي حقوق مدني و سياسي حق آزادي  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين
خصي تلفيق گرديده و در قالب حق آزادي و امنيت شخصي شخصي با حق امنيت ش

نمود يافته است. در اين مقاله قبض و بسط حق آزادي شخصي و حق امنيت شخصي 
گيرد و به فراخور بحث، به آراي كميته حقوق بشر و ديوان  مورد بررسي قرار مي

 اروپايي حقوق بشر اشاره خواهد شد.
                                                                                                                                   

هر كسي حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ كسي نبايد از آزادي خود محروم گردد مگر  )1
 در موارد ذيل و طبق تشريفات قانوني:

 بازداشت قانوني يك فرد پس از محكوميت توسط يك دادگاه صالح. .أ 
قانوني يك دادگاه يا به دستگيري يا بازداشت قانوني يك فرد به دليل عدم اجراي دستور  .ب 

 منظور تامين اجراي هرگونه تعهد قانوني.
دستگيري يا بازداشت قانوني يك فرد با هدف اعزام وي نزد مقام قانوني صالح با ظن  .ج 

معقول نسبت به ارتكاب جرم يا با مالحظه معقوالنه ضرورت پيشگيري از وقوع جرم توسط 
 جرم.وي يا پيشگيري از فرار وي پس از ارتكاب 

بازداشت كودك با دستور قانوني  با هدف نظارت بر امور آموزشي وي يا بازداشت قانوني  .د 
 وي با هدف اعزام نزد مقام قانوني صالح.

بازداشت قانوني افراد با هدف پيشگيري از شيوع بيماري هاي عفوني، افراد رواني، الكلي ها  .ه 
 يا معتادان به مواد مخدر يا ولگردان.

داشت فرد جهت پيشگيري از ورود غيرقانوني به كشور يا فردي كه موضوع دستگيري يا باز .و 
 اخراج يا استرداد قرار گرفته است.

هر كسي كه دستگير مي شود بايد فوراً  به هر زباني كه وي آن را درك مي كند، از داليل  )2
 دستگيري  و هر اتهام وارده بر خود مطلع گردد.

دستگير يا بازداشت گرديده است، بايد فوراً  1د بن cهر كسي كه در چارچوب مفاد قسمت  )3
نزد قاضي يا ديگر مقام ذي صالح قانوني جهت اعمال قدرت قضايي اعزام شود و حق دارد در 
مدتي معقول مورد محاكمه قرار گيرد يا در جريان محاكمه آزاد شود. آزادي ممكن است به 

 اخذ تضمين جهت حضور در محاكمه مشروط گردد.
به جهت دستگيري يا بازداشت از حق آزادي خود محروم گرديده است مستحق هر كس كه  )4

است قانوني بودن بازداشت وي در اسرع وقت توسط دادگاه مورد تصميم گيري قرار گيرد تا 
 چنانچه بازداشت وي قانوني نباشد، آزادي وي مورد حكم قرار گيرد.

بازداشت شده باشد، حق  قابل اجرا هر كسي كه بر خالف مفاد اين ماده قرباني دستگيري يا  )5
 دريافت جبران خسارت را خواهد داشت.
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 حق آزادي شخصي .1

هـا همـواره از سـلب     هاي بشـري اسـت. دولـت    ترين حق يميحق آزادي شخصي از قد
آزادي شخصي به عنوان ابزاري بازدارنـده و از اشـكال مختلـف سـلب آزادي بـه ويـژه       

كردنـد. بـا    زنداني نمودن براي مقابله با جرايم و برقراري امنيت داخلـي اسـتفاده مـي   
ي بـدني و  هـا  هـايي ماننـد مجـازات مـرگ و مجـازات      كاهش تدريجي كاربرد مجازات

جسماني، زندان نمودن به صورت گسترده و معنادار مورد استفاده بيشتر قـرار گرفتـه   
جايي كه سلب آزادي شخصـي يكـي از ابزارهـاي قـانوني اعمـال       است. در نهايت از آن

، بـه عنـوان   5F1»جامعه بدون زنـدان «رود، نظريه  هاي مقتدر به شمار مي حاكميت دولت
 شود. خته ميتفكري آرماني و غيرعملي شنا

 گستره مفهومي حق آزادي شخصي -1-1

انسـان آزاد  «هاي مختلف تـاريخ بـوده و هسـت.     ، واژة دلپسند بشر در برهه6F2»آزادي«
است و بايد آزاد بماند و هيچ مانع و قيد خارجي او را محدود نسازد، زيرا او قيـد عقـل   

حركـت معقـول   ها و موانـع   را در وجدان خود دارد؛ قيدي كه سبب آزادي او از پليدي
گيرنـده   سازد و در بر واژه آزادي گستره مفهومي وسيعي را به ذهن متبادر مي 7F3»است.
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      چنـين آزادي  هاي مدني و سياسي و هـم  آزادي

ها هستند كـه دخالـت دولـت را بـر      دسته از آزادي هاي مدني وسياسي آن است. آزادي
هاي مدني و سياسي مطلق نيست، بلكه مقصـود   در آزادي تابند. البته عدم دخالت نمي

ها است. حتي گـاهي دخالـت دولـت در حـوزه      مداخله ناموجه دولت در تحديد آزادي
هاي مدني و سياسي الزم است، همانند مواقعي كه آزادي شخصي توسـط افـراد    آزادي

صـرف از   منـدي  ها از آزادي با بهـره  گردد. برخورداري واقعي انسان خصوصي نقض مي
منـدي از آزادي   ها امكان بهره شود، چه نابرابري هاي مدني و سياسي محقق نمي آزادي

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      را در عمل ناممكن ساخته است. بنابراين آزادي
هـا نيازمنـد دخالـت     دسـته از آزادي  نيز براي برخورداري از آزادي ضروري اسـت. ايـن  

أمين حداقل امنيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بـراي  دولت است؛ دولت موظف به ت
فرد است تا وي از بند نيازهاي اساسي زندگي برهد و زمينة شـكوفايي خـود را ميسـر    

                                                             
1. A society without prisons. 
2. Liberty or Freedom. 

 .392، ص. 1377. كاتوزيان، ناصر، مباني حقوق عمومي، نشر دادگستر،  3
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8Fسازد.

هاي مدني و سياسي بـه نسـبت از    در قياس ميان اين دو نسل از آزادي، آزادي 1
د و فـرد در  اهميت بيشتري برخوردارند؛ مادامي كه ساحت فـرد فاقـد مصـونيت باشـ    

سرنوشت خويش نقشي نداشته باشد، امكـان حـداقل زنـدگي آزادانـه وجـود نخواهـد       
هـاي مـدني و سياسـي فوريـت      داشت. از اين رو تعهد دولت به تأمين حقـوق و آزادي 

هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و    دارد، ولي تعهد دولت ها در  فراهم نمودن حقوق و آزادي
9Fاست.فرهنگي از جنبه تدريجي برخوردار 

2 
بـه عنـوان ميـراث مشـترك     » اصل برائت«يا  10F3»گناهي فرض بي«در كنار اصل آزادي، 

حقوقي ملل، يكي از اصول بسيار مهم و مرتبط با حق آزادي و امنيت شخصـي اسـت.   
ترين اصول خرد آدمي اسـتوار اسـت و آن    اصل برائت در واقع بر مبناي يكي از اساسي

بايد اثبات شود. اصل برائـت در  » وجود«ارد، بلكه نياز به اثبات ند» عدم«اين است كه 
نمايـد.   كنار حق آزادي شخصي، احساس امنيت و آزادي افراد در جامعه را تضمين مي

بنابراين رعايت اصل برائت و حاكميت بخشيدن به آن در حقيقت گام اول احتـرام بـه   
م قطعـي  اصل كرامت انسان است. شخص متهم به ارتكاب جرم حق دارد تا صدور حك

گناه فرض شود؛ حتي در صورتي كه داليل متقن مبني بر مجرميـت وي در   قضايي بي
دست باشد. همان گونه كه باور به اصل آزاد بودن فرد موجـب تمتـع از حـق آزادي و    

گردد تا آزادي و امنيت شخصي سـلب خودسـرانه نشـود،  پـذيرش      امنيت شخصي مي
گنـاه فـرض    چنان بـي  م به ارتكاب جرم، همگردد تا فرد مته اصل برائت نيز موجب مي

گناه از ديگر حقوق مدني و سياسي به ويژه حـق آزادي و   شده و همانند ساير افراد بي
 مند گردد. امنيت شخصي بهره

نسبت ميان اصل برائت و حق آزادي شخصي به آثار اين اصل بر حقوق دفاعي متهم و 
گردد. اعطـاي فرصـت و امكانـات الزم     مي حقوق ناظر بر تأمين امنيت و آزادي متهم بر

گناهي يا شهادت و اقـرار   به متهم براي دفع اتهام از خود، منع اجبار متهم به اثبات بي
كردن بازداشت، ضرورت دخالت مقـام قضـايي جهـت سـلب      عليه خود، استثنايي تلقي

يك آزادي از متهم در هر مرحله از رسيدگي، حق متهم به شكايت از قرار بازداشت به 
طرف، آزادي متهم به دنبال صدور حكم برائت اولية دادگـاه، حـق غرامـت و     دادگاه بي

