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چکیده
«سلب آزادی» از دیرباز بهعنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته میشد کهه د اابهب
کیفر برای بزهکا ان مو د اسهتفاد اهرا مهیگرفهت .بها ججهود ایه امهرجز د نتیةه پها ای از مصهاب ج
ضرج تهای اجتماعی ،شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» د سایر شتهها ج د اابب ضمانت اجرای ادا ی،
تربیتی ،بهداشتی ،انضباطی ج مانند آن نیز بهکا برد میشود .اهمیت جزافزجن ج گسترش میزان استفاد از
ای نوع سلب آزادیهای غیر کیفری د سالهای اخیر منةر به آن شد است که اوانی کشو های مختلف ج
اسناد بی ابمللی گوناگون ای نوع از سلب آزادی ا به سمیت بشناسهند .از جملهه ایه اسهناد کنوانسهیون
ا جپایی حقوق بشر است که بهعنوان یک سند پیشرجی حقوای د عرصه بی ابمللی ،د ماد  5خهود ضهم
پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری ،با احصاء مصادیق سلب آزادیهای غیر کیفری ،برای ای نوع از سلب
آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادیهای کیفری اائل شد است.
واژگان کلیدی :سلب آزادی ،کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر ،کیفر ،زندان ،دادگا
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مقدمه
«سلب آزادی» از دیرباز بهعنوان یک ضمانت اجرای خاص د حقهوق کیفهری مهو د اسهتفاد اهرا
میگرفته است .د توضی باید گفت که مقابله با جرم ج چا اندیشی بهرای مةهرم همهوا یکهی از
بز گتری دغدغههای جوامع بشری ا به خود اختصاص داد است 1.د دج ان اجبیه مبنای تعقیهب
ج مةازات خطاکا انی که دیگران ا مو د تعدی ج تةاجز ارا میدادند ،انتقام بهود کهه حهد ج مهرزی
نداشت ج مسئوبیت جرم تنها به عهدة شخص بزهکا نبود ،بلکه گا افراد خانواد یها ابیله جی نیهز
بایستی پاسخگوی فتا خطاکا ان اج میبودنهد .د ایه دج ان کهه از آن تحهتعنهوان دج ة انتقهام
خصوصی نام برد میشود ،کیفرهای بهکا فته اغلب از نوع مةازاتهای سخت ج بدنی بهود اسهت
(نو بها.)16 :1931 ،
با گرد هم جمع شدن ابایل ج ایةاد شهرها ج تشکیل اد ت مرکزی ،تحوبی د شیوة مقابلهه بها
جرائم پدید آمد .به تد یج دجبتها با توسع ااتدا خود اواعد ج مقر ات خاصی جضع نمودند تا زیان
دید یا خانوادة اج بتوانند انتقام خود ا د محهدجدة اواعهد ج ضهوابع معهی از بزهکها ان بسهتانند.
نتیة ای دخابت دجبتها ،ممنوع شدن اسهتفاد از انتقهام شخصهی ج د مقابهل اعمهال کیفرههای
همگانی نسبت به بزهکا ان بود (پیکا.)101 :1939 ،
با ججود ای یکی از جیژگیهای کیفرها د ای دج ان که گا از آن بها عنهوان «دج ة دادگسهتری
عمومی» نام برد میشود ،شدت مةازاتهاست؛ بدی معنا که د ای دج ان ههم نهه تنهها کیفرهها
اغلب از نوع مةازاتها ی بدنی ج خش نظیر اعدام است ،بلکه شیوة اجرای ای کیفرها هم عموماً بها
خشونت ج زجر ج شکنة مرتکب نظیر بریدن اعضاء ،داغ کردن ج ...همرا بود .د ای دج ان بزهکها
ا فردی گناهکا میدانستند ج شدّت مةازات ا کفا ای برای گناهان اج به حساب میآج دند2.
دیری نپایید که اصول اخالای ج آموز های دینی د کنا پیشرفتهای علمی ،د تقابل با چنی
طرز فکر ج عملی خش ج غیر انسانی ارا گرفهت (شهاهاراغ )68 :1931 ،ج آن ا بهه شهدّت مهو د
انتقاد ارا داد ج خواهان تغییر آن شد .شرجع نهضت اصهالحات از اهرن  18ج پدیهد آمهدن مکتهب
فکری جدید توسع افرادی مثل «منتسکیو» 9ج «جبتر» 1موجب تحوالت چشمگیری د اندیشهههای
 .1برای مطابع بیشتر اجع به جرم ج ترس از آن مراجعه کنید به فا ال ،استف  ،جکسون ،جاناتان ،گهری ،امیلهی ،نظهم
اجتماعی ج ترس از جرم د دج ان معاصر ،ترجمه حمید ضا نیکوکا  ،نشر میزان ،1932 ،صص 109-112
 .2برای مشاهدة نمونههایی از ای کیفرهای بدنی سهخت د دج ان ایهران باسهتان مراجعهه کنیهد بهه میرمحمدصهادای،
حسی  ،جرائم علیه امنیت ج آسایش عمومی ،نشر میزان ،1931 ،صص  21ج 22
 »Montesquieu« .9فیلسوف ج نویسندة ارن هةدهم فرانسه که کتاب « جح ابقهوانی » جی از مههمتهری کتهابههای
حقوای است .برای مطابع بیشتر اجع به اج  .ک به بخشایشی ا دستانی ،احمد ،سیر تا یخی اندیشههههای سیاسهی د
غرب (از افالطون تا نیاه) ،انتشا ات آجای نو  ،چاپ چها م ،1988 ،صص 200-210
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کیفری د ای دج شد .از دیگر اندیشمندان ایه مکتهب فکهری کهه از آن تحهتعنهوان «مکتهب
کالسیک» نام برد میشود 2،میتوان به «سزا بکا یا» 9اشا نمود .بکا یا د اثر مشهو خود یعنهی
« ساب جرائم ج مةازاتها» به کیفرهای سنگی ج شکنةه میتازد ج بها کیفهر اعهدام جهز د مهوا د
استثنائی مخابفت میکند1.
د نتیة ای تحوالت به تد یج گرایش به استفاد از مةازات سلب آزادی به جای مةازاتههای
بدنی پدید آمد .بهر همهی اسهاس مهیتهوان گفهت یکهی از تهرثیرات ج دسهتاج دهای مههم مکتهب
«کالسیک» ،موضوع گسترش استفاد از زندان بهعنوان یک مةازات بود؛ چرا که ترجی پیرجان ای
مکتب حذف مةازاتهای بدنی ج تبدیل آنها به مةازاتهای غیر بدنی بود ج تنها جانشینی هم کهه
میتوانست مطرح شود مةازات حبس بود .د جااع از آن جایی که از یک سو تفکهرات ایه مکتهب
براساس سزادهی استوا بود ج بسیا ی از طرفدا ان آن معتقد بودند که شدت مةازات باید متناسهب
با میزان گناهکها ی مرتکهب باشهد 5ج از سهوی دیگهر برخهی از ایشهان ماننهد «بکا یها» شهدیداً بها
مةازاتهای بدنی مخابف بودند( ،پرادل )59 :1931 ،بذا اسهتفاد از کیفهر زنهدان د اابهب حهبس
طوالنی مدت یا بدجن مدت ج غیر معیّ ا پیشهنهاد نمودنهد (صهفا ی .)62 :1931 ،بهدی ترتیهب
«سلب آزادی» د اابب کیفرِ به زندان انداخت  ،جایگا مهمی د حقوق کیفری پیدا کرد.
