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مسعود حسنآبادي
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)تاريخ دريافت - ١٣٩٨/٩/١١ :تاريخ تصويب(١٣٩٩/٦/٢٤ :
چكيده

سلب آزادي از اشخاص از ديرباز در كلية كشورها و نظامهاي حقوقي رواج داشته است .با اين وجود ،اسناد بينالمللي
در عين حال كه پيشبيني سلب آزادي را در جهت حمايت از منافع جامعه و شهروندانِ مطيع قانون در مواردي الزامي

ميدانند ،كوشيدهاند كه با درنظرگرفتن ضوابط و مقرراتي در جهت اجراي درست و قانوني آن ،مانع از سوءاستفاده از
اين نهاد و سلب حقوق انساني مشمولين سلب آزادي شوند .در ميان اين اسناد بينالمللي ،كنوانسيون اروپايي حقوق
بشر به تعيين يك نظام حقوقيِ حاكم بر انواع سلب آزادي پرداخته و دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز در آراي خود
ضوابط و سازوكارهاي اجرايي اين نهاد را تبيين نموده است .بهموجب اين نظام حقوقي ،حق آزادي جزء حقوق
اساسي و اولية انسانها است كه همة اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادي از اشخاص چون نقض اين
حق اوليه محسوب ميشود ،خﻼف اصل بوده و بايد به موارد استثنايي و ضروري محدود شود .همچنين ،در اين موارد
ضروري هم اعمال سلب آزادي از اشخاص بايستي در انطباق با مقررات كنوانسيون و نيز قوانين داخلي كشورهاي
عﻀو باشد.
واژگان كليدي

سلب آزادي ،كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،دادگاه اروپايي حقوق بشر ،نظام حقوقي ،امنيت.

* mmehdibarghi@yahoo.com

٢٦

دوره  ،٥٠شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٩

ﻣﻘدﻣﻪ

»سلب آزادي« از ديرباز محل تﻼقي و برخورد دو حقِ »امنيت« و »آزادي« محسوب ميشده است؛

با اين توضيح كه از يك سو ،حق بر آزادي شخصي افراد ايجاب ميكند كه هرگونه محدوديت
براي ايشان در زمينة آزاديهاي مختلف و بهخصوص آزادي تن خﻼف قاعده و ممنوع باشد و از

ديگر سو ،حق بر امنيت مالي و جاني شهروندان ايجاب ميكند افرادي كه با رفتار خود خللي به
اين حق وارد آورند ،با برخورد دستگاه عدالت كيفري روبهرو و حسب مورد با محدوديتهايي در

ارتباط با آزاديهاي شخصي مواجه شوند )اسمعيلپور.(٩ :١٣٩٣ ،

اين مسﺌله ،لزوم ايجاد يك نظام حقوقي واحد و حاكم بر سلب آزادي را موجب شده است.

ق
نظامي كه فقط در صورت وجود آن ميتوان »سلب آزادي« را قانوني و برآورندة هر دو ح ِ
»آزادي« و »امنيت« دانست و در غير اين صورت ،بايد آن را استفادة خودسرانه و غيرقانوني از
اختيارات توسط مقامات مسﺌول تلقي كرد .نظام مذكور كه از آن بهعنوان »نظام حقوقي حاكم بر

سلب آزادي« تعبير شده است ،نظامي است كه از يك سو در پي تﻀمين حق شهروندان بر امنيت
جاني ،مالي و اخﻼقي در برابر مجرمان است و از سوي ديگر ،به تﻀمين حق شهروندان از جمله

متهمان و بزهكاران بر امنيت حقوقي و قﻀايي ،يعني حقوق و آزاديهاي فردي ايشان در برابر
نهادهاي عدالت كيفري اهميت ميدهد

)نجفي ابرندآبادي:١٣٩٢ ،

١.(١٢

در عرصة فراملي ،اسناد متعددي كه در زمينة حقوق بشر به تصويب رسيده است ،موادي را به

اين موضوع اختصاص دادهاند .در اين ميان مهمترين سندي كه در اين زمينه به بحث پرداخته

است» ،كنوانسيون اروپايي حقوق بشر« ٢است .اهميت سند مذكور در بحث از سلب آزادي نسبت

به ساير اسناد بينالمللي از آن جهت است كه كنوانسيون اروپايي تنها سندي است كه بهصورت

 .١براي مطالعة بيشتر در مورد تعارض بين منافع فرد و جامعه در فرايندهاي كيفري ر.ك :خاكزاد ،محسن )» ،(١٣٨٩موازين حقوق
بشري و تقابل منافع فرد و جامعه در فرايند كيفري« ،پژوهشنامة حقوقي ،ش  ،١صﺺ .٤٠-١٩

2. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

تدوين اين سند در جهت واكنش نشاندادن و عكسالعمل در قبال نقضهاي خطرناك ،جدي و فاحش حقوق بشر بود كه در اروپا
در طول جنگ جهاني دوم به وقوع پيوسته بود .كنوانسيون مذكور در چهارم نوامبر ١٩٥٠م مورد تصويب قرار گرفت و در سوم

سﭙتامبر ١٩٥٣م ﻻزماﻻجرا شد .سند مذكور از حيث معاهدهاي ،در زمره معاهدات عام و الزامآور در حمايت از حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي است كه حقوق و آزاديهاي متعددي را پوشش داده و رعايت مقررات مندرج در آن ،بر اعﻀاي آن الزامآور