                                                             
، ص. 1370ه تهران، هاي عمومي و حقوق بشر، انتشارات دانشگا . طباطبايي مؤتمني، منوچهر، آزادي 1
16. 
، ماهنامه اطالعات »مباني و سير تحول حق آزادي و امنيت شخصي«. بهمني قاجار، محمدعلي،  2

 .168، ص. 1387، 11-12اقتصادي، شماره  –سياسي 
3. Presumption of Innocence. 
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گناهي اسـت؛ از آنجـا كـه اصـل      محدود كردن توقيف احتياطي موقت از آثار فرض بي
دانـد، آزادي وي نيـز    گنـاه مـي   برائت، فرد را تا پيش از صدور حكم قطعي قضايي بـي 

ــانون اســت و وي بايــد  ــراي حفــظ آزادي  از تضــمين مــورد پشــتيباني ق هــاي الزم ب
11Fمند گردد. اش بهره شخصي

گنـاهي، جلـوه    در حقيقـت، آثـار برشـمرده از فـرض بـي      1
ديگري از مفهوم حق آزادي شخصي اسـت. نكـات مـذكور بنيـادي بـودن حـق آزادي       

 سازد. شخصي و اهميت حق آزادي و امنيت شخصي را پس از حق حيات نمايان مي

 شخصيحوزه شمول حق آزادي  -1-2

حقوق مدني و سياسي از منظر اطالق داراي وضعيتي مشـابه نيسـتند. بعضـي از ايـن     
ها هم چون حق برخورداري از رفتار انساني، ممنوعيـت بردگـي و عـدم شـكنجه،      حق
هـاي مطلـق    اند. اما ماهيت حق آزادي شخصي متفاوت از ماهيت حـق  هايي مطلق حق

با اطالق آن مالزمه ندارد. در حقيقـت   مدني و سياسي است. بنيادي بودن اين حق نيز
كنندة آزادي شخصـي از سـوي    انداز حق آزادي شخصي، لغو كامل اقدامات سلب چشم

هاي سلب آزادي شخصـي   دولت نيست، بلكه اين حق درصدد به نظم درآوردن ضمانت
هـايي شـكلي از    كوشـد تـا تنهـا ضـمانت     است. به عبارت ديگر حق آزادي شخصي مي

هـا در مقابـل    به زبان قانون درآورد و شخص را در پرتو اين ضـمانت  آزادي شخصي را
آزادي شخصـي بـه ايـن معنـا       سلب خودسرانه يا غيرقانوني آزادي حمايت نمايد. حق

نيست كه آزادي شخصي تحت هـيچ شـرايطي نبايـد سـلب گـردد، بلكـه حـق آزادي        
 داند.   شخصي، سلب خودسرانه و غيرقانوني آزادي را مردود مي

هاي فيزيكي افراد در قالب مجموعـه اي از   آزادي شخصي موجب حمايت از آزاديحق 
 توان برشمرد: هاي مختلفي را مي ها است. بر اين اساس حق حق
هـاي قـانوني(حق قـانوني بـودن      حق بر عدم سلب آزادي مگر بر اسـاس رويـه   .أ 

 بازداشت)؛
 حق بر عدم دستگيري و يا بازداشت خودسرانه؛ .ب 
 دليل؛ از توقيف و تجسس بيحق بر ايمن بودن  .ج 
 حق بر اطالع و دسترسي به حكم قانوني؛ .د 
 حق دسترسي به دادگاه صالح و حق بر حضور فوري نزد قاضي؛ .ه 
 برد؛ سر مي حق بر عدم بازداشت در زماني كه فرد در انتظار محاكمه به .و 
 حق بر رسيدگي نسبت به قانوني بودن دستگيري يا بازداشت؛ .ز 

                                                             
 .239-242، صص. 1385، چاپ هفتم، انتشارات سمت، 2دادرسي كيفري، ج  . آشوري، محمد، آيين 1
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 رمانه؛حق بر رفتار انساني و محت .ح 
 حق بر رهايي از شكنجه، رفتار يا مجازات خشن، غيرانساني يا تحقيركننده؛ .ط 
 حق بر غرامت. .ي 

و » واقعيـت سـلب آزادي  «در ديدگاه سنتي، گستره حق آزادي شخصي صرفاً ناظر بر 
هاي حداقلي اين حق است. بـه عنـوان مثـال اگـر شـخص       ها و ضمانت رعايت حمايت

اش مطلع نگردد، در اين صورت حق آزادي شخصي  يشده از داليل سلب آزاد بازداشت
رفتار قـرار گرفتـه    وي نقض شده است. اما اگر همان فرد در فرآيند بازداشت مورد سوء

 باشد، طبق ديدگاه سنتي نقض حق آزادي شخصي صورت نگرفته است.

 شمول مكاني .1-2-1

12Fاصطالح آزادي شخصي

است  المللي حقوق بشر، اصطالحي كامالً مضيق در اسناد بين 1
هاي بشـري صـيانت از كرامـت     و نبايد با واژة عام آزادي خلط گردد. هدف تمامي حق

هـاي بشـري بـه ابعـاد      انسان و تحقق آزادي اوست و بر اساس علت و غايت، كليه حق
پردازند. از طرف ديگر، حق آزادي شخصي به بعـد خاصـي از آزادي    مختلف آزادي مي

 13F2»آزادي تحـرك جسـماني  «ضيق به مفهـوم  گردد كه در نگرشي م انساني معطوف مي
شود. بنابراين وضعيت مداخله در آزادي شخصي يا نقض حق آزادي شخصي  تعبير مي

14Fشود كه شخص در مكاني مشخص بازداشت يا توقيف گردد. تنها در شرايطي واقع مي

3  
14Fگردد.

تواند زندان و يا ديگر اماكن مربوط به بازداشت، امـاكن   اين مكان مشخص مي  3
هـاي كـار اجبـاري، امـاكن      هـا و اردوگـاه   روانپزشكي، بازتربيتي، بازداشـتگاه مربوط به 

 هاي خانگي باشد.   زدايي از معتادان به الكل يا مواد مخدر و بازداشتگاه مربوط به سم
هاي حاكم بر آزادي تحرك جسماني همچون محدود نمـودن در خانـه    سايرمحدوديت

كشـور در حـوزة حـق آزادي شخصـي قـرار      يا اقامتگاه، توقيف در جزيره يا اخـراج از  
15Fمـدني و سياسـي   المللي حقوق  ميثاق بين 13و  12گيرد، بلكه در چارچوب مواد  نمي

4 
                                                             

1 . Liberty of person. 
2. Freedom of bodily movement. 
3 . Nowak, Manfred, U.N. Convention on Civil and Political Rights, CCPR 
Commentary, N.P. Engel Publisher, 2005, p. 212. 

زمين دولتي مقيم باشد المللي حقوق مدني و سياسي: هر كس قانوناً در سر ميثاق بين 12ماده  1. بند  4
 جا خواهد داشت. حق عبور و مرور آزادانه  و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آن

اي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق  مدني و سياسي: بيگانه المللي حقوق  ميثاق بين 13ماده 
از آن كشور اخراج بشود و باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است 

جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر اقتضا نمايد، بايد امكان داشته باشد كه عليه 
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هاي حاكم بر حـق آزادي   قابل پيگيري است. محدوديت 16F1»آزادي تحرّك«تحت عنوان 
آميز تحت پوشـش آزادي   از جمله آزادي مذهب، آزادي اجتماعات و تجمعات مسالمت

گيرند. بنابراين عنصر كليدي براي وقوع مداخلـه در آزادي شخصـي،    ار نميشخصي قر
شـود. ايـن    توقيف فرد در مكاني مشخص است كه از آن با عنوان توقيف مؤثر ياد مـي 

رسـد   سازد. البتـه بـه نظـر مـي     نكته حق آزادي شخصي را از آزادي تحرك متمايز مي
بـراي اثبـات تحقـق سـلب      شرط توقيف فرد در مكاني مشخص، شرطي جامع و مـانع 

ها و نهادهاي حقوق بشري بيش از آن كـه بـه شـرايط و     آزادي شخصي نيست. پيمان
هـاي پـس از سـلب     هـا و حمايـت   داليل سلب آزادي شخصي توجه كنند، به ضـمانت 

المللـي، بـه نظـم در آوردن     واقع، براي ناظمان اسناد بين اند. در آزادي شخصي پرداخته
هـاي آن اهميـت داشـته اسـت.      از به نظم درآوردن ضمانتسلب آزادي شخصي كمتر 

 البته در ادامه بحث مستندات مربوطه ارائه خواهد شد.

 شمول زماني .1-2-2

نگـاهي بـه برخـي ديگـر از مـواد       در بررسي شمول زماني منع بازداشت خودسرانه، نيم
المللي حقوق مـدني و سياسـي آمـده     ميثاق بين 4ماده  1ميثاق ضرورت دارد. در بند 

هرگاه يك خطر عمومي استثنايي موجوديت ملّت را تهديد كنـد و ايـن خطـر    «است: 
توانند تدابيري خارج از الزامات مقـرر   رسماً اعالم بشود، كشورهاي عضو اين ميثاق مي

نمايد، اتخاذ نماينـد؛ مشـروط بـر     در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مي
عهـده دارنـد،    الملـل بـر   طبـق حقـوق بـين     زاماتي كه براين كه تدابير مزبور با ساير ال

اسـاس نـژاد، رنـگ، جـنس، زبـان،       مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر
ميثـاق مـواد،    4ماده  2از طرفي ديگر، بند  17F2»اصل و منشاء مذهبي يا اجتماعي نشود.