با ججود ای امرجز مرزهای حقوق کیفری با سایر شهتهههای حقهوای کمرنهش شهد ج حقهوق
کیفری د پا ا ی از موا د جظیف جرم انگا ی یا کیفر انگا ی ا به سایر شتهههای حقهوای جاگهذا
کرد است .د ای میان پرسش مهمی که مطرح میشود آن است که آیا سلب آزادی ههم مشهمول
ای تحول ارا گرفته است؟ به بیان دیگر آیا سلب آزادی از حوزة ضهمانت اجراههای خهاص حقهوق
کیفری خا ج شد ج به سایر شتههای حقوای تسری داد شد است؟ آیا امهرجز ههم سهلب آزادی
( »Voltaire« .1زادة  21نوامبر  -1131د گذشت  90مه  )1668از نامدا تری فیلسوفان ج نویسندگان فرانسهوی عصهر
جشنگری است .برای مطابع بیشتر اجع به اج  .ک به مةتهدی ،کریم ،فلسفه ج تةهدد ،نشهر امیهر کبیهر ،چهاپ دجم،
 ،1986صص 51-110
 .2برای مطابع بیشتر اجع به مکتب کالسیک  .ک به جایت ،اب ،هینهز ،فیونها ،جهرم ج جهرم شناسهی ،ترجمهه علهی
سلیمی ،پژ .هشگا حوز ج دانشگا  ،چاپ چها م ،1930 ،صص 69 -33
 »Beccaria« .9حقوادان ج نویسندة معرجف ارن هةدم ایتابیا
 .1ای مطابع بیشتر  .ک به بکا یا ،سزا  ،ساب جرائم ج مةازاتها ،ترجمه دکتر محمدعلی ا دبیلی ،نشر میزان ،چهاپ
هفتم ،1931 ،صص 1-152
 .5برای مطابع بیشتر  .ک به جبد ،جرج ،برنا د ،توماس ،اسنیپس ،جفری ،جرم شناسی نظری (گهذ ی بهر نظریههههای
جرم شناسی) ،ترجمه علی شةاعی ،شرکت چاپ ج نشر بیال ،1930 ،صص 90-10
Tonry, Michael, Retributivism Has a Past: Has It a Future? Studies in Penal Theory and
Philosophy, Oxford University Press, 2011, PP. 1-291
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فقع د اابب مةازات زندان برای مةرمینی که به موجب حکم دادگا های کیفری محکوم شهد انهد
مو د استفاد ارا میگیرد یا میتوان نمونههههایی از اسهتفادة غیهر کیفهری از سهلب آزادی ا ههم
مشاهد نمود؟ اسناد بی ابمللی د ای زمینه چه جیکردی دا ند؟
برای پاسخ به پرسشها ی مذکو جستا حاضر به دج گفتا تقسیم شد است .د گفتها اجل بهه
شناسایی مفهوم سلب آزادی غیر کیفهری ج د گفتها دجم بهه بر سهی مصهادیق سهلب آزادی غیهر
کیفری از منظر کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر بهه عنهوان یکهی از اسهناد پیشهرج د حهوز حقهوق
بی ابملل خواهیم پرداخت.
گفتار اول :مفهوم سلب آزادی غیر کیفری
گرچه بهصو ت سنتی ای طرز تفکر ججود داشته که «سلب آزادی» ضمانت اجرایی کیفهری اسهت
که متعااب جاوع جرم ج بهعنوان مةازات توسع دادگا های کیفری بدان حکم میشود امها امهرجز ج
د اثر کمرنش شدن مرزهای میان حقوق کیفری ج سایر شاخههای حقهوای ،مها شهاهد اسهتفاد از
موا دی از سلب آزادی هستیم که میتوان آنها ا «سلب آزادی غیر کیفری» نامید .بدی معنا کهه
د بعضی موا د ج بنابر پا ای از ضرج تها ،بدجن آن که فهرد مرتکهب بزههی کیفهری شهود ،سهلب
آزادی برای اج پیشبینی شد است .همانی گا موا دی از سلب آزادی د اوانی یافهت مهیشهود
که گرچه متعااب جاوع جرمی بود  ،اما آن سلب آزادی نه بهعنوان کیفر یا مةازات آن جهرم ،بلکهه
بهدبیل ضرج تها ج مصلحتهای غیر کیفری دیگری د نظر گرفته شد است ( United Nations,
.)2003: 175
ای امر ناشی از آن است که حقوق کیفری نوی از تةانس ذاتهی ج کالسهیک خهود دج شهد ج
مرزهای حقوق کیفری به مرزهای حقوق ادا ی ،حقوق پزشکی ،حقوق انضهباطی ج ...نزدیهک شهد
است .د نتیةه حقوق کیفری نه تنها د پا ای از موا د جظیف جرمانگا ی ا به سهایر شهتهههای
حقوای جاگذا کرد است ،1بلکه پا ای از ضمان ت اجراههای سهنتی حقهوق کیفهری نیهز بهه سهایر
شتهها انتقال داد شد است .از آن جمله «سلب آزادی» که بهصو ت سنتی یک ضهمانت اجهرای

 .1به ای پدید اصطالحاً «احاب کیفری» گفته میشود .توضی آن که بهه دنبهال ظههو ا زشههای جدیهد ،مها شهاهد
اانونگذا ی کیفری د اوانی مدنی ،تةا ی ج ...هستیم که به منظو دفاع از ای ا زشها پدید آمد اند .بدی ترتیب د
کنا «حقوق کیفری اختصاصیِ عادی» ،ما امرجز مفهوم «حقوق کیفری اختصاصیِ اختصاصهی» ا دا یهم .اجبهی شهامل
جرائم تا یخی است که د تا یخ حقوق کیفری هموا جرم بود اند ج دجمی شامل جرائم فنی است کهه خها ج از حقهوق
کیفری مطرح ج جرم انگا ی ج سیدگی میشوند.
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کیفری محسوب میشد است ،امرجز بعضاً بهعنوان ضمانت اجرای غیر کیفری د سایر شهتهههای
حقوای استفاد میشود.
یکی از موا د کا برد «سلب آزادی غیر کیفری» بهعنوان ضهمانت اجهرای ادا ی اسهت؛ توضهی
آنکه اساساً متغیّر ادا ی که بر پاسخ مراجع ادا ی ج نه پاسخ ااضی کیفری بهه بهز مبتنهی اسهت،
مستلزم آن است که یک سازمان یا مرجع ادا ی -ج ای دخابهت یها حضهو مرجهع کیفهری -دا ای
صالحیت برای اعمال ضمانت اجرای خاص خود به بز باشد .گرچه معموالً گفته میشود که ضمانت
اجراهای کیفری جنب سزادهی ج ضمانت اجراهای ادا ی جنب انتظام بخشی دا نهد ،امها امهرجز بها
ظهو ضمانت اجراهای ادا ی دا ای جیژگی تنبیهی ای تفاجت تا حدجد زیادی تعدیل شد است.
به هر جی نکتهای که هموا بر آن ترکید شد عدم اعمال ضمانت اجراهای سلب کنندة آزادی
د زمین ادا ی ج نیز عدم استفاد از اادامهای سلب کنندة آزادی مانند تحتنظر ارا دادن مظنون
ج بازداشت متهم د طول فرآیند سیدگیهای ادا ی است 1.با ججود ای ج د عمهل چیهزی غیهر از
ای مشاهد میکنیم؛ چنانکه تحت نظر ارا دادن یک فرد که مهدتهها خهاص جیههههای پلهیس
اضایی بود  ،امرجز تحتعنوان نگهدا ی (توایف ادا ی) با مدت محدجد به پلیس ادا ی بهه منظهو
کنترل هویت افراد نیز تسری داد شد است 2.نمون دیگر آن است کهه د بعضهی کشهو ها ادا ات
ذی نفع میتوانند کیفرهای تکمیلی که د حقوق کیفری نیز معمول است ،اعمال نماینهد؛ از جملهه
بازداشت ممک است بنا به تقاضای ادا ة مربوطه علیه شخصی که جریم خود ا نمیپردازد ،اعمال
شود( 9دبماس-ما تی.)130-225 :1939 ،
نمون دیگر تسرّی «سلب آزادی» به خها ج از حقهوق کیفهری سهنتی ،اسهتفاد از آن د اابهب
شبکههای پزشکی-اجتماعی است که نسبت به کودکان ج بیمها ان جانهی اعمهال مهیشهود ج بعضهاً
منتهی به سلب آزادی از ایشان با احراز شرایطی میگردد .توضهی آن کهه ایه دج گهرج بههعنهوان
«جمعیت د معرض خطر یا جمعیت خطر دا » ممک اسهت مشهمول ااهدامات سهابب آزادی اهرا
گیرند؛ با ای تفاجت که کودک به بحاظ ارا گرفت د مواعیتی خطرناک برای خود اج مهو د توجهه
ارا میگیرد ج د مراجع پزشکی-اجتماعی نگهدا ی میشود ،حال آن که بیما جانی چنانچه بنها

 .1به عنوان نمونه  .ک به اطع نام کنگرة بی ابمللی حقوق جزای جی  .1383برای مطابع بیشتر اجع به ایه اطهع
نامه  .ک به
Bassiouni, Cherif, International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement
Mechanisms, Volume 2, BRILL, 2008, P. 33

 .2مادة  68 -1ج بعد اانون آیی داد سی کیفری فرانسه
 .9نظیر آن چه د حقوق آبمان مشاهد میشود.