است .از طرف ديگر نيز با توجه به گسترة اجرايي اين سند ،از آنجايي كه سند مذكور در سطح معيّن و مشخﺺ منطقهاي مجري
است ،از جمله اسناد منطقهاي در حمايت از حقوق بشر محسوب ميشود .براي مطالعة بيشتر راجع به اين سند ر.ك:
 -ممتاز ،جمشيد؛ متوسل ،سيروس )» ،(١٣٩٥حق بر دادرسي در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر« ،مطالعات حقوق عمومي ،ش ،٤

صﺺ .٨٥٥-٨٧٢
- Council of Europe (2016), Impact of the European Convention on Human Rights in states parties:
Selected examples, Council of Europe.
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خاص انواع مجاز سلب آزاديهاي كيفري و غيركيفري را احصا كرده و تﻀمينها و سازوكارهاي

اجرايي ناظر بر آن را برشمرده است .توضيح آنكه بند اول از مادة  ٥كنوانسيون با اين بيان شروع

ميشود كه »هركس داراي حق آزادي و امنيت شخصي است و هيچكس نبايد از آزادي محروم
شود؛ مگر در موارد ذيل «...آنگاه و در ادامة همين بند به صورتبرداري از انواع مجاز سلب آزادي

از نظر كنوانسيون در شش مورد ميپردازد )برغي.(١٣ :١٣٩٨ ،

كنوانسيون در ادامة اين ماده و در بندهاي  ٢تا  ٥به بيان تﻀمينات حقوق دفاعي متهم يا

محكوم كه در تمامي موارد سلب آزادي بايستي رعايت شود ،ميپردازد و بدين ترتيب ،نظام

حقوقياي پديد ميآورد كه از آن به »نظام حقوقي حاكم بر سلب آزادي« تعبير ميشود؛ نظامي كه

از يك سو بر قانونمندي اقدامها و از سوي ديگر ،بر شناسايي تﻀمينهاي خاص براي تأمين

حقوق دفاعي شخصي كه آزادي او تحت هريك از عناوين ششگانة مجاز سلب شده است ،مبتني

است )دلماسمارتي.(٩٢ :١٣٩٣ ،

نكتة مهم ديگر در رابطه با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اين است كه سند مذكور حق

دادخواهي فردي را به رسميت شناخته كه بهموجب اين حق افراد و سازمانها حق دارند

اختﻼفاتشان را با دولتهايشان در خصوص نقض حقوق مندرج در اين كنوانسيون در »دادگاه
اروپايي حقوق بشر« ١مطرح

نمايند٢.

همين ويژگي ممتاز كنوانسيون اروپايي حقوق بشر باعث شده در مواردي كه احتمال نقض

ضوابط مطرحشده در مادة  ٥كنوانسيون راجع به نظام حقوقي حاكم بر سلب آزادي وجود داشته

است ،دادگاه اروپايي حقوق بشر به دعاوي مطرحشده در اين باره رسيدگي كرده و به صدور آرايي

بﭙردازد كه از ا هميت زيادي برخوردار بوده و نقش مهمي در تكميل اين نظام ايفا كرده

است٣.

پرسشي كه در اين ميان مطرح ميشود آن است كه اوصاف حاكم بر »نظام حقوقي سلب

آزادي« در آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر چيست و اين نهاد بينالمللي جهت جمع بين دو مفهو ِم

»امنيت« و »آزادي« چه ضرورياتي را ﻻزم ميداند؟ براي پاسخ به اين سؤاﻻت ،جستار حاضر به دو

1. European Court of Human Rights

 .٢براي مطالعة بيشتر راجع به دادگاه اروپايي حقوق بشر ر.ك:

Madsen, Mikael, Christoffersen, Jonas (2011), The European Court of Human Rights Between Law and
Politics, OUP Oxford.

محبي ،محسن؛ سماوي ،اسماعيل )» ،(١٣٩٧نقش روية ديوان اروپايي حقوق بشر در تفسير پوياي معاهدات حقوق بشري« ،مجلة

حقوقي بينالمللي ،ش  ، ،٥٨صﺺ .٧-٣٠

 .٣براي مطالعة بيشتر در ارتباط با حقوق كيفري كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز چگونگي تعامل حقوق ملي كشورهاي
اروپايي و مفاد كنوانسيون ر.ك :پرادل ،ژان؛ كورستنز ،گﺌرت؛ فرملن ،گرت ) ،(١٣٩٢حﻘوق كيفري شوراي اروپا ،ترجمة محمد

آشوري ،تهران :انتشارات خرسندي.
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گفتار تقسيم شده است .در گفتار اول ،به لوازم »حق آزادي« و در گفتار دوم ،به مقتﻀيات »حق
امنيت« در بحث »سلب آزادي« از ديدگاه دادگاه اروپايي حقوق بشر خواهيم پرداخت.