يق اعالم كـرده اسـت.   قابل تعل را غير 18و  16، 15، 11(بندهاي اول و دوم)،  8، 7، 6
ميثـاق   4بنابراين حق آزادي شخصي در شـرايط اضـطراري عمـومي مصـرح در مـاده      

المللي حقوق مدني وسياسي قابل تعليق است. كميته حقـوق بشـر، الـزام دادگـاه      بين
اش سـلب شـده اسـت را عنصـر      براي بررسي قانوني بودن بازداشت شخصي كه آزادي

                                                                                                                                   
اخراج خود موجهاً اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب به خصوص 

 كند رسيدگي شود. اي به اين منظور تعيين مي از طرف مقام صالح با حضور نماينده
1. Freedom of Movement. 

قربان نيا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه .  2
 .363، ص. 1387اسالمي، 
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18Fداند. زبور ميميثاق م 9غيرقابل تعليق ماده 

شـده در هـر    بنابراين، شـخص بازداشـت   1
19Fشرايطي حق دارد تا دادگاه قانوني بودن سلب آزادي وي را مورد بررسي قرار دهد.

از  2
يك از مقررات اين ميثـاق   هيچ«دارد:  ميثاق مذكور اشعار مي 5ماده  1طرف ديگر بند 

يـا گروهـي يـا فـردي     نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي 
شـده در   هاي شناخته يك از حقوق و آزادي گردد كه به استناد آن به منظور تضييع هر

بينـي شـده اسـت،     اين ميثاق و يا محدود نمودن آن، بيش از آنچه در اين ميثاق پيش
بر ايـن اسـاس، حـق آزادي شخصـي     » عمل آورد. مبادرت به فعاليت كند يا اقدامي به

 يست.قابل تضييع مطلق ن

المللي حقوق مـدني   بررسي تطبيقي حق آزادي شخصي در ميثاق بين -1-3
 و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

صـورت   المللي حقـوق مـدني و سياسـي، بـه     ميثاق بين 9حق آزادي شخصي در ماده 
هاي شـكلي در مقابـل بازداشـت خودسـرانه و غيرقـانوني نمـود يافتـه اسـت،          ضمانت

مـاده   1شود. بند  ا عنوان آزادي از بازداشت خودسرانه نيز ياد ميهمين دليل از آن ب به
عنـوان   با بياني مثبت آغاز شده است. در اين بند حـق آزادي و امنيـت شخصـي بـه     9

اصل آمده و سلب خودسرانه و غيرقانوني آن ممنـوع اعـالم شـده اسـت. البتـه سـلب       
مرده شـده اسـت.   مجـاز شـ  » طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون«آزادي شخصي 

بـه تضـمين و حمايـت از آزادي شخصـي پرداختـه       9ميثاق در چهار بند بعدي مـاده  
20Fاست. كميته حقوق بشر

 9در خصوص حوزه شمول مـاده   8در تفسير عمومي شماره  3
اين ماده بر تمامي اشـكال سـلب آزادي قابـل اعمـال       1است بند  ميثاق عنوان داشته

بر دعاوي كيفـري، شـامل بيمـاري هـاي روانـي، ولگـردي،        است. شمول اين بند عالوه
شـود؛ هرچنـد    هـاي مهـاجرتي و ... مـي    اعتياد به مواد مخدر، اهداف بازپروي، كنتـرل 

                                                             
1.Human Rights Committee, General Comment No.29, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 2001. 
2. Right to habeas corpus. 

المللي حقوق مدني و سياسي و  ميثاق بين 4حق اعتراض درباره قانوني بودن دستگيري وبازداشت در بند 
منظور تأمين اين حق دولت  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر شناسايي شده است. به 5ماده  4همچنين بند 

ميتة حقوق بشر، اين حق قابل موظف است حق مراجعه به دادگاه را براي افراد تأمين نمايد. طبق نظر ك
 تعليق نيست.

المللي حقوق مدني و سياسي، در  عنوان ارگان ناظر بر اجراي ميثاق بين . كميته حقوق بشر به3
 حق آزادي و امنيت شخصي را تبيين كرده است.  29و  8هاي عمومي شماره  تفسير
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در خصوص كساني است كه داراي مسـئوليت   9ماده  3و تمامي بند  2قسمتي از بند 
21Fكيفري هستند.

1 
اسـت.   شناسايي شده 5در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق آزادي شخصي در ماده 

منـدي هـر كـس از آزادي شخصـي را فـرض       كنوانسيون اروپـايي، بهـره   5ماده  1بند 
شـود (هـركس حـق آزادي و امنيـت شخصـي       بياني مثبت آغاز مـي  با 5داند. ماده  مي

كس را نمي توان از آزادي محروم ساخت، مگـر در مـوارد    هيچ«دارد) و با بيان اين كه 
شود. كنوانسـيون اروپـايي حقـوق بشـر بـر       تحديد مي» ذيل و طبق روش هاي قانوني

ش زيربند نسـبت  المللي حقوق مدني و سياسي، ذيل بند اول طي ش خالف ميثاق بين
آمـده اسـت. بنـابراين آزادي     به احصاء استثنائات ممنوعيت سـلب آزادي شخصـي  بـر   

تـوان از   شخصي اصل و سلب آن استثنايي بر فرض مذكور است و از طرفي ديگر نمـي 
عالوه، آزادي  هاي حاكم بر سلب آزادي شخصي تفسيري مضيق ارائه داد. به محدوديت

واقعي سلب گردد و در صورت فقـدان توجيـه قـانوني،    شخصي نبايد بيشتر از ضرورت 
كنندگان است و بايد  عهدة سلب فرد بايد آزاد شود. در صورت سلب آزادي، بار اثبات بر

اثبات كنند كه سلب آزادي بر اساس مقررات و شرايط مزبور قابل اعمال بوده است يـا  
  د بررسي شود. درهاي حاكم بر سلب آزادي باي خير؟ همچنين رعايت كامل محدوديت

گيرد، قاضي بايد با در نظـر گـرفتن فـرض     كه سلب آزادي مورد اعتراض قرار مي جايي
بر اين كه قاضـي بايـد    آزادي موضوع را مورد بررسي قرار دهد. در چنين مواردي عالوه

هـاي   صـورت دقيـق اعمـال حمايـت     نسبت به داليل سلب آزادي توجيه گردد، بايد به
22F نيز مورد بررسي قرار دهد. را 5مندرج در ماده 

2 
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات مؤثري را در راستاي تضمين بيشتر حق آزادي 

واسـطه احصـاء اسـتثنائات ممنوعيـت سـلب       شخصي و تحديد سلب آزادي شخصي به
چند كنوانسيون اروپايي به لحاظ زمـاني مقـدم    آزادي شخصي به عمل آورده است. هر

تر تبيين كرده اسـت.   مللي است، اما مفهوم حق آزادي شخصي را دقيقال بر ميثاق بين
حالي است كه ميثاق تنها در بند نخسـت بـه شناسـايي حـق آزادي و امنيـت       اين در 

شخصي و ممنوعيت سلب خودسرانه و غيرقانوني آزادي شخصـي بسـنده نمـوده و بـه     
مجـاز سـلب آزادي   شرايط قانوني بودن سلب آزادي توجه نكرده است . شمول مـوارد  

                                                             
1. Human Rights Committee, General Comment No.8, HRI/GEN/1/Rev.8, 
1982. 
2 . Macovei, Monica, The right to Liberty and Security of Person, A Guide to 
the Implementation of Article 5 of the European Convention on Human 
Rights, Human Rights Handbooks, No. 5, Council of Europe, 2004, p. 8. 
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كنوانسيون اروپايي عـالوه بـر بازداشـت پـس از محكوميـت،       5ماده  1شخصي در بند 
شامل بازداشت به منظور ضمانت اجراي تعهدات قانوني و عدم اجراي دسـتور قـانوني،   

منظـور نظـارت بـر امـور      واسطه ظن معقـول، بازداشـت كـودك بـه     بازداشت موقت به
ي صالح، بازداشت افـراد بـا هـدف پيشـگيري از شـيوع      آموزشي و اعزام نزد مقام قضاي

چنـين   مخـدر يـا ولگـردان و هـم     هاي عفوني، افراد الكلـي، معتـادان بـه مـواد      بيماري
شـود. در   منظور پيشگيري از ورود غيرقانوني به كشور، اخراج واسترداد مـي  بازداشت به

المللـي، بـه    نبندهاي بعدي، كنوانسيون اروپايي حقـوق بشـر نيـز هماننـد ميثـاق بـي      
تضمينات حق آزادي شخصي هم چون حق بر اطـالع، حـق بـر دسترسـي بـه دادگـاه       
صالح و حضور فوري نزد قاضي، حق بر رسيدگي به قانوني بودن بازداشـت و حـق بـر    

 غرامت پرداخته است.  
كلي در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ممنوعيـت شـكنجه، رفتـار غيرانسـاني و      طور به

عنـوان مـرز شـرايط غيرانسـاني زنـدان مقـرر شـده اسـت. امـا ميثـاق            تحقيركننده به
المللي حقوق مدني و سياسي گسترة حمايت از آزادي شخصـي را افـزايش داده و    بين

اش سلب شده، حق بر رفتار انسـاني و شـرايط حـداقلي     براي كسي كه آزادي شخصي
23Fبازداشت موقت و زندان را مقرر كرده است.