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به تقاضای خودش بتوان اج ا د مان کرد دیگر مشمول اادام اعزام اجبا ی به ای مراجع نمیشهود،
مگر آنکه حابت جی بنا بر عبا ت اانون سالمت عمومی ،1برای امنیت اشخاص خطر داشته باشد2.
نمون دیگری از «سلب آزادی غیر کیفری» استفاد از آن د اابب یک اادام «دفهاع اجتمهاعی»
د ابال افراد جبگرد ج متکدی یا معتاد به ابکل اسهت؛ توضهی آنکهه د کشهو هایی کهه امهرجز از
جبگردی ج تکدیگری جرمزدایی کرد اند ،مسرب اعزام ج نگهدا ی جبگهردان ج متکهدیان بهی دج تها
هفت سال د مراکز خاص بهعنوان یک اادام دفاع اجتماعی پذیرفته شد است 9.همانی اعتیاد به
ابکل حتی «جاتی برای دیگری خطر تلقی شود» ممک است موجب صدج اادام مبنهی بهر اعهزام ج
نگهدا ی اجبا ی معتاد د یک مؤسس تخصصی شود 1،د حابیکه اعتیاد به ابکهل د ههیک کشهو
ا جپایی جرم انگها ی نشهد اسهت (دبمهاس-مها تی213 :1939 ،؛ De Vito and Lichtenstein,
.)2015: 28
موا د فوق به خوبی نشاندهندة آن است که امرجز اسهتفاد از «سهلب آزادی» بههعنهوان یهک
ضمانت اجرای غی ر کیفری د کشو های مختلف ج د موا د گوناگون مو د استفاد ارا میگیرد .به
طو کلّی علّت ای که ای مصادیق «سلب آزادی» بهعنهوان «سهلب آزادی غیهر کیفهری» شهناخته
میشوند آن است که ای موا د از سهلب آزادی بزجمه ًا متضهم یهک سهیدگی ج داد سهی کیفهری
نیستند ،مستقل از هر بز کیفری پیش بینی شد اند ج بعضاً از تصمیمات اوة مةریه ناشی میشوند.
اببته صالحیت مقامات ادا ی ج اجرایی برای حکم به «سهلب آزادی» موضهوعی بهه شهدّت منااشهه
برانگیز است ج بعضی کا شناسان معتقدند باید بغو شود 5.با ای ججود الزم است که به خاطر داشهته
باشیم که ای شکل از «سلب آزادی» بهجسیل اواعد حقوق بشری غیر اهانونی اعهالم نشهد اسهت؛
گرچه بهجسیل مراابتها ج تضمینات متعددی محصو ج محدجد شد است1.
 .1مادة  912اانون سالمت عمومی فرانسه اعزام ج نگهدا ی اجبا ی ا شامل اشخاصی میداند که «اختالل جانهی آنهها
نظم عمومی یا امنیت اشخاص ا د معرض خطر ارا میدهد»؛ مفهوم خطرناکی با اعهزام فهو ی بیمها جانهی بهه یهک
مؤسسه د عبا ت اانون صری تر آمد است« :د صو ت ججود خطر اریب ابواوع برای امنیت اشخاص» ج د صو تی که
فتا فرد «حاکی از اختالالت جانی آشکا باشد».
 .2برای مطابع بیشتر اجع به سلب آزادی غیر کیفری از کودکان مراجعه کنید به
Ceccorulli, Michela, The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention, Routledge,
2014, PP. 53-54

 .9برای نمونه اانون  1831بلژیک
 .1اانون  15آج یل  1351فرانسه
 .5به عنوان مثال ببینید نظری ا کهه بهه جسهیل  Mr. Louis Joinetد پها اگراف  18از گهزا ش اج اجهع بهه « جیهه
بازداشت ادا ی» آمد است)UN doc. E/CN.4/Sub.2/1990/29( .
 .1برای مطابع بیشتر جوع کنید به
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گفتار دوم :انواع سلب آزادی غیر کیفری در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
د میان اسناد بی ابمللی ،کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر سندی است که بهصهو ت جیهژ انهواع سهلب
آزادی کیفری ج غیرکیفری ا احصاء کرد است .بر ای اساس مادة  5کنوانسیون چها مواعیهت ا کهه
د آنها «سلب آزادی» بهعنوان بخشی از فرآیند غیر کیفری توجیه میشود ،مو د تصهدیق اهرا داد
است :ابف) سلب آزادی به جاسط تمرّد از ارا صاد توسع دادگا یا به منظهو تضهمی اجهرای یهک
تکلیف تةویز شد اانونی به موجب بند (( )1ب) از ماد 5؛ ب) سلب آزادی صغا به موجهب بنهد ()1
(د) از ماد 5؛ ج) سلب آزادی به دالیل پزشکی یا اجتماعی به موجهب بنهد ( ) ( )1مهاد 5؛ د) سهلب
آزادی د ا تباط با بیگانگان به موجب بند (( )1ج) ماد 5
د ای گفتا به بر سی انواع سلب آزادی غیر کیفری از منظر کنوانسیون ا جپایی خواهیم پرداخت
ج برای آشنایی دایقتر با ضوابع حاکم بر ای  1نوع سهلب آزادی غیهر کیفهری ،آ ایهی ا کهه دادگها
ا جپایی حقوق بشر د مقام سیدگی به دعاجی مربوط به ای انواع سلب آزادی صاد کرد است ،مهو د
استفاد ارا خواهیم داد.
 -1سلب آزادی در نتیجه عدم انجام تکالیف مقرر قانونی یا قضایی
مادة ( )1( 5ب) کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر «دستگیری یا بازداشت اانونی یهک شهخص بهه بحهاظ
تمرّد از ارا صاد توسع دادگا یا به منظو تضمی اجرای یک تکلیف تةویز شد د اانون» ا مةاز
دانسته است.
حابت اجبی که به موجب ای مقر توایف ج بازداشت شخص د آن اجاز داد شد است ،تمرّد از
ارا صاد توسع یک دادگا است که ممک است بهرای مثهال از اصهو شهخص د پرداخهت جهزای
نقدی تعیی شد به جسیله دادگا  1یا انةام یک معاینه پزشکی د ا تباط با سالمت ذهنی 2یها حاضهر
شدن به عنوان شاهد ناشی شود .همانی اصو د عایت محدجدیتهای مربوط به محل سکونت 9یها
اعالم دا ایی از دیگر موا دی است که ممک است مشمول ای حابت ارا گیهرد 1.خهوددا ی از انةهام

Miller, Frederic, Vandome, Agnes, McBrewster, John, Administrative Detention: Sovereign
State, Arrest, Trial (law), National Security, Democracy, Terrorism, Illegal Immigration, Crime,
Incarceration, Conviction, Preventive Detention, Human Rights, Civil and Political Rights,
Alphascript Publishing, 2009, PP. 1-146
1. Velinov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, No. 16880/08, 19 September 2013
2. X. v. Germany, Commission decision of 10 December 1975
3. Freda v. Italy, No. 8916/80, Commission decision of 7 October 1980, DR 21
4. Airey v. Ireland, No. 6289/73, ECHR 1979; X v. Austria, No. 8278/78, 13 December 1979
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یک حکم اجع به تحویل باه به یکی از جابدی  1ج نقض شرایع آزادی به اید جثیقه 2از دیگر مهوا دی
است که د ای با اجع به آنها حکم صاد شد است.
اببته با توجه به نحو بیان ای اسمت از ماد  ،بدیهی است که شخصی که به موجهب ایه مقهر
بازداشت یا توایف شد است ،بایستی شانس ج فرصت اجرای ارا صاد توسع دادگا ا داشهته بهود
جبی از انةام آن سرباز زد باشد .بنابرای اشخاصی که از ججهود چنهی تعههد ج تکلیفهی مطلهع نشهد
بود اند ،نمیتوانند مشمول ای مقر ارا گیرند9.
د هم ای موا د تعهد ج تکلیف شخص باید ضرج تاً برآمهد از حکهم اهانونی یهک دادگها باشهد.