 .١لوازم »حق آزادي«

حق آزادي يكي از حقوق اوليه و اساسي انسانها است كه در غالب اسناد بينالمللي به رسميت
شناخته شده است .اهميت حق آزادي بهويژه از آن جهت است كه سلب آن ميتواند تأثير مستقيم
و مﻀري نسبت به ساير حقوق اشخاص از قبيل حق زندگي خانوادگي و خصوصي ،حق آزادي

اجتماع ،حق آزادي رفتوآمد و ساير حقوق فردي به همراه داشته باشد )صفاري .(١٢٦ :١٣٩٤ ،عﻼوه

بر اين ،هرگونه سلب آزادي ،همواره فرد را تحت تأثير يك موقعيت بهشدت آسيبپذير قرار

ميدهد و موجب ميشود كه او در معرض رفتارهاي موهن ،شكنجه و ساير اعمال غيرانساني قرار
گيرد .مجموعة اين عوامل موجب شده است كه مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به حمايت

ويژه از حق آزادي بﭙردازد .بهموجب اين ماده ،آزادي شخصي يك حق اساسي است كه هركسي

بايد از آن برخوردار باشد

)١.(McBride, 2009: 55

در جهت تﻀمين اين حقِ بر آزادي اشخاص ،دادگاه اروپايي حقوق بشر در تفاسيري كه هنگام

رسيدگي به دعاوي از متن كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ارائه داده است ،اوﻻً نوعي اماره يا

پيشفرض آزادي را به رسميت شناخته است كه همه بايد از آن برخوردار باشند و هرگونه

محدودكردن آن را منوط به وجود توجيهات قانعكننده دانسته است و ثانيا ً،براي سلب آزاديِ مجاز،
تعريف خاصي ارائه كرده كه در ذيل به بررسي آنها ميپردازيم.

 .١-١پيشبيني اﻣاره يا فرض آزادي

پاراگراف  ١مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،يك اماره يا اصل را پيشبيني كرده است كه

بهموجب آن هركسي بايد از آزادي برخوردار باشد و يك شخﺺ فقط در شرايط استثنايي ممكن
است از اين آزادي محروم شود .در اين قسمت از مادة  ٥ميخوانيم» :هركس داراي حق آزادي و

امنيت شخصي است .هيچكس نبايد از آزادي محروم شود؛ مگر در موارد ذيل و مطابق با آيين
دادرسي پيشبينيشده توسط

قانون٢«...

 .١براي مطالعة بيشتر در اين باره ر.ك :آشوري ،محمد؛ بشيريه ،حسين؛ هاشمي ،سيدمحمد؛ يزدي ،عبدالمجيد ) ،(١٣٩٥حﻘوق بشر
و ﻣفاهيم ﻣساوات ،انصاف و عدالت ،تهران :انتشارات خرسندي.

2. Article 5 & 1: "Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his
"…liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law
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اين اماره يا پيشفرض آزادي با دو تﻀميني كه در ذيل مادة  ٥پيشبيني شده ،تقويت گرديده

است :نخست آنكه هرگونه سلب آزادي نبايد بيش از آنچه مورد نياز است ،طول بكشد و دوم آنكه

جايي كه چنين سلب آزادياي قابلتوجيه نبوده است ،بايد بهآساني امكان نقض آن و بازگرداندن

به حالت عادي وجود داشته باشد .تﻀمين اول ،از آن قسمت از بند  ٣مادة  ٥كنوانسيون كه مقرر

داشته است شخﺺ مشمول سلب آزادي »...بايد از حق دادرسي در يك زمان معقول برخوردار

باشد ١«،...به دست ميآيد و تﻀمين دوم هم برآمده از بند  ٤مادة  ٥است كه بهموجب آن

»قانونيبودن دستگيري يا بازداشت فرد محرومشده از آزادي بايد در اسرع وقت توسط دادگاه
رسيدگي و در صورتي كه غيرقانوني باشد ،دستور آزادي او صادر

شود٢«.و٣

بنابراين ،در هر موردي كه يك سلب آزادي مورد اعتراض و اختﻼف واقع ميشود ،قﻀات

موظفاند كه با اين پيشفرض كه شخﺺِ مبتﻼ به سلب آزادي بايد آزاد باشد ،شروع به رسيدگي
نمايند .متعاقب چنين پيشفرضي قاضي نهتنها بايد وجود دﻻيلي را براي اعمال آن سلب آزادي
ﻻزم و ضروري بداند ،بلكه بايد آن دﻻيل را به فرض وجود ،مورد بررسي قرار دهد تا احراز كند

كه آيا دﻻيل مذكور واقعاً آن سلب آزادي را توجيه ميكنند يا نه؟ هرگونه ناديدهگرفتن اين

مقتﻀيات توسط قﻀات ،به معناي ناديدهگرفتن حاكميت قانون و اعمال سلب آزادي بهصورت
خودسرانه و غيرقانوني است ).(Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2012

نمونهاي از نامقبولبودن چنين عملكردي از منظر دادگاه اروپايي حقوق بشر را ميتوان در

دعواي »منصور عليه تركيه« مشاهده كرد .در اين دعوا ،دادگاه كشور تركيه بهصورت مكرر حكم به
تداوم سلب آزادي ميداد و در احكام خود از مجموعهاي از واژگانِ همواره يكسان و كليشهاي

استفاده مينمود ،بدون آنكه توضيح كافي راجع به دﻻيل لزوم تداوم سلب آزادي ارائه دهد .دادگاه
اروپايي حقوق بشر به اين نتيجه رسيد كه در چنين فرضي قﻀات دادگاه ملي تركيه صرفاً

تصديقكنندة تصميم مقامات اجرايي كشور بوده و از اعمال قﻀاوت منتقدانه و مستقل ناتوان

بوده اند .در واقع قﻀات بدون آنكه براي تداوم بازداشت ،دﻻيل كافي و متناسب با شرايط حال
حاضرِ شخﺺِ مشمول سلب آزادي ارائه دهند ،صرفاً با تكرار دﻻيل مبهم اوليه ،حكم به ادامة

سلب آزادي او ميدادند و چنين رويكردي از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر نميتواند با مقتﻀيات
و ضرورياتي كه از منظر كنوانسيون براي اعمال سلب آزادي و تداوم آن ﻻزم است ،سازگار باشد.
"…1. Article 5 & 3: "…shall be entitled to trial within a reasonable time
2. Article 5 & 4: "Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take
proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release
"ordered if the detention is not lawful.