جـود در ميثـاق   نظام حقـوق بشـري مو    1
تـري از حـق    شده گسترة وسيع المللي در توسعة حقوق و حمايت از افراد بازداشت بين

 آزادي شخصي را تبيين نموده و آن را توسعه داده است.

 حق امنيت شخصي .2

شناخت مفهوم امنيت مستلزم شناخت سه عنصـر اسـت. اول، موضـوع امنيـت يعنـي      
ديد يعني آنچه كـه موضـوع امنيـت بايـد در     ماهيت ته  آنچه كه بايد تأمين شود. دوم،

وسـيله آن موضـوع امنيـت در     مقابل آن تأمين شود و سوم، ابزار امنيت اسـت كـه بـه   

                                                             
 المللي حقوق مدني و سياسي: ميثاق بين 10. ماده  1
اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص  ) دربارة كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده1

 انسان رفتار كرد.
اي  شد و تابع نظام جداگانه داري خواهند ) الف: متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاه2

 محكوم خواهندبود. متناسب با وضع اشخاص غير
 جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود. ب: صغار متهم بايد از بزرگساالن

بود كه هدف اساسي آن اصالح و اعاده حيثيت  ها متضمن رفتاري با محكومين خواهد ) نظام زندان3
اعي زندانيان باشد. صغار بزهكار بايد از بزرگساالن جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن و وضع اجتم

 قانوني باشند.



 

 

ت شخصي
ش در مفهوم و جايگاه حق آزادي و امنتي

كاو
 

18 

تـوان بـا    شود. زواياي مختلف يك مقوله امنيتـي را مـي   مقابل ماهيت تهديد تأمين مي
 الذكر تبيين كرد. بنابراين امنيت، حمايـت از موضـوع امنيـت در    كمك سه عنصر فوق

24Fمقابل ماهيت تهديد با بكارگيري از ابزارهاي امنيت است.

الـذكر   نظرداشت ابعاد فـوق  1
موجب پويايي مقوله امنيت است تا همواره مفهـوم امنيـت بـا تحـوالت و شـرايط روز      

كه از ديرباز متضمن امنيـت در  » امنيت ملي«عنوان مثال واژه ديرينه  سازگار گردد. به
ملـت ارتقـاء يافـت.     -بود، بعدها به معناي امنيت دولتمقابل تهديدات نظامي خارجي 

مفهوم امنيت از مفاهيم پيچيده و بسيار مهم علوم اجتماعي اسـت كـه اهميـت آن در    
سـاز اسـت.    يابد. امنيت براي همه اعضاي جامعه تكليف ها تجلي مي مقام تحديد آزادي

هـاي نظـارتي    د دستگاهافراد در برابر حقوق يكديگر و دولت در مقام وضع قانون و ايجا
ها مسئوليت دارنـد. امـروزه مفهـوم امنيـت در      و قضايي براي صيانت از حقوق و آزادي

ويژه حقوق بشر زواياي پيچيده و نويني يافته است كه سرمنشـاء   الملل و به حقوق بين
آنجـا كـه    اسـت. از  المللي شـده  هاي حقوقي بين المللي و نظريه بسياري از تحوالت بين

لـذا    المللي داراي مفهـومي يكسـان نيسـت،    منيت در ميان اعضاي جامعه بينموضوع ا
كنون نتوانسته است تعريفـي واحـد از مفهـوم امنيـت در مقـوالت       المللي تا جامعه بين

المللي ارائه نمايد. امنيت مفهومي سهل و ممتنع است؛ بـه همـان نسـبت     مختلف بين
د، تعريـف امنيـت آسـان اسـت و     كن كه هر شخصي رهايي از ترس و خطر را درك مي

حال تعريف جامع و مانع از امنيت با نظرداشت عناصر آن بسيار مشـكل اسـت.    عين در
فرسايي در خصوص مقوله امنيت نيست، بلكـه تنهـا بـه     در اين نوشتار مجال براي قلم

المللـي حقـوق بشـر پرداختـه      موضوعي خاص يعني امنيت شخصي در معاهدات بـين 
 شد. خواهد
المللـي حقـوق مـدني و     ميثـاق بـين   9ماده  1اعالميه جهاني حقوق بشر، بند  3ماده 

كنوانسـيون   7مـاده   1كنوانسـيون اروپـايي حقـوق بشـر، بنـد       5ماده  1سياسي، بند 
منشـور آفريقـايي حقـوق بشـر و مـردم، حـق امنيـت         6آمريكايي حقوق بشر و مـاده  

منيـت مـوردنظر در اسـناد    اند. حق ا همراه آزادي شخصي شناسايي كرده شخصي را به
المللي حقوق بشر، مشمول تضمين و حمايـت دولـت از حقـوق و امـوال شخصـي       بين

شود، بلكه رويكردي مبتني بر اتخاذ اقدامات مثبـت   شهروندان در مقابل تهديدات نمي
 عنوان تعهد دولت هاي عضو براي حمايت از تماميت فيزيكي شخص مدنظر است. به

                                                             
  . شتروم، باربارا فن تيگر، امنيت انساني و حقوق بين الملل، ترجمه اردشير اميرارجمند و حميد قنبري، 1

 .10، ص. 1389چاپ اول، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 
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 شخصي گستره مفهومي حق امنيت -2-1

هاي مضاعفي را براي حفظ و  هاي مهمي كه همواره جوامع انساني تالش يكي از ارزش
اند و آن را براي زندگي شخصي و اجتماعي خود ضـروري   صيانت از آن معطوف ساخته

تـرين جلـوه    عنوان مهم دانند، داشتن امنيت است و امنيت شخصي نيز به و اساسي مي
آلـه از   و عليه  اهللا  رود. پيامبر اكرم حضرت محمد صلي ميشمار  اي به آزادي در هر جامعه

انگارنـد و   اند كه مردم ارزش آن را ناديده مـي  مفهوم امنيت با عنوان نعمتي ياد فرموده
25Fدهند. مورد كفران قرار مي

السـالم حيـات بـدون امنيـت را      همچنين امام صادق عليه 1
پنج چيز است كه حتـي اگـر يكـي از    «اند:  ناقص و ناگوار شمرده و در اين باره فرموده

مشـغولي   شود و مايه دل آن ها برقرار نباشد، زندگي ناقص و ناگوار است، عقل نابود مي
26F.»گردد؛ نخست اين پنج چيز سالمت جسم و دوم امنيت است...  مي

2 
امنيت خواست عمومي و يكي از مقوالت جوهري تشكيل هر نظام سياسي و از اهـداف  

رود. امنيـت سـنگ زيربنـاي حيـات فـرد و       شمار مـي  هاي حقوقي به نظاماصلي ايجاد 
گونه توسعه و رشد و رفاه و ارتقـاي مـادي و معنـوي بـه      شرط هر جامعه است و پيش

رود.  آيد. لذا امنيت، ضرورت ايجاد هر نظام سياسي و حقوقي به شـمار مـي   حساب مي
هـاي   عنـوان يكـي از ارزش   بـه  اعالميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه امنيت را 2ماده 

27Fچهارگانه و بزرگ بشري معرفي كرده است.

كه افراد از هر  امنيت عبارت است از اين  3
روحي و جسـمي و   هاي  گونه تجاوز و تعرضي نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه

هاي غيرقانوني و به تعبير ديگر هر عملـي كـه منـافي شـئون و حيثيـت       ساير مجازات
كشي و ... در امان بماند. به تجربه و تأييـد عقـل ثابـت     نظير فحشا، بهره انساني اوست

شـوند،   شده است كه هرگاه افراد مخير به انتخاب يكي از دو امـر امنيـت و آزادي مـي   
اند آزادي را فداي امنيت كنند و جان و مال خود را از خطر هالكـت نجـات    طبعاً مايل

28Fبخشند.

4 

                                                             
، چاپ دوم، 78باقر، بحاراالنوار، ج  به نقل از: مجلسي، محمد». تان مكفورتان، االمن و العافيهنعم. « 1

 .85ه.ق، ص.  1403موسسة الوفاء، 
خمس خصالٍ من فقد واحدةً منهنَّ لَم يزَل ناقص العيش زائلَ العقل مشغولَ القبِ فاولُها صحةُ البدنِ . « 2

 .171همان، ص. . به نقل از:  ...»و الثانيةُ األمنُ و
اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه: هدف هر جامعه سياسي حفظ حقوق طبيعي و زوال  2. ماده  3

 ناپذير بشر است. اين حقوق عبارتند از : آزادي، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر ظلم.
، 1379اسالمي ايران، انتشارات اطالعات، . شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري  4

 .119ص. 
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هـاي   ي انسان است كـه بـا برخـورداري از آن زمينـه    حق حيات از حقوق اوليه و طبيع
ها در روابط خود با ديگـران   گردد. انسان ها ميسر مي مندي از ساير حقوق و آزادي بهره

ممكن است در معرض خطر قرار گيرند و در چنين وضعيتي كه وجود خطر يا ترس را 
د كـرد.  نـام امنيـت را درك خواهنـ    كنند، تأسيسـي حقـوقي و اجتمـاعي بـه     درك مي

اي كـه   امنيت عبارت از اطمينان خاطري اسـت كـه بـر اسـاس آن، افـراد در جامعـه      «
كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مـادي و معنـوي خـود بـيم و      زندگي مي

 هراسي نداشته باشند. اين تأسيس مستلزم دو تضمين اساسي است:  
ن، مجـازات وديگـر   تضمين امنيت افراد در مقابـل هـر نـوع توقيـف، زنـداني شـد       -1

 تعرضات خودكامه و غيرقانوني حكومتي؛
يـك   تضمين امنيت افراد از طريق حمايت هاي اعمال شده توسط جامعه براي هـر  -2

 29F1»هاي اساسي. از اعضاي خود، به منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداري از آزادي
سـطح اول،  گسترة مفهومي حق امنيت شخصي را مي توان در سه سطح تبيين كـرد.  