بنابرای د دعوای بربینسکی علیه بهستان 1دادگها ا جپهایی حقهوق بشهر بهه ایه نتیةهه سهید کهه
نگهدا ی اجبا ی خواهان د یک بیما ستان جانی د چها چوب داد سی کیفری علیهه اج ج بههمنظهو
تضمی اجرای حکم دادگا د مو د بر سی حابت ذهنی جی بود که بهرای تصهمیم گیهری اجهع بهه
مسئوبیت کیفری جی الزم ج ضرج ی بود است .پس زمانیکه احراز شد که ای «سهلب آزادی» ناشهی
از تخلّف از ارا ج حکم دادگا بود است ،دادگا ا جپایی حقوق بشر اانونی بودن آن ا تصهدیق کهرد ج
تشخیص داد که «سلب آزادی» با ضوابع مةاز اانونی منطبق بهود ج ااهدامی خودسهرانه بهه حسهاب
نمیآمد است (.)Fenyves, 2012: 794
اما حابت دجم از مواعیتهایی که به جسیل مادة ( )1( 5ب) پوشهش داد مهیشهود (یعنهی سهلب
آزادی به منظو تضمی اجرای یک «تکلیف تةویز شد اانونی») به نظر از جضهوح کمتهری برخهو دا
است .با ای ججود به نظر می سد برای تحقق ای مقر الزم است که یک تعهد اجرا نشدة ضرج ی بهر
عهدة شخص مو د نظر باشد ج توایف ج بازداشت اج هم باید با هدف تضمی اجهرای آن تعههد صهو ت
گیرد .بنابرای به محض آنکه تعهد مربوط انةام گرفت ،مبنای بازداشت پذیرفته شد د اسهمت دجم
ماد ( )1( 5ب) هم از بی خواهد فت 5.نمونههایی از چنی تکلیف خاصی ممک است انةام خهدمت
نظامی یا شهرجندی ،حمل اج اق شناسایی ،ایةاد یا ا ائه اظها نام مابیاتی یها گمرکهی ج یها زنهدگی د
یک مکان مشخص شد باشد1.
د پایان ای اسمت الزم است به ای نکته اشا کنیم که ناتوانی از انةهام یهک تعههد اهرا دادی،
حتی جایی که اجرای آن به جسیله یک حکم حقوای ج مدنی تحمیل شد است ،ذیل ماد ( )1( 5ب)
1. Paradis v. Germany, No. 4065/04, 4 September 2007
2. Gatt v. Malta, No. 28221/08, ECHR 2010
3. Beiere v. Latvia, No. 30954/05, 29 November 2011
4. Slavomir Berlinski v. Poland, No. 27715/95, 18 January 2001
5. Vasileva v. Denmark, No. 52792/99, 25 September 2003
6. Johansen v. Norway, 23 ECHR 33, Judgment of August 1996; B v. France, Appl. No.
13343/87, 25 March 1992; Ciulla v. Italy, Series A no 148, 22 February 1989; McVeigh, O`Neill
and Evans v. the United Kingdom, Commission report of 18 March 1981
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ارا نمیگیرد؛ چرا که اساساً به موجب ماد  1از پرجتکل شما  1کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر،1
«سلب آزادی» به خاطر ناتوانی د اجرای یک تعهد ارا دادی ممنوع است2.
 -2سلب آزادی از صغار به عنوان اقدام تأمینی و تربیتی
ماد ( )1( 5د) کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر «بازداشت یک صغیر از طریق ارا صاد توسع دادگها
به منظو نظا ت تربیتی یا به منظو اعزام اج نزد مرجع اانونی صاب » ا مةاز دانسته است .نکتهای که
د ابطه با ای مقر بایستی مو د توجهه اهرا گیهرد آن اسهت کهه اصهطالح «صهغیر» 9بهه موجهب
کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر از یک معنی مستقل برخو دا است ج شامل هم اشخاص زیر  18سهال
میشود1.
مبنای نخست پذیرفته شد برای توایف ج سلب آزادی صغا د موا دی اعمال مهیشهود کهه یهک
دادگا یا نهاد ادا ی به موجب یک حکم اانونی تصمیم میگیرد تها صهغیری ا تحهت نظها ت تربیتهی
ترکیب شد با یک محدجدیت د آزادی ارا دهد؛ از ابیهل ااامهت اجبها ی د یهک مؤسسهه یها نههاد
اصالح ج تربیت یا د یک کلینیک .بایستی توجه داشته باشیم کهه اصهطالح «نظها ت تربیتهی» نبایهد
معادل با تعلیم ج آموزش د کالس د س د نظر گرفته شود .چنهی نظها تی بایهد شهامل جنبههههای
متعددی از اعمال حقوق جابدینی برای حمایت از صغیر مهو د نظهر ج د اسهتای منهافع اج بهه جسهیل
مقامات مربوطه باشد5.
بهعنوان مثال د دعوای بوما علیه بلژیک دادگا ا جپایی حقوق بشر حکم داد که نگههدا ی صهغیر
د یک زندان ابل از انتقال سریع اج به مؤسس اصالح ج تربیت به موجب ماد ( )1( 5د) مةاز دانسهته
 .1حقوق ماهوی مند ج د کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر به جسیل پرجتکلهایی که به آن ابحهاق شهد انهد ،تکمیهل ج
توسعه یافته است .پرجتکلهای شما ة  6 ،1 ،1 ،1ج  19د زمر پرجتکلهاییاند که د جهت تکمیل حقهوق مهاهوی بهه
ای کنوانسیون ملحق شد اند .برای مطابع بیشتر جوع کنید به
Schabas, Wiliam, The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford
University Press, 2015, PP. 10-22

 .2ای مسربه از چنان اهمیتی برخو دا است که مادة 11میثاق حقوق مدنی جسیاسی ههم ضهم ترکیهد بهر ممنوعیهت
زندانی کردن افراد به جاسط ناتوانی ایشان از انةام تعهدات ارا دادی ،د مادة  1خود به صراحت هرگونه اادام مغهایر بها
مادة  11ا توسع کشو های عضو د هر شرایطی ممنوع دانسته است .به همی جاسطه ای حق ا امرجز به عنوان یکهی
از مصادیق حقوق بشر غیراابل تعلیق به شما میآج ند.
 .9برای مطابع بیشتر اجع به مفهوم صغیر ج حقوق کودکان د حقوق بی ابملل مراجعه کنید به
Van Bueren, Geraldin, The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff
Publishers, 1998, PP. 20-36
4. Koniarska v. the United kingdom, No. 33670/96, 12 October 2000
5. P. and S. v. Poland, No. 57375/08, 30 October 2012
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شد است .با ای ججود دادگا ا جپایی حقوق بشر د همی پرجند یهک مهو د از نقهض ایه مقهر ا
احراز کرد؛ چرا که صغیر  -که یک پسر با متخلّف ج به شدّت آشفته ج پریشان حال بود  3 -مرتبه ج
د مةموع برای  113جز د کمتر از یک سال به بازداشتگا زندان فراخواند شد بود .دادگا ا جپهایی
حقوق بشر حکم داد که مقامات مربوطه متعهد ج موظف بود اند کهه تسههیالت مناسهب ا بهه منظهو
دستیابی اج به اهداف آموزشی فراهم کنند؛ چرا که بازداشت یک نوجوان:
«د شرایع انزجای جااعی ج بدجن همکا ی پرسنل د مو د تعلیم آموزشهی ،نمهیتوانهد بهه عنهوان
اادامی د جهت پیشبرد هرگونه هدف آموزشی د نظر گرفته شود».)Van Bueren, 2007: 99( 1
د طرف مقابل د دعوای نیلس علیه دانما ک دادگا ا جپایی حقوق بشر حکم داد کهه نگههدا ی
باه د ای پرجند د یک بیما ستان جانی برخالف تمایل اج اما بهه د خواسهت مهاد ش ،اساسهاً یهک
«سلب آزادی» نبود است؛ بلکه «یک اادام مسئوالنه به جسیله ماد ش د جهت اعمال حق حضانت ج
د استای منافع باه بود است».)Mitchell, 2008: 29( 2
اما مبنای دجم ذکر شد د ماد ( )1( 5د) کنوانسیون ا جپایی حقوق بشهر بهه بازداشهت صهغا بها
هدف حاضر کردن آنها نزدِ یک دادگا برای سیدگیهای حقوای یا ادا ی مربوط است .بنابرای ایه
مواعیت شامل بازداشت صغیر مظنون یا متهم به یک جرم کیفری نمیشود کهه مشهمول مهاد )1( 5
(ج) خواهد بود.