 .٣براي مطالعة بيشتر راجع به اين دو مقرره ر.ك:
Doswald-Beck, Louise (2011), Human Rights in Times of Conflict and Terrorism, OUP Oxford.
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بنابراين ،دادگاه اروپايي حقوق بشر حكم به غيرموجهبودن آن سلب آزادي

١.(1995

داد ) Mansur v. Turkey,

 .٢-١تبيين ﻣفهوم سلب آزادي ﻣجاز

وقتي از »سلب آزادي« در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر صحبت ميكنيم ،مراد هرگونه اقدامي

است كه منتهي به محرومشدن فردي از حق آزادياش گردد؛ صرفنظر از آنكه در قوانين ملي و

داخلي كشورهاي عﻀو چه عنواني براي آن »سلب آزادي« به كار گرفته شود .بنابراين ،تﻀمينات و

حمايتهايي كه در مادة  ٥مطرح شدهاند ،بهمحض آنكه هرگونه »سلب آزادي« اتفاق بيفتد ،اعمال
خواهند شد ).(Guzzardi v. Italy, 1980

البته از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر براي تشخيﺺ اينكه آيا آنچه انجام گرفته ،مصداقي از

»سلب آزادي« محسوب ميشود يا نه ،آنچه حائز اهميت است ،وجود نوعي اجبار است .از همين
رو است كه اين دادگاه در دعواي »دويلد عليه بلژيك« ٢حكم داد كه مواردي كه شخﺺ با رضايت
خود در مكاني بماند ،مشمول اين عنوان نخواهد بود

) E. U. Network of Independent Experts in

.(Fundamental Rights, 2002: 51

نكتة ديگر آن است كه مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر معموﻻً در مواردي كه سطح

محدوديت اعمالشده در يك مكان خاص بهاندازهاي شديد است كه شخﺺ مبتﻼ حق ندارد از

يك مكان و نقطة خاص به مكان ديگر آزادانه رفتوآمد كند ،اعمال ميشود؛ صرفنظر از اينكه آن
نقطه يك مكان باز و عمومي مثل خيابان باشد يا يك مكان محدود و كوچك مثل وسيلة نقليه يا

اتاق و سلول .با اين وجود ،بايد به خاطر داشته باشيم كه صرف اين واقعيت كه شخﺺ از سطحي

از آزادي براي رفتوآمد در يك چهارچوب محدود و بسته برخوردار است ،ضرورتاً به اين معنا
نيست كه مشمول مادة  ٥قرار نخواهد گرفت .بر همين اساس ،در دعواي »اشنگدان عليه پادشاهي

متحده بريتانيا« 3دادگاه اروپايي حقوق بشر شخصي را كه بهصورت اجباري در يك بيمارستان
ذهني نگهداري ميشد ،مشمول عنوان »سلب آزادي« دانست؛ گرچه وي حق رفتوآمد آزادانه در

حياط بيمارستان را داشت و نيز اجازه داشت كه بيمارستان را در طول روز و همچنين ،روز آخر
هفته بدون همراه ترك كند ).(Loucaides, 2008: 103

 .١براي مطالعة بيشتر ر.ك:
Keller, Helen; Stone, Alec (2008), a Europe of Rights: The Impact of the ECHR on National Legal
Systems, Oxford University Press.
2. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium
3. Ashingdane v. the United Kingdom
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حكم مشابهي را در دعواي »گزاردي عليه ايتاليا« ١ميتوان مشاهده كرد .در اين دعوا شخصي

كه مظنون به مشاركت در يك جرم سازمانيافته بود ،در يك منطقة بدون حصار به وسعت ٢/٥

كيلومتر مربع در يك جزيرة دورافتاده و با افرادي كه وضعيتي مشابه با او داشتند ،نگه داشته شده

بود .اگرچه همسر و فرزندانش حق زندگي با او را داشتند ،اما تركيب دو عامل محدوديت اجباري
و جداسازي كافي بود تا دادگاه اروپايي حقوق بشر به اين نتيجه برسد كه شخﺺ مشمول عنوان

»سلب آزادي« قرار گرفته است ).(Janis, 2008: 610

بنابراين ،بايد توجه داشت كه از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر ،در تشخيﺺ تحقق يا عدم

تحقق »سلب آزادي« ،دو عامل محدوديت اجباري و جداسازي ،مهمتر از مكان نگهداري هستند.

در واقع ،ميتوان چنين گفت كه مفهوم سلب آزادي پذيرفتهشده در مادة  ٥كنوانسيون اروپايي
حقوق بشر بايد همزمان دو معيار را در برگيرد :نخست ،يك »معيار نوعي« كه بهموجب آن شخﺺ

مورد نظر بايد براي مدتي كه عرفاً قابلاغماض و چشمپوشي نباشد ،در مكان خاصي كه نوعي
جداسازي و محدوديت را براي او به دنبال دارد ،نگه داشته شود و دوم ،يك »معيار شخصي« كه

بهموجب آن خود شخﺺ نبايد نسبت به آن محدوديت اعمالشده رضايت داشته باشد

) Storck v.