هاي شكلي اسـت كـه آزادي شخصـي را تضـمين      بر سازوكار حق امنيت شخصي ناظر 
معنـاي حمايـت و    كند. تفسير مذكور بر اين نظر تأكيد دارد كه مفهـوم امنيـت بـه    مي

ميثـاق   9تضمين آزادي فيزيكي است. در سطح دوم ارجاع به امنيت شخصي به مـاده  
شود، بلكه حـق امنيـت شخصـي     ر منحصر نميكنوانسيون اروپايي حقوق بش 5يا ماده 

بسيار مرتبط با حق منع شكنجه و رفتارهـاي غيرانسـاني و تحقيـر كننـده اسـت و از      
طرف ديگر حق بر حريم خصوصي نيز در چتـر مفهـومي حـق امنيـت شخصـي قـرار       

شـده از مفهـوم    گيرد. اين نگاه به حق امنيت شخصي بازتاب اين حقيقت پذيرفتـه  مي
ها بايـد   ها و يا حق ها، منفعت تنها آزادي، بلكه تمامي ارزش ست كه نهامنيت شخصي ا

سـوم گسـترة مفهـومي حـق امنيـت       به صورت بالقوه مورد حمايت قرار گيرند. سـطح 
شخصي با توسعة دكترين تعهدات مثبت بسيار مرتبط است كه بـا هـدف گسـترش و    

 گيرد.  هاي بشري صورت مي تعميق حمايت از ساير حق

 هوم حق امنيت شخصي در سازوكار اروپايي حقوق بشر توسعه مف -2-2

سازوكار حاكم بر نظام اروپايي حقوق بشر معتقد است كه آزادي شخصي پايه و اساس 
يابـد؛ لـذا امنيـت شخصـي      است و عنصر امنيت براي تفسير آزادي شخصي كاربرد مي

تفسير نمود كه  اي را به گونه توان آن بايد در شرايط آزادي فيزيكي فهميده شود و نمي
عنـوان مثـال امنيـت شخصـي را      عنوان موضوعي مستقل مورد ارجاع قرار گيرد، بـه  به

                                                             
 .276، ص. 1384هاي اساسي، چاپ اول، نشر ميزان،  . هاشمي، سيد محمد، حقوق بشر و آزادي 1
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هـاي حفـاظتي از افـراد در مقابـل      مثابه وظيفه دولت جهت ارائـه حمايـت   توان به نمي
تهديدات ديگران يا امنيت اجتماعي تفسير كرد. نهادهاي اجرايي كنوانسـيون اروپـايي   

كنوانسـيون مزبـور، از    5و تبيين حق آزادي شخصي در ماده حقوق بشر جهت تفسير 
30Fانـد.  عنصر امنيت در حق آزادي و امنيت شخصي براي توسعه اين حق استفاده كـرده 

1 
ديوان اروپايي حقوق بشر در دعوي كُرت عليه تركيـه در مقـام اهميـت حـق آزادي و     

گي در سـلب  منظور تضمين عدم خودسـران  امنيت شخصي عنوان داشت: كنوانسيون به
هاي ماهوي را ذيـل حـق آزادي و امنيـت شخصـي      اي از حق آزادي شخصي، مجموعه

تدوين كرده است تا بدين ترتيب افراد در مقابل سلب خودسرانه آزادي حمايت شـوند  
گويي به دادگاه مستقل و حفظ مسئوليت پذيري مقامـات   شرط پاسخ و سلب آزادي به

31Fدولتي مجاز شمرده شده است.

2 
اي حقـوق بشـر نقـش     ترين سازوكار منطقـه  عنوان مهم ر اروپايي حقوق بشر بهسازوكا

المللي دارد. بررسي روند توسعة مفهوم  تأثيرگذاري در توسعه حقوق بشر در عرصه بين
حق امنيت شخصي دربرگيرنـده نكـات جـالبي اسـت كـه پيچيـدگي مفهـوم امنيـت         

ي صـادره در سـازوكارهاي   سازد. روند مذكور با ذكر برخـي آرا  شخصي را منعكس مي
 گيرد.  سطح مورد بررسي قرار مي اروپايي حقوق بشر در سه

 حق امنيت شخصي بعد ديگر حق آزادي شخصي است  سطح اول: .2-2-1

تبارهــاي داراي گذرنامــه انگليســي كــه در شــرق آفريقــا زنــدگي  شــماري از آســيايي
ند. در اين زمـان،  ميالدي  اقدام به مهاجرت به انگليس نمود 1970كردند، در دهة  مي

انگليس مجوز اقامت آنها را لغو كرد. كميسيون اروپايي حقوق بشر در دعـوي آسـيايي   
تبارهاي شرق آفريقا عليه انگيس، دادخواست مبنـي بـر نقـض حـق امنيـت شخصـي       

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر را به دليل عـدم ارتبـاط بـا مداخلـه      5مندرج در ماده 
 5حمايـت از امنيـت در مـتن مـاده     «... رد كرد و گفـت:  خودسرانه در آزادي شخصي 

مربوط به مداخله خودسرانه مقامات دولتي نسبت به آزادي شخصـي افـراد اسـت. بـه     
هـاي موجـود در قـانون     عبارت ديگر، تضمين حق امنيت شخصي بايد مطابق بـا رويـه  

 32F3»باشد.

                                                             
1 . Macovei, Monica, Op.cit., p.6. 
2. European Court of Human Rights, Kurt v. Turkey, No. 24276/94, 1998. 
3. European Commission of Human Rights, East African Asian v. United 
Kingdom, No. 4403/70, 1973. 
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33Fدر دعوايي ديگر، زنـي در جريـان مسـابقه اسـپرينگبكس    

عليـه دولـت   در اعتـراض    1
جنوبي شركت كـرد.  پلـيس از وي در هنگـام شـركت در اعتراضـات       آپارتايد آفريقاي

عكس گرفت و به او هشدار داد در صورت ايجاد هرگونه اخـالل در جريـان مسـابقات،    
آن  تبـع  هـا و بـه   دليل نگهداري عكس وي را تحت فشار قرار خواهد داد. وي از پليس به

كميسـيون اروپـايي    1973د. بـار ديگـر در سـال    نقض حق امنيت شخصي شكايت كر
معناي امنيت فيزيكي است كه آزادي از دسـتگيري   امنيت شخصي به«...اظهار داشت: 

مثابه مداخلـه   تواند به ها توسط پليس نمي بنابراين نگهداري عكس  34F2»و بازداشت است.
 در امنيت شخصي باشد.

روستايي در تركيه مجبور شـدند   ، ساكنان1997در قضيه منتس عليه تركيه در سال 
دليل درگيري دولت بـا سـازمان تروريسـتي كردهـا تخليـه كننـد و        هايشان را به خانه

هاي روستاييان را تخريـب   ها خانه نيروهاي امنيتي نيز در جريان درگيري با تروريست
كردند.  اتباع ترك در كميسيون اروپايي حقوق بشـر در خصـوص نقـض حـق امنيـت      

به تخليه و تخريب خانة و روستا طرح دعوا نمودنـد. كميسـيون     يل اجباردل شخصي به
هاي ساكنان روستا اعالم كـرد، امـا ايـن     وجود شرايط ناامن را عامل مؤثر تخريب خانه

كنوانسـيون   5مـاده   1دليل عدم قرار گـرفتن در چـارچوب مفهـومي بنـد      مسأله را به
35Fت.اروپايي حقوق بشر، نقض  حق امنيت شخصي ندانس

3   
حق امنيت شخصي محتوايي مستقل از حق آزادي شخصي ندارد و در   در اين رويكرد،

شود. هدف از تدوين حق آزادي و  پرتو شرايط تدوين و توسعه تاريخي خود تفسير مي
امنيت شخصي تنها حمايت از افراد در برابـر بازداشـت خودسـرانه اسـت. نكتـه حـايز       

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ايـن اسـت    نويس اهميت در خصوص نحوه تدوين پيش
  طراحـي شـده بودنـد.    5كه بسـياري از مـواد كنوانسـيون در قـالبي شـبيه بـه مـاده        

گرفت و  بند يك حق كلي مورد شناسايي قرار مي  صورت كه صراحتاً در نخستين بدين
سبب گسـترة حـق    همين شد. به هاي حاكم بر آن ذكر مي در بندهاي بعدي محدوديت

كنوانسيون اروپايي دقيقاً با هدف حمايـت   5ماده  5الي  2شخصي طي بندهاي آزادي 

                                                             
1. Springboks. 
2. European Commission of Human Rights, X v. United Kingdom, 
No.5877/72, 1973. 
3. European Court of Human Rights, Mentes and others v. Turkey, No. 
23186/94, 1997. 
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36Fدر مقابل بازداشت خودسـرانه محـدود و تنظـيم شـده اسـت.     