 -3سلب آزادی به دالیل پزشکی یا اجتماعی
مادة  ) ( )1( 5کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر «بازداشت اانونی اشخاص جههت پیشهگیری از سهرایت
بیما یهای مسری ،افراد مختلابمشاعر ،معتادان به ابکل ج مهواد مخهد ج جبگهردان» ا مةهاز دانسهته
است .د مو د دبیل ای که چرا اشخاصی که متعلق به بعضی از ای طبقهات هسهتند ممکه اسهت بها
«سلب آزادی» ج به ج شوند ،دادگا ا جپایی حقوق بشر چنی حکم داد است که« :نه فقهع بهه ایه
دبیل که آنها باید بهعنوان خطرات گا ج بیگها بهرای امنیهت عمهومی د نظهر گرفتهه شهوند ،بلکهه
همانی ای که منافع خودشان ممک اسهت سهلب آزادی آنهها ا ضهرج ی سهازد»Mowbray, ( 9
 .)2012: 281ذیالً مهمتری مصادیق ای نوع از «سلب آزادی» ا که نمونههای از «سهلب آزادی غیهر
کیفری» است ،مو د بر سی ارا میدهیم.

1. Boumar v. Belgium, Judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, PP. 21-22, Paras. 5153
2. Nielsen v. Denmark,Series A. No. 144, 28 November 1988
3. Guzzardi v. Italy, 6 November 1980, Series A, No. 39, PP. 36-37
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 )1-3سلب آزادی پزشکی جهت پیشگیری از سرایت بیماریهای مسری
چنانکه د مادة  ) ( )1( 5کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر مالحظه کهردیم بازداشهت اهانونی اشهخاص
جهت پیشگیری از سرایت بیما یهای مسری پذیرفته شهد اسهت .معیها ج مهالک اساسهی د زمهان
ا زیابی اانونی بودنِ «سلب آزادی» یک شخص بهدبیهل جلهوگیری از سهرایت ج شهیوع بیمها یههای
مسری عبا تاند از ای که:
ابف) آیا شیوع آن بیما ی مسری برای سالمت یا امنیت عمومی خطرناک است یا نه؛
ب) آیا سلب آزادی شخص مبتال آخری ا چا بهمنظو جلوگیری از شیوع بیما ی است یها نهه؛
با د نظر گرفت ای نکته که اادامات ج تدابیر با شدّت کمتر ،احراز شهد اسهت کهه بهرای حفاظهت از
منافع عمومی ناکافی هستند.
هر زمانی که یکی از ای دج معیا پایان یابند ،مبنای «سلب آزادی» شخص هم از بی می جد1.
 )2-3سلب آزادی اشخاص مختلالمشاعر
د مو د معنای «اشخاص مختلابمشاعر» دادگا ا جپایی حقوق بشر حکهم داد اسهت کهه باتوجهه بهه
توسع مداجم ج جزافزجن فهم ج د ک علوم پزشهکی از «اخهتالل ذهنهی» ،نمهیتهوان «تفسهیر ج نظهر
اطعی» اجع به معنای ای اصطالح ا ائه داد ( .)Bartlett, 2007: 42اما آن چه مسلّم است آن اسهت
که اطعاً نمیتوان یک شخص ا به استناد ای مقر «به سادگی به خاطر عقاید یا فتا هایش که اج ا
از هنةا های غابب د یک جامع خاص متمایز میکند» بازداشت کهرد 2.د ههر حهال الزم اسهت کهه
بازداشت شخص مو دنظر با د نظر گرفت یافتههای علوم جانشناسی ج جانپزشهکی معاصهر ج ایهج
باشد.
زمانیکه از بزجم اانونی بهودن «سهلب آزادی» شهخص مختهلابمشهاعر صهحبت مهیکنهیم ،بهدان
معناست که «سلب آزادی» اج باید منطبق با ضهوابع شهکلی ج مهاهوی پذیرفتهه شهد د کنوانسهیون
ا جپایی حقوق بشر بود ج یک اادام خودسرانه نباشد .د دعوای جینترج پ علیه هلند 9دادگها ا جپهایی
حقوق بشر ضابطهای ا جضع کرد که برای تشهخیص ایه کهه آیها بازداشهت شهخص مختهلابمشهاعر
خودسرانه بود یا نه ،بتوان به آن استناد کرد .ای ضابطه بر چند معیا مبتنی است:
ابف) بیما ی ذهنی باید به جسیله متخصص علم پزشکی ثابت شود؛

1. Enhorn v. Sweden, No. 56529/00, ECHR 2005-I
2. Rakevich v. Russia, No. 58973/00, 28 October 2003
3. Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979, Series A, No. 33
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ب) ماهیت یا سط بیما ی (اختالل) باید به انداز کافی جدی باشد تها «سهلب آزادی» ا توجیهه
کند؛
پ) «سلب آزادی» باید فقع تا زمانی ادامه یابهد کهه بیمها ی ذهنهی ج شهدّت آن ،مقتضهی ادامهه
بازداشت است؛
ت) د موا دی که «سلب آزادی» به صو ت بابقو بدجن حد ج مهرز ج نهامعیّ اسهت ،نظها تههای
دج ای باید به جسیله محکمهای که اد ت ج صالحیت آزاد کردن اج ا دا د ،انةام گیرد؛
ث) «سلب آزادی» باید د بیما ستان ،کلینیک یها دیگهر مؤسسهاتی کهه بهرای نگههدا ی چنهی
اشخاصی مناسب هستند ،انةام گیرد (.)Rainey, 2015: 52
1
یک نمون با ز د ای زمینه دعوای ج بانف علیه بلغا ستان است .د ایه دعهوا خواههان متعااهب
حکم دادستان که بدجن مشو ت با یک پزشک متخصص صاد شد بود ،بازداشت شد .دادگها ا جپهایی
حقوق بشر به ای نتیةه سید که بازداشت اج غیر اانونی بود است؛ چرا که «به صهو ت اابهل اتکهایی
ثابت نشد بود که خواهان دچا اختالل مشاعر است» .دادگها ا جپهایی حقهوق بشهر سهپس ج بعهد از
بر سیهای الزم ای گونه نظر داد که د دعوای مو د نظر «بر مبنای مدا ک مستند د دسهترس ،یهک
ا زیابی مقدم به جسیله یک جانپزشک ممک ج الزم بود است» .دادگا ا جپایی حقوق بشر همانهی
به ای نکات اشا کرد که هیک ادعایی مبنی بر ای که پرجند شامل یهک امهر اضهطرا ی بهود ججهود
نداشته است ،خواهان سابق بیما ی ذهنی نداشته ج ظاهراً یک نظری پزشهکی ههم صهاد شهد بهود
مبنی بر ای که اج از بحاظ ذهنی سابم است .بنابرای ج با د نظر گرفت مةموع ایه عوامهل ،دادگها
ا جپایی حقوق بشر «سلب آزادی» خواهان ا که مبتنی بر دیدگا دادستان ج یک افسر پلیس اجع بهه
سالمت ذهنی اج ج د غیاب یک ا زیابی بهه جسهیل جانپزشهک بهود ،غیهر اابهل ابهول تشهخیص داد
(.)Guild, 2011: 216
 )3-3سلب آزادی معتادان به الکل و مواد مخدر
د ابطه با موضع کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر اجع به سهلب آزادی از اشهخاص معتهاد بهه ابکهل ج
موادمخد  ،مراجعه به آ ای دادگا ا جپایی حقوق بشر د ای زمینه اهگشاست .د جااع گرچهه تعهداد
محدجدی شکایت اجع به «سلب آزادی» اشخاص معتاد به ابکل ج مواد مخد ججود دا د ،اما بهصو ت
تلویحی پذیرفته شد است که دادگا ا جپایی حقوق بشر زمانیکه اعتبا «سلب آزادی» افراد معتاد بهه
ابکل ج مواد مخد ا ا زیابی میکند ،شیو ای مشابه با آن چه د مهو د افهراد مختهلابمشهاعر بهه کها
گرفته میشد ا مو د استفاد ارا میدهد.

1. Varbanov v. Bulgaria, Reports 2000-X, 5 October 2000
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بهعنوان مثال د ابطه با تعیی معنا ج مفههوم «ابکلهی بهودن» از منظهر مهاد  ،) ( )1( 5دادگها
ا جپایی حقوق بشر د دعوای بیتوا علیه بهستان 1ای گونه حکم داد که:

«اشخاصی که از بحاظ پزشکی ،ابکلی شناخته نمیشوند ،اما فتا آنها تحت ترثیر ابکل یک خطر
ج تهدید برای نظم عمومی یا خودشان ایةاد میکند ،میتوانند به خاطر حمایهت از منهافع عمهومی یها
منافع خودشان از ابیل امنیت شخصی یا سالمتی سلب آزادی شوند» (.)Dutertre, 2003: 119
از آن چه گفته شد د مییابیم که از نظر دادگا ا جپایی حقوق بشر ،سلب آزادی یک شخص صهرفاً
به خاطر مصرف ابکل توسع اج تا زمانی که فتا جی خطری بهرای نظهم عمهومی یها خهودش نداشهته
باشد ،جایز نخواهد بود.