 .(Germany, 2005زماني كه اين دو معيار احراز شود ،طوﻻنيبودن يا كوتاهبودن آن محدوديت ،فاقد
اهميت است و تأثيري در تحقق مفهوم »سلب آزادي« نخواهد داشت.

) Rantsev v. Cyprus and

.(Russia, 2010

 .٢ﻣﻘتضيات »حق اﻣنيت« در فرايند »سلب آزادي«

تأمين حق امنيت شهروندان ،امروزه بهعنوان يكي از مهمترين حقوقي كه دولتها موظف به

برآوردهكردن آن هستند ،شناخته ميشود و در اسناد بينالمللي گوناگون بر اين وظيفة دولتها
تأكيد شده است ٢.در اين ميان كنوانسيون اروپايي حقوق بشر با تكيه بر آراي صادره توسط دادگاه

اروپايي حقوق بشر بهصورت مفصلتري حق امنيت شهروندان را مورد بررسي قرار داده و تحقق

آن را تنها در پرتوي قانونيبودن سلب آزادي امكانپذير دانسته است .پاراگراف  ١مادة ٥
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بر اين نكته تأكيد كرده است كه هرگونه سلب آزادي بايد »مطابق با

آيين دادرسي پيشبينيشده توسط قانون« ٣باشد» .قانونيبودن« از منظر مادة  ٥كنوانسيون بدين

معناست كه هرگونه »سلب آزادي« بايد در تطابق با قوانين ملي و داخلي و نيز مقتﻀيات كنوانسيون
1. Guzzardi v. Italy

 .٢براي مطالعه بيشتر ر.ك :صادقي زيازي ،حاتم؛ ابراهيميمنش ،مهران )» ،(١٣٩٣حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بينالمللي
حقوق بشر و حقوق ايران؛ با نگاهي به نوآوريهاي قانون آيين دادرسي كيفري« ،مجلة مطالعات حقوق تطبيقي ،دورة پنجم ،ش ،١

صﺺ .١٧١-١٩٠
3. In accordance with a procedure prescribed by law
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اروپايي حقوق بشر بوده و بهصورت خودسرانه و دلبخواهي انجام نگرفته باشد كه ذيﻼً به بررسي
موارد مذكور خواهيم

پرداخت١.

 .١-٢لزوم ﻣطابﻘت با قانون داخلي

بديهي است كه براي اينكه تشخيﺺ دهيم كه آيا »سلب آزاديِ« رخداده قانوني بوده است يا نه،

ﻻزم است در درجة اول به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا لوازم و مقتﻀياتي كه حقوق داخلي آن
كشور براي »سلب آزادي« در نظر گرفته است ،برآورده شده است يا خير؟

در اين ميان نكتة كليدي آن است كه گرچه اين بهعنوان يك اصل اوليه پذيرفته شده است كه

شيوة تفسير و اجراي قوانين داخلي ،جزء اختيارات مقامات داخلي كشورها و بهويژه دادگاههاي
آنها است ،با اين وجود دادگاه اروپايي حقوق بشر اين قدرت و اختيار را براي خود محفوظ

مي داند كه تصميمات نهادهاي ملي را جهت تشخيﺺ اينكه آيا واقع ًا مقتﻀيات قوانين داخلي
رعايت شده است يا نه ،مورد بررسي و بازبيني قرار دهد و در بعﻀي از دعاوي ديده شده است كه

دادگاه اروپايي به نتايجي متفاوت از آن چيزي كه مقامات دولتي به آن رسيدهاند ،دست يافته است.

از آن جمله در دعواي »فن در لير عليه هلند« ٢زني به نگهداري اجباري در يك بيمارستان

رواني محكوم شد ،اما قاضي صادركنندة حكم در رعايت ضوابط و مقتﻀيات قانوني در صدور اين

حكم قصور كرده بود .در واقع چنانكه دادگاه اروپايي حقوق بشر تصريح كرده است ،قاضي
مربوطه حتي به خودش زحمت نداده بود كه توضيح دهد چرا به نظريات و ديدگاههاي

روانپزشك معالج زن توجهي نكرده بود؛ در حالي كه نظرية روانپزشك در برگيرندة نكات و

جزئياتي بود كه در مخالفت با نظر قاضي بودند و حتماً ميبايست توسط او مورد توجه قرار

ميگرفت ).(Abbing, 2005: 121

در اين پرونده ،استدﻻل دادگاه كشور هلند مبني بر اينكه چون نگهداري اجباري زن در

بيمارستان رواني در جهت منافع وي و به نفع او بوده است ،با ضوابط و مقتﻀيات مادة ٥

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر سازگاري و مطابقت داشته است ،از سوي دادگاه اروپايي حقوق

بشر پذيرفته نشد .چراكه دادگاه اروپايي بر اين باور بود جايي كه ضروريات و مقتﻀيات شكلياي
كه بهموجب قوانين داخلي براي اعمال »سلب آزادي« ﻻزم است ،رعايت نشود» ،سلب آزادي« بايد

 .١براي مطالعة بيشتر راجع به بند اول از مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ضوابط مطروحه در آن ر.ك:
Mowbray, Alastair, Cases (2012), Materials, and Commentary on the European Convention on Human
Rights, OUP Oxford, pp: 267-270.
2. Van der Leer v. the Netherlands .
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ضرورتاً نامناسب و غيرقابلقبول در نظر گرفته شود؛ صرفنظر از آنكه چه اهدافي را دنبال ميكرده

است.