در نتيجـه حـق آزادي    1
شوند كـه آزادي   بعد از يك حق شناخته مي عنوان دو  شخصي و حق امنيت شخصي به

حمايـت و بعـد شـكلي آن اسـت.     عنوان ابـزار   عنوان بعد ماهوي و امنيت به فيزيكي به
عهده دارد. مفهوم امنيت  بر 5امنيت نقش حمايت از آزادي را در شرايط حاكم بر ماده 

تواند مباحث و موضوعات بيشتري را در برگيرد كـه   واسطه داشتن نقش حمايتي مي به
گسترة حق امنيت شخصي را فراتر از دغدغةآزادي شخصي توسعه دهد، اما كميسيون 

حقوق بشر در قضاياي مربوط بـه ايـن رويكـرد، كـاربرد مفهـوم حـق امنيـت        اروپايي 
دانـد. در ايـن رويكـرد،     شخصي را در شرايط حق آزادي شخصي محدود و منطبق مـي 

حق امنيت شخصي جهت تـأمين آزادي از بازداشـت خودسـرانه از طريـق تضـمينات      
داشت خودسرانه مفهوم رود. به عبارت ديگر، امنيت در برابر باز مي كار شكلي مختلف به

محـدود   5مـاده   5تـا   2هاي شكلي منـدرج در بنـدهاي    يابد و در عمل به ضمانت مي
 شود. مي

 سطح دوم: حق امنيت شخصي در كنار حق آزادي شخصي است .2-2-2

دسته دوم از قضاياي مربوط به حق امنيت شخصي، بـه پديـده ناپديدشـدگي مربـوط     
شود. در ايـن قضـيه پسـر     آغاز مي 1998شود و با دعوي كرت عليه تركيه در سال  مي

شده در خصوص محـل   شاكي توسط مقامات دولتي دستگير شد. خانوده فرد بازداشت
نتيجه ماند. بنابراين شاكي  هاي آن ها بي حضور وي درخواست اطالع نمود كه پيگيري

ادعا نمود حق امنيت شخصي پسرش نقض شده است. ديوان اروپـايي حقـوق بشـر در    
 اظهار داشت:  اين خصوص 

هرگونه سلب آزادي نبايد تنها بر اساس مقررات شكلي و ماهوي موجود در قوانين «... 
كنوانسـيون اروپـايي    5صورت همسان بـا هـدف مـاده     ملي پيگيري شود، بلكه بايد به

حقوق بشر مورد حمايت باشد، يعنـي حمايـت از افـراد در برابـر خودسـرانگي ...، الزم      
شده دليل موجهي اقامه نمايند. بـه   نگهداري شخص بازداشت است مقامات براي محل

بايد به عنوان الزام مقامـات جهـت اتخـاذ اقـدامات مـؤثر در نظـر        5همين دليل ماده 
هـاي مـؤثري    شـده حمايـت   گرفته شود، تا نسبت به خطر ناپديدشدگي افراد بازداشت

                                                             
1 . Powell, Rhonda, "The Right to Security of Person in European Court of 
Human Rights Jurisprudence", European Human Rights Law Review, vol. 6, 
Issue 6, 2007, p. 651. 
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اشت بوده و پس عمل آورند و نسبت به دادخواست ناپديدشدگي شخصي كه در بازد به
 37F1»صورت مؤثر و فوري رسيدگي نمايند. از آن ناپديد شده است، به

عنـوان بعـد ديگـر آزادي اسـت، امـا در       در قضاياي مربوط به دسته نخست، امنيت به 
رغم تفكيك مـذكور،   شود. به رويكرد دوم حق امنيت شخصي از حق آزادي تفكيك مي

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر يعني شـرايط   5كماكان امنيت شخصي در شرايط ماده 
وان اروپايي حقوق بشر در دعوي پِرِتي شود. پس از قضيه كرت، دي بازداشت تفسير مي

 5عليه انگليس مجدداً تاكيد كرد موضوعات خارج از سناريو بازداشت، مربوط به مـاده  
بـرد.   شود. در اين قضيه، خانم پرتي از مراحل پاياني يك بيماري كشنده رنـج مـي   نمي

وي  پرتي از دولت انگليس خواست تا  عدم پيگرد قانوني همسرش در صورت كمك به
در پايان دادن به زندگي تضـمين گـردد. رد درخواسـت خـانم پرتـي از سـوي دولـت        

 5انگليس موجب شـد تـا وي از نقـض حـق امنيـت شخصـي خـود بـر اسـاس مـاده           
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر شكايت كند. شاكي  به رويـه قضـايي كانـادا در قضـيه     

اساس  قض حق امنيت شخصي براي مشابه، ن رودريگز عليه كلمبيا اشاره كرد؛ در قضيه
منشور كانادايي صادر شده بود. شكايت پرتي در محاكم داخلـي انگلـيس رد شـد. وي    
شكايت خود را نزد نهادهاي استراسبورگ اقامه كرد. ديوان اروپايي حقوق بشـر اعـالم   
كرد كه ارجاع قضيه رودريگز به حق امنيـت شخصـي و توضـيح آن در حـوزه شـمول      

تنهـا در شـرايط بازداشـت     5اروپايي حقوق بشر نبوده است و ماده  كنوانسيون 5ماده 
38Fخودسرانه قابل اعمال است.

2 
در اين رويكرد چهار نكته اساسي درباره حق امنيت شخصي مطرح اسـت. اول، هـدف   

حمايت از افراد در برابر خودسرانگي اسـت. نكتـة اخيـر پـژواك وجـود عنصـر        5ماده 
حمايت در ذات مفهوم امنيت است. نكته دوم، دولت موظـف اسـت تـدابير الزم بـراي     

رفتـار نسـبت بـه     عايي در خصوص سـوء حمايت از افراد را اتخاذ كند. در صورتي كه اد
شده واصـل شـد، الزم اسـت در اسـرع وقـت موضـوع رسـيدگي و در         شخص بازداشت

صورت لزوم تعقيب قانوني خاطيان صادر گردد. اين رويكرد بازتـاب عنصـر امنيـت در    
سـوم، ديـوان     معناي حمايت فعال دولـت اسـت. نكتـه    حق آزادي و امنيت شخصي به

عنـوان مفهـومي مسـتقل ازآزادي شخصـي مـورد       صـي را بـه  اروپايي حق امنيـت شخ 
داده است. اين نكتـه جهشـي نـوين در شناسـايي مفهـوم حـق آزادي و        شناسايي قرار

                                                             
1. European Court of Human Rights, Kurt v. Turkey, No. 24276/94, 1998. 
2. European Court of Human Rights, Pretty v. United Kingdom, No. 2346/02, 
2002. 
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كه حق امنيت شخصـي از حـق    رغم آن رود. نكته چهارم، به شمار مي امنيت شخصي به
ط اما هم چنان حق امنيت شخصي را بايد در شـراي   آزادي شخصي تفكيك شده است،
 بازداشت و دستگيري تفسير كرد.

 سطح سوم: حق امنيت شخصي متمايز از حق آزادي شخصي است .2-2-3

دسته سوم قضاياي مربوط به حق امنيت شخصـي در ديـوان اروپـايي حقـوق بشـر بـا       
شود. اجاالن شـهروند تـرك بـود كـه      آغاز مي 2003قضيه اُجاالن عليه تركيه در سال 

ي وي را  بـدون طـي تشـريفات اسـترداد در كنيـا      مقامات ترك با تباني مقامات كنياي
واسـطة   دستگير و به تركيه منتقل كردند. اجاالن نقض حق امنيت شخصي خود را بـه 

كنوانسيون اروپـايي   5ماده  5الي  2هاي شكلي مندرج در بندهاي  عدم رعايت ضمانت
39Fنزد ديوان شكايت كرد.

 چنانچه مقامات دولتي در سـرزمين دولـت ديگـر شخصـي را     1
بدون توافق قبلي دستگير كنند، اين اقدام مداخله در حق امنيت شخصـي مصـرح در   

40Fبود.  كنوانسيون اروپايي خواهد 5ماده  1بند 

اين رأي نشـان داد كـه مفهـوم امنيـت      2
توان نقض حق امنيت شخصـي   لذا مي  عنوان يك حق مورد شناسايي است، شخصي به

كان تأكيد بـر حمايـت هـاي شـكلي و     را جداي از حق آزادي شخصي اثبات كرد. كما
شرايط حاكم بر بازداشت خودسرانه باقي است. اگرچه در قضيه اُجاالن براي اولين بـار  
نقض حق امنيت شخصي جداي از حق آزادي شخصي اثبات شـد، امـا سـؤال اساسـي     
اين است كه در رويكرد سوم به حق امنيت شخص چه چيزي و در مقابل چـه چيـزي   

. اين رويه بر اساس نحوة تفسير مفهوم امنيت در حق آزادي و امنيت بايد تأمين گردد
  خورد. شخصي رقم مي

41Fمدل به كار رفته در قضيه اُجاالن در قضاياي ديگر مانند دعوي اَكدنيز عليه تركيـه 

و  3
42Fدعوي تَنيس عليه تركيه

مورد ارجاع قرار گرفت. اين ديدگاه مؤيد اين نكته است كه  4
ها قابـل اعمـال اسـت.     ها و مصلحت تره وسيعي از مفاهيم، ارزشمفهوم امنيت در گس

اين آرا بازتاب رويكرد نوين سازوكارهاي اروپايي حقـوق بشـر مبنـي بـر جـدايي حـق       
امنيت شخصي از حق آزادي شخصي است. امنيت شخصي بايد تأمين شود و بلكه  بـر  

ه در اين دعـاوي  كه پاسخ گويي عنصري مورد توج ها اعمال گردد. ضمن اين ساير حق

                                                             
1. European Court of Human Rights, Ocalan v.Turkey, No. 46221/99, 2003. 
2. European Court of Human Rights, Ocalan v.Turkey, No. 46221/99, 2005. 
3. European Court of Human Rights, Akdeniz v. Turkey, No. 25165/94, 
2005. 
4. European Court of Human Rights, Tanis v. Turkey, No. 65899/01, 2005. 
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هـاي مصـرح در كنوانسـيون     است. همچنين درك احساس امنيت، تـأمين ديگـر حـق   
43Fسازد. اروپايي حقوق بشر را محقق مي

در قضيه دعوي تپ اقدام مقامت دولتي تـرك   1
به ربايش، شكنجه و قتل ادعا گرديد و تـأمين و تضـمين امنيـت از موضـوعات مـورد      

44Fپيگيري در اين قضيه بود.