 )4-3سلب آزادی از ولگردان
ماد  ) ( ) 1( 5کنوانسیون ا جپایی حقوق بشهر سهلب آزادی از اشهخاص جبگهرد ا بهه عنهوان یکهی از
مصادیق سلب آزادی غیر کیفری شناسایی کرد است .اببته مصادیق سهلب آزادی از جبگهردان کهه د
دادگا ا جپایی حقوق بشر مطرح شد باشد ،ناد است .با ای ججود ج بهه عنهوان یهک نمونهه ،موضهوع
جبگردان د دعوای دجیلد علیه بلژیک مو د بر سی ارا گرفت .دادگا ا جپایی حقوق بشر د ایه دعهوا
تعریفی ا که د حقوق کشو بلژیک از جبگردی ا ائه شد است ،پذیرفت ج آن ا مطهابق بها مقتضهیات
ماد  ) ( )1( 5تشخیص داد« :اشخاصی که هیک مسک معیّنهی ندا نهد ،ههیک جسهیلهای بهرای امهرا
معاش نداشته ج هیک کسب ج کا ج حرفه معیّنی ندا ند 2».بر ایه اسهاس بهرای آن کهه کسهی جبگهرد
شناخته شود ،باید بهصو ت همزمان هر سه جیژگی مذکو ا داشته باشد.
همانی د ای زمینه باید به دعوای گوزا دی علیه ایتابیا 9توجه داشت که د آن دادگا ا جپهایی
حقوق بشر ادعای دجبت ایتابیا ا د ای با که اعضای مظنون به فعابیتهای مافیایی که فااهد منهابع
اابل شناسایی د آمد بودند به عنوان مصداق اصطالح «جبگرد» محسوب میشوند ،نپهذیرفت ( Harris,
.)2014: 322
 -4سلب آزادی از اتباع بیگانه
یکی دیگر از انواع سلب آزادیهای غیر کیفری پیشبینی شهد د کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر،
سلب آزادی از اتباع بیگانهه اسهت .مهاد ( )1( 5ج) کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر «دسهتگیری یها
بازداشت اانونی شخص بهمنظو جلوگیری از ج جد غیر اهانونی بهه داخهل کشهو یها ااهداماتی کهه د
1. Witold Litwa v. Poland, Appl No. 26629/95, Judgment of 4 April 2000
2. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, Judgment of 18 June 1971, Applications Nos.
2832/66, 2835/66 and 2899/66, Series A, No. 12
3. Guzzardi v. Italy, Series A. No. 39, 6 November 1980
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استای اخراج از کشو یا استرداد اج صو ت میگیرد» ا مةاز دانسته است .چنانکه مالحظه میکنیم
ماد ( )1( 5ج) به دجبتها اجاز میدهد تا آزادی بیگانگان ا د حوز مباحث مهاجرت کنترل کنند1.
اسمت اجل ای مقر «سلب آزادی» یک پناهةو یا دیگر مهاجری ا ابل از آنکه مةهوز دجبتهیِ
ج جد به کشو به ایشان اعطا شود ،اجاز میدهد 2.باید توجه داشته باشیم کهه چنهی سهلب آزادیای
باید با هم اهداف کلی مادة  5کنوانسیون ا جپایی حقهوق بشهر کهه د پهی آن اسهت کهه حهق آزادی
اشخاص ا تضمی کند ج اطمینان یابد که هیککس به شکل خودسهرانه ج غیهر اهانونی آزادیاش ا از
دست نمیدهد ،مطابقت داشته باشد 9.بنابرای چنی سلب آزادیای باید با حس نیت انةهام گیهرد ج
نیز باید ا تباط نزدیکی با هدف جلوگیری از ج جد غیرمةاز یک بیگانه به کشو داشهته باشهد .مکهان ج
شرایع چنی بازداشتی باید مناسب باشد ج بایستی به خاطر داشته باشیم کهه ایه تهدابیر نسهبت بهه
کسانی که مرتکب جرائم کیفری شد اند ،اعمال نمیشود؛ بلکه نسبت به بیگانگانی اعمال میشهود کهه
غابباً از بیم جان از کشو خود گریختهاند.
اما اسمت دجم از ماد ( )1( 5ج) دستگیری یا بازداشت اانونی شخص به منظهو ااهداماتی کهه د
استای استرداد یا اخراج اج از کشو صو ت میگیرد ا مةاز دانسته است .ای نهوع از «سهلب آزادی»
حتی اگر اخراج یا استرداد د عمل اتفاق نیافتد یا حتی اگر د خواست سمی یها حکهم سهمی بهرای
استرداد هم ججود نداشته باشد جااع خواهد شد؛ اببته ای امر منوط به آن است که سیدگیههای الزم

 .1برای مطابع بیشتر مراجعه کنید به
Costello, Cathryn, The Human Rights of Migrants in European Law, Oxford University Press,
2013, PP. 1-350

 .2نمونهای از ای نوع سلب آزادی «فرمان اجرایی  »19613است .ای فرمان با عنوان «حفاظهت از ملهت د برابهر ج جد
ترج یستهای خا جی به آمریکا» فرمانی اجرایی اسهت کهه جز جمعهه  28ژانویهه  2016بهه امضهای «دجنابهد ترامه »
ئیسجمهو آمریکا سید .به موجب ای فرمان ج جد شهرجندان هفت کشو مسلمان شامل ایران ،عراق ،سهو یه ،بیبهی،
سومابی ،سودان ج یم به آمریکا فا غ از نوع جیزای آنها به مدّت  30جز ممنوع شد .د پی صدج ای فرمان صدها نفهر
از پناهندگان کشو های مذکو که اصد ج جد به کشو آمریکا ا داشتند ،د فرجدگا های ای کشو دسهتگیر ج بازداشهت
شدند .د پی گسترش اعتراضات به ای مسربه دادگاهی د ایابت جاشنگت د پرجندة «ایابهت جاشهنگت د برابهر دجنابهد
ترام » مواتاً بخشهای زیادی از فرمان اجرایی از جمله منع سفر ا به حابت تعلیق د آج د .د نتیةه ایه امهر جزا ت
امنیت میه آمریکا د تا یخ  1فو یه اعالم کرد که اجرای بخشهایی از ای فرمان ا طبق حکم دادگها متواهف کهرد
است ج جزا ت امو خا جه جیزاهایی ا که سابقاً معلّق شد بودند ،دجبا معتبهر کهرد اسهت .سهرانةام ج پهس از آن کهه
دادگا استیناف شعب نهم ایاالت متحد د تا یخ  3فو یه حکم دادگا ایابت جاشنگت ا تریید کرد« ،ترامه » د جز 1
ما س  2016فرمان اجرایی  19613ا بغو ج فرمان اجرایی جدید  19680ا صاد کرد.
3. Saadi v. the United Kingdom, No. 13229/03, ECHR 2008
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انةام گرفته باشد .ای سیدگیها باید به انداز ای باشد که مفهوم «ااداماتی» 1کهه د مهاد ( )1( 5ج)
به آن اشا شد است ،ا برآج د سازد2.
د ای میان نکت اابل توجه آن است که از نظر دادگا ا جپایی حقوق بشر د بر سی ایه کهه آیها
بازداشت اانونی بود است یا نه ،اانونی بودن یا نبودن استرداد هم معموالً مو د توجه ج محهل بر سهی
خواهد بود .ای مسربه به جیژ زمانی که خود حقوق ملی کشو عضو نوعی جابستگی بی اهانونی بهودن
بازداشت ج اانونی بودن استرداد ایةاد میکند ،به صو ت مشههودتری اابهل مشهاهد اسهت 9.بنهابرای
خیلی مهم است که تا زمانیکه مشرجعیت بازداشت شخص مو د بر سی اهرا مهیگیهرد ،اسهترداد یها
اخراج اج ا به ترخیر اندازیم؛ چرا که نتایج حاصله د ابطه با مشرجعیت یها عهدم مشهرجعیت بازداشهت
میتواند بر مشرجعیت خود فرآیند استرداد یا اخراج هم ترثیر بگذا د.