نمونة ديگر ،دعواي »لوكانوف عليه بلغارستان« است .در اين پرونده ،يكي از نخستوزيران
1

اسبق كشور بلغارستان در ارتباط با كمك بﻼعوض از بودجة عمومي اين كشور به كشورهاي در

حال توسعه محكوم به حبس شده بود .اگرچه سلب آزادي از اشخاصي كه مرتكب جرائم كيفري

ميشوند ،بهصورت بالقوه با بند  ١از پاراگراف اول مادة  ٥كنوانسيون سازگاري دارد ،اما دادگاه
كشور بلغارستان در احراز اينكه رفتار انجام گرفته جرم و مستحق سلب آزادي بوده است ،دچار

قصور شده بود؛ چراكه بهموجب قوانين كشور بلغارستان چنين دخل و تصرفات و بخششهايي از

بودجة عمومي ،فقط زماني جرم و قابلمجازات شناخته بود كه مرتكب از اين كار مزايا و منافعي

براي خود منظور دارد يا حداقل به دنبال چنين مزايايي باشد .اين در حالي است كه در پروندة

مذكور هيچ واقعيت يا اطﻼعاتي كه نشان دهد نخستوزير به دنبال چنين مزايايي بوده و نفع
شخصي به دست آورده است ،وجود نداشت .بنابراين» ،سلب آزادي« از وي كامﻼً بدون مبناي

قانوني بود و بيترديد نقض مادة  ٥كنوانسيون محسوب ميشد ).(Ciobanu, 2000: 39

همچنين ،ميتوان به دعواي »استيل عليه پادشاهي متحده بريتانيا« 2اشاره كرد .در اين دعوي،

اشخاصي به اين دليل كه در اعتراض به فروش سﻼح اعﻼميههايي توزيع كرده بوده و بنرهايي نگه

داشته بودند ،بازداشت شدند .اگرچه بهموجب حقوق كشور انگلستان ،زماني كه »نقض آرامش

عمومي« ٣اتفاق بيفتد ،امكان بازداشت مرتكبينِ آن وجود دارد ،اما در اين پروندة خاص رفتار
متهمين بهگونهاي نبود كه توجيهي در اختيار پليس ،مبني بر اينكه احتمال و بيم نقض آرامش
عمومي وجود دارد ،قرار دهد .در واقع در اين پرونده ،هيچ نشانهاي مبني بر اينكه ايشان بهصورت

قابلمﻼحظهاي تﻼش كردهاند تا مانع از پيوستن اشخاصي به كنفرانس شوند يا هر اقدام ديگري
جهت تحريك افراد به خشونت انجام داده باشند ،وجود نداشت .بنابراين ،دادگاه اروپايي حقوق

بشر حكم داد كه توقيف و بازداشت اين افراد ،تحت عنوان اتهامي »نقض آرامش عمومي«

غيرقانوني و نادرست بوده است ).(Clements, 2015: 134

1. Lukanov v. Bulgaria
2. Steel v. the United Kingdom

 «Breach of the Peace» .٣كه مراد از آن نقض آرامش عمومي ملكه به وسيلة هر جرمي است .هر شهروندي حق دارد كسي كه

قصد نقض آرامش عمومي را داشته و ميتواند توسط فرد دستگيركننده بهصورت موقت نگهداري و توقيف شود ،دستگير نمايد.
ﻻزم به ذكر است كه اجراي نمايش در مﻸعام ميتواند مطابق مواد  ٦تا  ١٠قانون تﺌاترها تحريك به نقض عمومي باشد .براي

مطالعة بيشتر ر.ك :مهرا ،نسرين ) ،(١٣٩٢دانشناﻣة حﻘوق كيفري انگلستان ،تهران :نشر ميزان ،ص .٩٣
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نمونة قابلذكر ديگر دعواي »رانينن عليه فنﻼند« 1است .در اين دعوا هم سلب آزادي از

شخصي كه از انجام خدمت نظامي و ملياش خودداري كرده بود ،مخالف با قوانين داخلي كشور

فنﻼند در نظر گرفته شد؛ چراكه بهموجب قانون كشور فنﻼند در اينگونه موارد بايستي ابتدا از

شخﺺ متهم سؤال شود كه آيا او بر اين خودداري اصرار و پافشاري دارد يا نه .اين در حالي است
كه در پروندة مذكور اين پرسش از متهم صورت نگرفته بود .به هر روي ،مجموعة موارد مذكور

نشاندهندة آن است كه از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر ،ﻻزمة قانونيبودن هرگونه سلب آزادي
در گام اول ،مطابقت آن با مقتﻀيات و ضروريات پيشبينيشده در قوانين داخلي كشوري است كه
سلب آزادي در آنجا واقع شده است ).(Reif, 2013: 134

 .٢-٢لزوم ﻣطابﻘت با كنوانسيون اروپايي حﻘوق بشر

عﻼوه بر مطابقت كامل با حقوق داخلي و ملي ،هرگونه »سلب آزادي« بايد با برداشت كنوانسيون

اروپايي حقوق بشر از اصطﻼح »قانونيبودن« هم مطابقت داشته باشد .بدين منظور ،در درجة اول
ﻻزم است كه مقتﻀيات و ضروريات خاصي كه مادة  ٥كنوانسيون در موارد »سلب آزادي« در نظر

گرفته است ،حتماً رعايت شده باشند؛ گرچه آن ضروريات در حقوق داخلي كشور عﻀو پيشبيني

نشده باشند .بنابراين ،در مواردي كه »سلب آزادي« بدون رعايت حقوق و آزاديهاي تﻀمينشده