دسته نخسـت، امنيـت، تـأمين يـا تضـمين       ياي دودر قضا 2
عنـوان مفهـومي كـه خـودش      رو، در نظـر گـرفتن امنيـت بـه     اين شرايط آزادي بود. از

تواند تأمين يا تضمين شود، رويكرد جديدي به حق آزادي و امنيت شخصي اسـت.   مي
اين رويكرد بازتاب گرايشي مدرن به امنيت اسـت كـه امنيـت را بـه عنـوان مفهـومي       

امنيت برآينـد    داند. در رويكرد سنتي، تقل و ماهوي قابل كسب و يا مورد هدف ميمس
 هاست. ها و آزادي رعايت حق

بررسي دعاوي مطروحه در دو رويكـرد نخسـت حكايـت از آن دارد كـه سـازوكارهاي      
هـاي شـكلي    اروپايي حقوق بشر در محدود نمودن حـق امنيـت شخصـي بـه ضـمانت     

اند. روند مفهومي امنيـت در رويـه    ودسرانه ثابت قدم بودهمربوط به دعاوي بازداشت خ
تبـع آن حـق    سمت توسعه و تفكيك مفهـوم امنيـت و بـه    ديوان اروپايي حقوق بشر به

هـاي شـكلي منـدرج در     كند. حتي در شرايطي كه به ضـمانت  امنيت شخصي ميل مي
ودسـرانه  امنيـت در مقابـل بازداشـت خ     شـود و  كنوانسيون اروپايي تأكيـد مـي   5ماده 

هاي شكلي مرتبط است. اين تغييرات در آراي ديـوان   شود، امنيت با حمايت تفسير مي
دهد كه روند تفكيك حق آزادي شخصـي   اروپايي دربارة حق امنيت شخصي نشان مي

رو خواهـد داشـت. افـزايش تفكيـك      هاي جديدي را پـيش  و حق امنيت هر روز عرصه
هاي بشري را به دنبال خواهـد   يت بر ديگر حقميان امنيت و آزادي، قابليت اعمال امن
ها غير از آزادي شخصي حـاكم خواهـد بـود و     داشت، يعني امنيت بر تأمين ساير حق

هـا اقـدامات الزم را اتخـاذ كننـد.      اند براي تأمين ساير حقـوق و آزادي  ها موظف دولت
روز هـاي شـهروندان هـر     ها براي تضـمين حقـوق و آزادي   دراين چارچوب تعهد دولت

هـاي مـدني و    شود و دولت ديگر تنها موظف به دخالـت در حقـوق و آزادي   بيشتر مي
ها را نيز بايـد تضـمين نمايـد.     سياسي مردم نيست، بلكه اجراي كارامد حقوق و آزادي

توسعه مفهوم حق امنيت در سازوكارهاي اروپـايي حقـوق بشـر در چـارچوب مفهـوم      
 گيرد. جاي مي 45F3»تعهدات مثبت«
 

                                                             
1 . Powell, Rhonda, Op.cit., p. 654. 
2. European Court of Human Rights, Tepe v. Turkey, No. 27244/95, 2003. 
3. Positive obligations. 
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 ملل شخصي در كميته حقوق بشر سازمان حق امنيت -2-3

المللي حقوق مدني و سياسي مربوط به ممنوعيـت   ميثاق بين 9نويس اصلي ماده  پيش
پيشـنهاد   1952دستگيري و بازداشت خودسرانه بود. انگليس براي اولين بار در سـال  

آغـاز گـردد. جملـه    » حـق آزادي و امنيـت شخصـي   «با عنـوان كلـي    9كرد كه ماده 
اي مورد پذيرش قرار گرفت و مـدل   گونه بحث و مناقشه ي انگليس بدون هيچپيشنهاد

كنوانسيون  5ماده  1اعالميه جهاني حقوق بشر و بند  3پيشنهادي لهستان براي ماده 
المللي حقوق مدني و  ميثاق بين 9ماده  1عنوان مدل تدوين بند  اروپايي حقوق بشر به

ه سوم مجمع عمـومي عليـه وسـعت گسـتره     سياسي به كار گرفته شد. البته در كميت
ميثاق نظراتي بيان شد كه ناظر بر شمول حـق امنيـت    9مفهومي حق امنيت در ماده 

ميثـاق بـود كـه امنيـت و مصـونيت       17تـا   6هاي منـدرج در مـواد    بر حقوق و آزادي
46Fنمايند. شخصي را تضمين مي

1 
گونـه تبيـين كـرد كـه      تفسير عمومي كميته حقوق بشر حق امنيت شخصي را بـدين 

فردي است و با آزادي شخصي متفاوت است.  به امنيت شخصي مطالبات قانوني منحصر
به عبارت ديگر، مطالبات مذكور مربوط به مقابله با مداخله اشخاص خصوصـي نسـبت   

لمبيا، دلگادو معلم دين و اخالق بود به تماميت افراد است. در دعوي دلگادو پز عليه ك
كه تهديد به مرگ شده بود و متعاقب آن دلگادو عليه مقام پـاپ و مقامـات آموزشـي    
كشورش شكايت كرد. پس از آن كه همكارش توسط فردي ناشناس بـه قتـل رسـيد،    
دلگادو به دليل احساس عـدم امنيـت كشـورش را تـرك كـرد و توانسـت پناهنـدگي        

كسب كند. نامبرده شكايت نمود كه مجبور شد كشور را ترك كنـد،  سياسي فرانسه را 
زيرا دولت كلمبيا به تعهد خود مبني بر حمايت از حق مساوات، عدالت و حيات عمـل  

 9مـاده   1بـه نقـض بنـد     1990جـوالي   12ننموده است. كميته حقوق بشر در رأي 
مقتضـي جهـت    المللي حقوق بشر استناد نمـود كـه دولـت عضـو اقـدامات      ميثاق بين

تضمين حق امنيت شخصي آقاي دلگادو اتخاذ ننموده و يـا نتوانسـته انجـام دهـد. در     
 قسمت ابتدايي رأي كميته چنين آمده است:  

به حق امنيت شخصي اشاره نمـوده اسـت، امـا هـيچ      9كه ميثاق تنها در ماده  با اين«
حق امنيـت را   مدركي وجود ندارد كه نشان دهد كميته قصد داشته مفهومي مضيق از

هـاي عضـو متعهـد     حـال دولـت   عـين  تنها در شرايط سلب رسمي آزادي ارائه دهد. در
توانـد موضـوعي    هاي مندرج در ميثاق را تضمين نمايند. اين مسأله نمي اند تا حق شده

                                                             
1 . Nowak, Manfred, Op.cit., p. 214. 
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توانند تهديدات آشكار عليه حيـات افـراد تحـت     ها مي حقوقي به حساب آيد كه دولت
ه بگيرند، تنها به اين دليل كه آن فرد دستگير و يا بازداشت حوزه قضايي خود را ناديد

ها نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي و مسئوالنه جهت تضمين حقـوق   نشده است. دولت
هـاي   ميثاق وجود دارد كه بـه دولـت   9مندرج در ميثاق تعهد دارند. تفسيري از ماده 

ازداشـت نشـده را ناديـده    دهد تا تهديد نسبت به امنيت شخصي افراد ب عضو اجازه مي
بگيرند و آن هم در صـورتي اسـت كـه بتواننـد ناكارآمـدي تضـمين ميثـاق را اثبـات         

كميته حقوق بشر معناي مستقل حق امنيت شخصي را در اين رأي توسـعه   47F1»نمايند.
داد. اين رويكرد در بسياري از دعاوي مربـوط بـه تهديـد مـرگ، تـرور، اذيـت و آزار و       

 گرفته است.  رارارعاب مورد تأكيد ق
توان نكـات مختلفـي    امنيت شخصي مي  در رويكرد كميته حقوق بشر در خصوص حق

را برشمرد. اول، حق امنيت شخصي متمـايز از حـق آزادي شخصـي اسـت. دوم، حـق      
امنيت تنها در شرايط بازداشت و دستگيري كاربرد ندارد. كميته مذكور تحديد گسترة 

ميثـاق   9خصي را به مثابـه تفسـير مضـيق مـاده     حق امنيت به شرايط سلب آزادي ش
كند. سوم، حق امنيت را با اتخـاذ   داند و البته بر تفسير موسع حق امنيت تأكيد مي مي