یکی از موا دی که مسرب اانونی بودن بازداشت باتوجه به موضوع استرداد مطرح شد ،دعوای بوزانو
علیه فرانسه 1بود .د ای دعوا دادگا ا جپایی حقوق بشر به ای نتیةهه سهید کهه بازداشهت خواههان
غیراانونی ج د نتیةه د تضاد با ماد ( )1( 5ج) محسوب میشود ج همانی اخراج خواهان از فرانسهه
به سوئیس هم خودسرانه ج غیراانونی بود است .ماجرا از ای ارا بود که د ای پرجنهد اگرچهه یهک
دادگا فرانسوی ،د خواست دجبت ایتابیا ا برای استرداد خواهان نپذیرفته بود ،اما دجبت فرانسهه حکهم
اخراج خواهان ا صاد کرد .سپس مقامات کشو فرانسه ابل از اجرای حکم اخراج مدت یک مها اج ا
د بازداشت نگه داشتند ج د طول ای مدت از استفاد خواهان از هر گونه اهکا اضایی ج نیز امکهان
تماس گرفت جی با همسر ج جکیلش ممانعت به عمل آج دند ج اجاز ندادند که اج کشو ی ا به عنهوان
مقصدِ پس از اخراجش از فرانسه مشخص کند .سرانةام خواهان به اجبا ج به جسیل پلهیس از فرانسهه
به سمت مرز سوئیس برد شد (ای د حابی بود که مرز اسپانیا به مکانی که خواهان د آن جا توایف
شد بود نزدیکتر بود؛ علّت ای تصمیم آن بود که دجبت سوئیس یک معاهدة استرداد با دجبهت ایتابیها
داشت ج امکان استرداد خواهان از سوئیس به ایتابیا ججود داشت) ،د سهوئیس توایهف شهد ج بعهداً از
آنجا به ایتابیا استرداد شد .دادگا ا جپایی حقوق بشر به ای نتیةه سهید کهه شهرایع پرجنهد ثابهت
میکند که بازداشت خواهان یک شکل مبدّل از استرداد بهود اسهت کهه نمهیتوانسهت طبهق ضهوابع
کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر اابل توجیه باشد (.)Schechinger, 2017: 139
نمون دیگری از موضوع مو د بحث دعوای دجگز علیه یونان 5اسهت .د ایه دعهوا دادگها ا جپهایی
حقوق بشر به ای نتیةه سید که مادة ( )1( 5ج) نقض شد است .علّت آن بود که د جااهع گرچهه د
1. Action
2. X. v. Switzerland, Commission decision of 9 December 1980
3. Zamir v. the United Kingdom, Report of 11 October 1983
4. Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986, A. 111, PP. 25-27
5. Dougoz v. Greece, Appl. No. 40907/98, 6 March 2001
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ای دعوا به موجب حقوق داخلی کشو یونان یک مبنای اانونی بهرای اخهراج فهرد ججهود داشهت ،امها
دادگا ا جپایی حقوق بشر متوجه شد که حکم اخراج به جسیل نهاد دیگری غیر از نههادی کهه حقهوق
داخلی کشو یونان صاب برای تصمیم گیری د ای زمینه شناخته ،صاد گردید بود 1.به عهالج ایه
که ضابط «خطر عمومی» که به موجب حقوق ملی یونان برای حکم به اخراج د ای گونه مهوا د الزم
ج ضرج ی بود ،برآج د نشد بود (.)Nykanen, 2012: 59
نکت دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم آن است که گرچه مهاد ( )1( 5ج) محهدجدیتههای
زمانی د ا تباط با مدت زمان ج طول بازداشتی که د جریان سیدگی به اخراج یا استرداد فرد صو ت
میگیرد تعیی نکرد است ،با ججود ای دادگا ا جپایی حقوق بشر تصری کرد است که برای ای کهه
سلب آزادی شخص موجه باشد ،فرآیند سیدگی به استرداد یها اخهراج بایهد بها جههد ج کوشهش الزم
صو ت گیرد:

«از نحو جملهبندی ج نگا ش هر دج نسخه فرانسوی ج انگلیسی ماد ( )1( 5ج) بهه جضهوح آشهکا
است که سلب آزادی تحت ای مقر فقع تا زمانی توجیه میشود که فرآیند سیدگی به اسهترداد د
حال اادام باشد .نتیةه آن که اگر چنی فرآیندهایی با جهد ج کوشش الزم دنبال نشوند ،سهلب آزادی
طبق ماد ( )1( 5ج) توجیه پذیر نخواهد بود»2
اببته بدیهی است که تصمیم گیری اجع به ای که آیا مدت زمان بازداشت معقول بهود اسهت یها
نه ،با توجه به جیژگیها ج شرایع خاص هر دعوا باید انةام گیهرد .بنهابرای اگهر سهلب آزادی د طهول
فرآیند سیدگی به استرداد د جهت منافع خود شخص یا به د خواست خود اج طوالنی شود ،شهخص
مو دنظر نمیتواند مدعی باشد که اربانی یک بازداشت فراتر از مدت زمهان معقهول شهد اسهت .بهرای
مثال د دعوای ایکس علیه جمهو ی فد ال آبمان سلب آزادیای که د جریان سیدگی بهه اسهترداد
انةام گرفته بود ج  22ما به طول انةامید بود ،اابل توجیه شناخته شد؛ چرا که مقامات آبمان از ایه
فرصت زمانی استفاد کرد بودند تا از دجبت ترکیه تضمی بگیرند که زمانیکه خواههان بهه آن کشهو
استرداد شد ،د آنجا د معرض مةازات اعدام اهرا نگیهرد 9.همهی طهو د دعهوای کوبومپها علیهه
بلژیک 1بازداشت د جریان سیدگی به استرداد سه سال طول کشید ج اابل توجیه شناخته شهد؛ چهرا
که خواهان خودش به شیو های گوناگون آن ا به ترخیر انداخته بود یا د به تهرخیر افتهادن آن نقهش
ایفاء کرد بود (.)Tiburcio, 2001: 83
 .1د ای دعوا تصمیم برای اخراج فرد مو د نظر توسع دادستان ا شد عمومی کشو یونان اتخاذ شد بهود .اسهتدالل اج
برای ای تصمیم ایاس با موا دی بود که امکان اخراج ادا ی اشخاص به جاسط تصمیمات مقامات اجرایی ا اابهل ابهول
میدانست.
2. Quinn v. France, Judgment of 22 March 1995, A. 311, P. 19
3. X v. the Federal Republic of Germany, Appl. No, 9706/83, 1 April 1970
4. Kolompar v. Belgium, Appl. No. 11613/85, 24 September 1992
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نتیجهگیری
سلب آزادی از اشخاص د اابب نگهدا ی ایشان د مراکزی باعنوان زندان از دیربهاز بههعنهوان یکهی از
انواع مةازاتهای کیفری د کلی کشو ها ج نظامههای حقهوای جاج داشهته اسهت .بها ایه ججهود د
دهههای اخیر ما شاهد شکلگیری ج جاج نوع جدیهدی از سهلب آزادی موسهوم بهه سهلب آزادی غیهر
کیفری هستیم .توضی آن که امرجز کمرنش شدن مرزهای میان حقوق کیفهری ج سهایر شهتهههای
حقوای ج نیز پا ای از ضرج یات اجتماعی منةر به آن گردید است که انواعی از سلب آزادیهای غیهر
کیفری هم د کشو های مختلف مو د شناسایی ج استفاد ارا گیرند.
به طو کلی ای سلب آزادیهای غیر کیفری دج تفاجت اساسی با سلب آزادیههای کیفهری دا نهد.
نخست آنکه سلب آزادیهای غیر کیفری بزجماً ا تباطی به جاوع جهرم ندا نهد ج د بسهیا ی از مهوا د
بدجن ای که شخص مرتکب فتا مةرمانهای شد باشد یا متهم بهه فتها مةرمانههای باشهد ،اعمهال
میشوند .ای د حابی است که سلب آزادی کیفری د ا تباط مستقیم با جرم بود ج د جااهع ناشهی از
ا تکاب جرم میباشد .تفاجت دجم آن است که سلب آزادیهای کیفری بزجماً با یک سیدگی اضایی د
ا تباط هستند .بدی معنا که مةازات زندان به دنبال یهک سهیدگی اضهایی حکهم داد شهد ج اجهرا
میشود .د حابی که د بعضی از انواع سلب آزادیهای غیر کیفری ما بزجماً هیکگونه سیدگی توسهع
مراجع اضایی شاهد نیستیم ج نهادهای اجرایی ج ادا ی به جاسط پا ای از ضرج تها مسهتقیماً ااهدام
به سلب آزادی از اشخاص میکنند.