بهوسيلة كنوانسيون اروپايي حقوق بشر انجام گيرد ،يك سلب آزاديِ خودسرانه و غيرقانوني

محسوب خواهد شد .اين مسﺌله در دعواي »كورت عليه تركيه« ٢اينگونه مورد تأكيد دادگاه
اروپايي حقوق بشر قرار گرفت:

»...هرگونه سلب آزادي نهتنها بايد با قواعد شكلي و ماهوي حقوق داخلي سازگار باشد ،بلكه

بايد به همان اندازه با هدف مادة  ٥نيز سازگاري داشته باشد تا از اشخاص در برابر اقدامات
خودسرانه و دلبخواهي حمايت و محافظت كند«

).(Fenyves, 2011: 549

بنابراين ،ممكن است مواردي از سلب آزادي وجود داشته باشد كه گرچه از لحاظ قوانين

داخلي مشروع و قابلقبول است ،اما بهخاطر عدم رعايت موازين مورد نظر كنوانسيون ،غيرقانوني

محسوب شود .بهعنوان مثال ،اگر در قانون داخلي كشوري سلب آزادي از افراد مظنون به ارتكاب
جرائم امنيتي به منظور رسيدگي قﻀايي متعاقب آن ،حتي بدون وجود مبنا و دليل قانونيِ

1. Raninen v. Finland
2. Kurt v. Turkey
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پذيرفتهشده هم مجاز دانسته شود ،چنين سلب آزادياي در مخالفت با بند  ٢از مادة ٥

بوده و غيرقانوني محسوب خواهد

شد٢.

كنوانسيون١

بر همين اساس ،جايي كه مقامات داخلي از فراهمآوردن دليل و مبناي قانوني براي سلب

آزادي قصور كنند ،دادگاه اروپايي حقوق بشر آماده است كه نقض مادة  ٥را احراز كند؛ چنانكه در

دعواي »دنيزچي عليه قبرس« شاكيان مدعي شدند كه هيچ دليل و مبنايي براي سلب آزادي از
ايشان وجود نداشته است و دادگاه اروپايي حقوق بشر هم با اين استدﻻل كه دولت قبرس ،هيچ

دليل قانونياي براي سلب آزادي از آنها ارائه نداده است ،نقض مادة  ٥را احراز كرد

) Denizci and

.(Others v. Cyprus, 2001

آنچه در ارتباط با لزوم مطابقت هرگونه سلب آزادي با قوانين داخلي و ضوابط كنوانسيون

اروپايي حقوق بشر گفتيم ،نبايد بهانهاي براي استفادة خودسرانه از اين اختيار شود .به بيان ديگر،
حتي اگر يك سلب آزادي از جانب قانون ملي مجاز باشد و در همة جنبهها كامﻼً با ضوابط
كنوانسيون هم مطابقت داشته باشد ،باز هم در شرايط خاصي استفاده از آن ممكن است خودسرانه

و غيرقانوني محسوب شود .از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر ،دو مورد از اين شرايط خاص كه

موجب ميشوند سلب آزادي خودسرانه به حساب آيد ،عبارتاند از نخست ،زماني كه حق اعمال

سلب آزادي در جايي مورد استفاده قرار ميگيرد كه سلب آزادي از شخﺺ حقيقتاً مورد نياز نيست

و دوم جايي كه سلب آزادي طراحي شده است تا به يك هدف غيرقانوني برسد.

يك نمونه از استفاده از سلب آزادي را در جايي كه واقع ًا مورد نياز و ضروري نبوده است،

ميتوان در دعواي »ويتولد عليه لهستان« ٣مشاهده كرد .در اين دعوا ،شخصي كه از يك چشم نابينا
بود و بينايي چشم ديگرش هم بهشدت خراب و ضعيف بود ،با حالتي پرخاشجويانه به كارمندان

ادارة پست شكايت كرده بود كه جعبههاي فرستادهشده براي او ،قبل از تحويل باز شده و
محتويات آن خالي شده بود .كارمندان مزبور هم در واكنش ،پليس را فراخواندند و ادعا كردند كه

او مست است و رفتار تهاجمي دارد .در نتيجه ،پليس فرد را مجبور به نگهداري در يك مركز ترك
ي
مستي كرد .در اين دعوا گرچه سلب آزادي از شخﺺ مورد نظر در قالب يكي از انواع سلب آزاد ِ

مجاز از سوي كنوانسيون -سلب آزادي از افراد معتاد به الكل -قرار ميگرفت ،اما استفاده از چنين
 .١بند  ٢از مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر» :هركس كه دستگير ميشود ،حق مطلعشدن از علل سلب آزادي و هر نوع اتهامي
عليه خود در كوتاهترين مدت به زباني كه براي او مفهوم است ،دارد«.

 .٢براي مطالعة بيشتر راجع به حق پيشبينيشده در بند  ٢از مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ر.ك:
Alleweldt, Ralf, Fickenscher, Guido (2018), The Police and International Human Rights Law, Springer,
pp: 113-114.
3. Witold Litwa v. Poland
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قدرت و اختياري با توجه به واقعيات موجود در پرونده ،از قبيل نابينايي شخﺺ و فقدان هرگونه

تهديد و خطر واقعي توسط او براي شهروندان يا خودش ،به صورت بديهي غيرضروري مينمود.