داند كه نظريـه   ها مرتبط مي اقدامات مقتضي و مسئوالنه جهت تضمين حقوق و آزادي
دم اطـالق  اخير با نظريه تعهدات مثبت منطبق است. چهارم، كميته حقوق بشر بـر عـ  

 حق امنيت شخصي تاكيد دارد.
هاي كميتة حقوق بشر و سازوكارهاي اروپـايي حقـوق بشـر در     در قياس ميان رويكرد

چنين با نظرداشـت زمـان صـدور آراي هـر يـك از       خصوص حق امنيت شخصي و هم
تـوان نتيجـه گرفـت كميتـه      ها است، مـي  هاي آن الذكر كه بيانگر ديدگاه نهادهاي فوق
ر توسعه حق امنيت شخصي بر سازوكارهاي اروپايي حقوق بشر تاثيرگذار حقوق بشر د

هاي مختلف سازوكارهاي اروپايي به نظرات كميته حقـوق بشـر    بوده است و طي دوره
 اند.  تر شده پيرامون حق امنيت شخصي نزديك

 اساسي جمهوري اسالمي ايران حق آزادي و امنيت شخصي در قانون -3

ون اساسي جمهوري اسالمي ايران جاي دارد. هفت اصـل  حقوق ملت در فصل سوم قان
اصل مربوط به حقوق ملت با مفهوم و هـدف حـق آزادي و امنيـت شخصـي در      24از 

توان دستگير كرد مگر به حكـم   كس را نمي هيچ« دوم  و موجب اصل سي  پيوند است. به

                                                             
1. Human Rights Committee, Delgado Paez v. Colombia, 
CCPR/39/D/195/1985, 1990. 
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با ذكر داليـل   صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد  كند. در و ترتيبي كه قانون معين مي
چهارسـاعت   و بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظـرف مـدت بيسـت   

پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقـدمات محاكمـه، در اسـرع وقـت     
سـوم بـه    و اصـل سـي  ».  شود فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي

چهارم به حق دادخواهي و حـق مراجعـه بـه دادگـاه      و يمنع تبعيد خودسرانه، اصل س
هفتم بـه اصـل    و ششم به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل سي و صالح، اصل سي
هشتم به منع شكنجه و عدم اعتبار قانوني اقـرار ناشـي از آن و اصـل     و برائت، اصل سي

تأكيـد نمـوده   شـده   نهم به منع هتك حرمت و حيثيت فرد دستگير يـا بازداشـت   و سي
 است.
المللي حقوق مـدني وسياسـي،    اساسي جمهوري اسالمي ايران همانند ميثاق بين قانون

هاي مربوط به حق آزادي و امنيت شخصي پرداختـه اسـت. از ميـان     بيشتر به ضمانت
المللـي و   هـاي برشـمرده بـراي حـق آزادي و امنيـت شخصـي در اسـناد بـين         ضمانت
ي بودن دستگيري و بازداشت، حق بر اطـالع از داليـل   اي حقوق بشر، حق قانون منطقه

بازداشت، حق دسترسي به دادگاه صالح، حق بر رفتار انساني و محترمانه و حق رهايي 
اسـت.    گرفتـه  اساسي جمهوري اسالمي ايران مورد شناسـايي قـرار   از شكنجه در قانون
اساسي بـر   تم قانونهش و دوم و سي و گذار در قسمت پاياني اصول سي تأكيد خاص قانون

نكته حـايز اهميتـي اسـت    » شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي«اين كه 
توان حق رسيدگي به قانوني بودن بازداشـت و حـق بـر غرامـت را از آن      كه تلويحاً مي

الـذكر   استنباط نمود. از طرف ديگر، اضافه نمودن جمله مزبور در پايان دو اصـل فـوق  
جملـه تـدوين قـانون موضـوعه بـراي       گذار در اتخاذ اقدامات مؤثر از ننشان از عزم قانو

توان آن را در پيوند با مفهوم تعهدات مثبت تفسير كـرد.   اجراي اين اصول دارد كه مي
هاي حمايت از حق آزادي و امنيت شخصي در ايران را  اساسي زمينه ترتيب قانون بدين

وانين موضوعه ايران امـري پسـيني اسـت    فراهم آورده است، اما بازتاب اين اصول در ق
كه مجال فراتر از نوشتار حاضر براي بررسي بازتاب اين حق در قوانين موضوعه ايـران  

 الزم است.

  نتيجه -4

المللـي   ترديدي در مطلق نبودن حق آزادي و امنيت شخصـي نيسـت. در اسـناد بـين    
كننـده آزادي   پي لغو كامل اقدامات سـلب    حقوق بشر، حق آزادي و امنيت شخصي در 

شخصي از سوي دولت نيست، بلكه درصـدد اسـت سـلب آزادي شخصـي را بـه نظـم       
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هـاي شـكلي    د تا ضمانتكوش درآورد.  به ديگر سخن، حق آزادي و امنيت شخصي مي
آزادي شخصي را به زبان قانون درآورد و شخص در پرتو عنصر امنيت در ايـن حـق، از   

مند گردد. از طرفـي   تضمينات الزم در برابر سلب خودسرانه و يا غيرقانوني آزادي بهره
ديگر، عنصر امنيت، تضمين و حمايت مـؤثر از ايـن حـق را در زمـره تعهـدات مثبـت       

داده است. عنصر امنيت در حق آزادي و امنيت شخصي موجـب گرديـده   ها قرار  دولت
تا گستره اين حق از شـرايط شـكلي آزادي فيزيكـي فراتـر رفتـه و شـئون ديگـري را        

المللـي حقـوق مـدني     ميثـاق بـين   10تـوان بـه مـاده     دربرگيرد، در اين خصوص مـي 
 وسياسي يعني حق بر رفتار انساني اشاره نمود.

ايت از حق آزادي و امنيت شخصي كـه البتـه بسـيار مهـم اسـت،      تأكيد بر اهميت حم
بـودن و خودسـرانه نبـودن سـلب آزادي شخصـي        نبايد موجب غلفت از داليل قانوني

المللي حقوق مدني وسياسي در خصوص شـرايط خودسـرانه نبـودن     گردد. ميثاق بين
شناسـايي  سلب آزادي شخصي ساكت است و تنها به ذكر مطابقت با موازين قـانوني و  

كه اين كاسـتي در   حالي هاي پس از سلب آزادي شخصي بسنده كرده است. در تضمين
 رغم تقدم زماني مورد توجه قرار گرفته است. كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به

رويكرد كلي نسبت به مفهوم امنيت وجود دارد. اول اين كه امنيت برآيند تـأمين و   دو 
هاي ماهوي ديگر اسـت. بـه عبـارت ديگـر،      ها و حق ها، مصلحت حمايت از ساير ارزش

امنيت شخصي روي ديگر سكه تـأمين و تضـمين شـرايط آزادي شخصـي و يـا ديگـر       
تواند تأمين يا تضـمين   دوم، امنيت مفهومي است كه خود مي  هاست. در رويكرد آزادي

شود. امنيت خود مفهومي ماهوي اسـت كـه قابـل كسـب اسـت و مـورد هـدف قـرار         
. آنچه مسلم است سير تطور حق آزادي و امنيـت شخصـي در سـازوكار هـاي     گيرد مي
اي حقوق بشر نشان از افزايش توجـه و اهميـت حـق امنيـت دارد.      المللي و منطقه بين

مثابه وجه ديگر آزادي شخصـي بـود    تر، امنيت در حق آزادي و امنيت شخصي به پيش
ال حاضر، امنيت  در مفهـومي  رفت.  در ح شمار مي و تضمين شرايط آزادي فيزيكي به

كند و حتـي   المللي را تضمين مي هاي مندرج در اسناد بين فراتر تمامي حقوق و آزادي
 مثابه ارزش است.   خود به

تواند تضمين بيشتر حقوق  توسعه مفهوم امنيت با تكيه بر نظريه تعهدات مثبت مي
زادي و امنيت شخصي باشد. تفكيك امنيت از آزادي در حق آ بشر را به دنبال داشته

معنا  تواند به زواياي مختلف اين حق تأكيد مضاعف نمايد. اما اين تفكيك بدان نيز مي
گيرد. رجحان هر يك از اين مقوالت بر  نيست كه امنيت در وراي آزادي قرار مي

استفاده از اين مفاهيم را فراهم كند. تفكيك اين  هاي سوء تواند زمينه ديگري مي
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عمومي،  هايي است كه در صورت تالقي با نظم توسعه حقوق و آزادي مقوالت با هدف
پايان شايسته است به مفهوم جديدي از  شوند. در  اخالق و منافع همگاني تحديد مي

48F»امنيت انساني«امنيت به نام 

محور از  اشاره شود. مفهوم اخير رهيافتي صرفاً انسان 1
نيازهاي او بر تمامي مقوالت  مقوالت مختلف بشري است كه امنيت شخص انسان و

الملل و  بين الملل و حقوق بشر رحجان دارد. تحليل مفاهيم مختلف حقوق حقوق بين
حقوق بشر در چارچوب مفهوم جديد امنيت انساني جاي تأمل دارد كه ضروري است 

 الملل در آن بيانديشيم. بين هاي فلسفي و تأثيرگذاري بر حقوق با نظرداشت زمينه
 

                                                             
1 . Human security. 
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