اهمیت جزافزجن ج گسترش میزان استفاد از ای سلب آزادیهای غیر کیفری د سالههای اخیهر
د نهایت منةر به آن شد است که اوانی کشو های مختلف ج اسناد بی ابمللی گوناگون ایه نهوع از
سلب آزادی ا به سمیت شناخته ج به احصاء مصادیق آن بپردازند .از جملهه ایه اسهناد کنوانسهیون
ا جپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشرجی حقوای د عرصه بی ابمللی ،د مهاد  5خهود
 1نوع از سلب آزادی غیر کیفری ا پیشبینی نمود است:
دست اجل مربوط به سلب آزادی از اشخاص به جاسط تمرّد ایشان از اجرای احکام صهاد توسهع
دادگا ها ج یا به منظو تضمی اجرای تکابیف تعیی شد توسع اانون است .نمونههایی از ایه نهوع از
سلب آزادی ا میتوان د سلب آزادی از اشخاصی که از پرداخت جزای نقهدی خهوددا ی مهیکننهد،
سلب آزادی از اشخاصی که ااد به معرّفی کفیل یا سپردن جثیقه نمیباشهند ج ماننهد آنهها مالحظهه
کرد .غیر کیفری بودن ای نوع از سلب آزادی بهجیژ از آن جهت اابل مشاهد است که اشخاصهی کهه
به ای دبیل مشمول سلب آزادی جااع میشوند به مةرّد انةام تکلیف اضایی یا اهانونی خهود از سهلب
آزادی ها میشوند ج ای خود بیانگر آن است که اعمال سلب آزادی نسبت بهه ایشهان نهه بهه منظهو
کیفر کردن آنها ،بلکه به منظو تضمی انةام تکلیف اضایی یا اانونی آنهها بهود اسهت .بهذا پهس از
انةام آن تکلیف ،دیگر موجبی برای ادامه سلب آزادی باای نمیماند ج ایشان آزاد میشوند.
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دست دجم مربوط به سلب آزادی از صغا بهعنوان یک اادام ترمینی ج تربیتی است .د جااع گرچهه
امرجز تقریباً د تمامی نظامهای حقوای پذیرفته شد است که اطفال مسئوبیت کیفری ندا ند ج نبایهد
به جاسطه جرائم ا تکابی مشمول مةازات ارا گیرند ،اما د عی حهال ایه بهاج ههم ججهود دا د کهه
بیتفاجتی کامل نسبت به اطفابی که مرتکب جرم میشوند ،ممک است موجب تةهرّی ایشهان شهد ج
سبب شود به فتا های نابخردانه خود که نظم عمومی ا مختل کرد ج به حقوق سایر افراد بطمه جا د
میآج د ،ادامه دهند .بنابرای الزم است که به منظو تردیب ایشان پا ای از تدابیر تربیتهی نسهبت بهه
آنها د نظر گرفته شود که د بعضی موا د ای تدابیر منتهی به سهلب آزادی از ایشهان ج نگههدا ی از
آنها د کانونها ج مراکز جیژ تربیت اطفال ج نوجوانان میشود.
دست سوم مربوط به سلب آزادی از اشخاص به دالیل پزشکی ج اجتماعی است .ایه دسهت سهوم
خود چها حابت مختلف ا د بر مهیگیهرد  :حابهت اجل نهاظر بهه سهلب آزادی از اشهخاص مبهتال بهه
بیما یهای مسری ج جاگیردا د مراکز ارنطینه ج به منظو جلهوگیری از سهرایت بیمها ی ایشهان بهه
سایر اشخاص میباشد که غیر کیفهری بهودن آن یهک امهر بهدیهی اسهت .حابهت دجم سهلب آزادی از
اشخاص مبتال به اختالل جانی است .چنی افرادی گرچه به جاسط عدم برخهو دا ی از اهوة تمییهز ج
تشخیص ج ای که فتا های خود ا به پیرجی از غریز ج بدجن د ک خوبی ج بدی آن انةهام مهیدهنهد
د کلیه نظامهای حقوای فااد مسهئوبیت کیفهری شهناخته مهیشهوند ،امها بهه جاسهط همهی عهدم
برخو دا ی از اوة تشخیص ج تمییز دچا نوعی حابت خطرنهاک هسهتند کهه تهدیهدی بهرای امنیهت
جامعه ج شهرجندان به حساب مهیآیهد .بنهابرای الزم اسهت از طریهق نگههدا ی اجبها ی د مراکهز ج
بیما ستانهای جانی نسبت به د مان ایشان اادام شود .حابت سوم مربوط به سهلب آزادی از اشهخاص
معتاد به مواد مخد یا ابکل است .حمایت از منافع ج نظم عمومی چنهی ااتضهاء دا د کهه باتوجهه بهه
ججود حابت خطرناک د اشخاص معتاد به ابکل یا مواد مخد  ،امکهان سهلب آزادی از آنهها د اابهب
نگهدا ی اجبا ی د مراکز ترک اعتیاد تا زمان بهبودی ج فع حابت خطرناک ایشان پیشبینهی شهود.
سرانةام حابت چها م سلب آزادی از اشخاص جبگرد است که با توجه سبک زندگی جیهژ ای کهه دا نهد
ممک است آزادی آنها خطراتی ا برای سایر شههرجندان د پهی داشهته باشهد ج بهذا سهلب آزادی از
ایشان د اابب یک اادام ترمینی مةاز شمرد شد است.
سرانةام دست چها م از انواع سلب آزادیهای غیر کیفری مربوط بهه سهلب آزادی بههعنهوان یهک
اادام ادا ی -انضباطی است .نمونه با ز سلب آزادیهای غیر کیفری با ماهیهت یهک ااهدام بهه منظهو
نظامبخشی به ادا امو جامعه ا میتوان د سلب آزادی اجبا ی از بیگانگانی که اصهد ج جد بهه یهک
کشو ا دا ند مالحظه نمود .توضی آن که اگر شخصی بدجن عایهت مقهر ات ج اهوانی ادا ی کشهو
میزبان اصد ج جد به آن جا ا داشته باشد ،اجاز ج جد به جی داد نخواههد شهد ج شهخص مرتکهب تها
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زمان سیدگی به مدا ک ج تعیی تکلیف جی جهت بازگشت به کشو مبدأ ،با نهوعی از سهلب آزادی ج
نگهدا ی اجبا ی د مکانهای خاصی که جهت ای امر د نظر گرفته شد است ج به ج خواهد شد.
از آنچه گفتیم د مییابیم که امرجز سلب آزادی به انواع کیفری آن محدجد نمیشود ج عهالج بهر
سلب آزادیهای دا ای ماهیت کیفری ،ما میتوانیم انواعی از سلب آزادیهایی ا مشاهد کنهیم کهه از
ماهیت غیر کیفری برخو دا ند ج ضرج تهای زندگی اجتماعی بزجم پذیرش ج شناسایی آنها ا توجیه
مینماید .اسناد گوناگون بی ابمللی ج از آن جمله کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر هم ضم پذیرش ای
نوع از سلب آزادی ،کوشید اند تا کلیه حقهوای ا کهه اشهخاص مشهمول سهلب آزادی کیفهری از آن
برخو دا ند ،برای مشموبی انواع سلب آزادی غیر کیفری هم شناسایی نمایند.
منابع
الف) فارسی
بخشایشی ا دستانی ،احمهد ( ،)1989سیر تاریخی اندیشههای سیاسی در غرب (از افالطون تاا
نیچه) ،چاپ چها م ،تهران :انتشا ات آجای نو
بکا یا ،سهزا ( ،)1931رساله جرائم و مجازاتها ،ترجمهه دکتهر محمهدعلی ا دبیلهی ،چهاپ هفهتم،
تهران :نشر میزان.
پرادل ،ژآن ( ،)1931تاریخ اندیشههای کیفری ،ترجمه دکتر علی حسی نةفهی ابرنهدآبادی ،چهاپ
دهم ،تهران :سمت
پیکا ،ژ ژ ( ،)1939جرمشناسی ،ترجمه دکتر علی حسی نةفی ابرندآبادی ،چاپ سوم ،تههران :نشهر
میزان
دبماس ما تی ،می ی ( ،)1939نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،ترجمه دکتر علهی حسهی نةفهی
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