عﻼوه بر اين ،قانون كشور لهستان امكان اعمال اقدامات كمتر سختگيرانه نسبت به يك شخﺺ

مست را هم پيشبيني كرده بود؛ از قبيل بردهشدن به مركز مراقبتهاي عمومي و يا نگهداري در

خانة خود شخﺺ .اما در اين دعوا هيچ نشانه و دليلي كه ثابت كند اين حق به فرد نابينا داده شده
بود كه از اين تدابير استفاده كند ،وجود نداشت .در نتيجه ،سلب آزادي بهرغم برخورداري از يك

مبناي قانوني بهعنوان يك استفادة خودسرانه از اين اختيار و بنابراين ،غيرقانوني محسوب شد
).(Harris, 2014: 323

از سوي ديگر چنانكه پيشتر اشاره كرديم ،استفاده از قدرت و اختيار قانونيِ سلب آزادي كه

براي رسيدن به يك هدف غيرقانوني طراحي شده باشد ،از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر

قابلقبول نخواهد بود؛ صرفنظر از اينكه با ضوابط قانوني كشوري كه سلب آزادي در آنجا انجام

گرفته مطابقت داشته باشد يا نه .بنابراين ،در دعواي »بوزانو عليه فرانسه« 1كه در آن شخصي ظاهراً

بهمنظور اخراج از كشور بازداشت شده بود ،اما هدف از اين كار در واقع دورزدن محدوديتهاي

مربوط به استرداد بود ،چنين احراز شد كه سلب آزادي ،خودسرانه و غيرقانوني بوده است .توضيح
اينكه در اين دعوا ابتدا درخواست براي استرداد فرد محكوم به ايتاليا بهوسيلة دادگاه كشور فرانسه

رد شد .با اين وجود ،يك ماه بعد از صدور حكم بهوسيلة دادگاه فرانسه ،آن شخﺺ بازداشت و

حكم اخراج او از كشور فرانسه صادر شد .سﭙس ،وي گرچه به مرز كشور اسﭙانيا نزديكتر بود ،به

مرز كشور سوئيس برده و تحويل پليس سوئيس داده شد و در آن كشور عمليات استرداد او به

ايتاليا بهصورت موفقيتآميزي به سرانجام رسيد و وي به يك زندان ايتاليايي جهت گذراندن دورة
مجازاتش منتقل شد.

دادگاه اروپايي حقوق بشر به اين نتيجه رسيد كه در اين پرونده ،مجموعه رفتارهاي انجامگرفته

با يك هدف غيرقانوني طراحي شده بوده و لذا ،سلب آزادي از خواهان خودسرانه بوده است .براي
رسيدن به اين نتيجه ،دادگاه بر عوامل و فاكتورهاي متعددي تأكيد كرد؛ از جمله :تأخير در اجراي

حكم اخراج بهگونهاي كه شخﺺ محكوم در شرايطي قرار گرفت كه امكان استفاده از هرگونه

جايگزين مؤثرِ در دسترس براي او وجود نداشت؛ دو كشور سوئيس و ايتاليا از قبل براي اقدامات

انجامشده توافق و هماهنگي كرده بودند؛ بازداشت ناگهاني فرد و سلب حق صحبتكردن او با
همسر يا وكيلش؛ سلب هرگونه حق انتخاب آزادانة مقصد توسط وي پس از اخراج از فرانسه و

ساير موارد .مجموعة اين عوامل نشانگر آن بود كه برنامهريزي براي اجراي نوعي »استرداد مبدل«

1. Bozano v. France
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سبب سلب آزادي خودسرانه از شخﺺ شده بود و لذا ،اين سلب آزادي از نظر دادگاه اروپايي
حقوق بشر غيرقانوني محسوب شد ).(Petrig, 2014: 178-179

نتيجﻪگيري

حق آزادي ،يكي از حقوق اوليه و اساسي انسانها است كه در اغلب اسناد بينالمللي به رسميت
شناخته شده و آزادي شخصي را يك حق اساسي دانستهاند كه هركسي بايد از آن برخوردار باشد.

سلب حق آزادي شخصي چيزي است كه تأثير مستقيم و مﻀري نسبت به ساير حقوق اشخاص از
قبيل حق زندگي خانوادگي و خصوصي ،حق آزادي اجتماع ،حق آزادي رفتوآمد و ساير حقوق
فردي به دنبال خواهد داشت .عﻼوه بر اين ،هرگونه سلب آزادي همواره فرد را تحت تأثير يك

موقعيت بهشدت آسيبپذير قرار ميدهد و موجب ميشود كه او در معرض رفتارهاي موهن،

شكنجه و ساير اعمال غيرانساني قرار گيرد.

در اين ميان ،يكي از مهمترين حوزههايي كه نحوة عملكرد دولتها در تأمين اين حق به

چالش كشيده ميشود ،بحث اعمال سلب آزادي نسبت به افراد براي تأمين امنيت ساير شهروندان
است؛ توضيح آنكه حق بر آزادي و حق بر امنيت ،دو حق بينظيرند كه جمع بين آنها بهگونهاي
كه هيچ كدام خللي به ديگري وارد نياورند ،از اهميت بسيار برخوردار است .امنيت شخصي بايد

همواره در قالب آزادي فيزيكي فهميده شود و نميتوان با توسل به بهانههاي مختلف نظير وظيفة
دولت براي حمايت از شهروندان در برابر تجاوز و خطر ديگران يا وظيفة دولت براي تأمين حق

امنيت اجتماعي ،حق آزادي ساير شهروندان را سلب يا محدود نمود.

در ميان اسناد بينالمللي» ،كنوانسيون اروپايي حقوق بشر« بر لزوم قانونيبودن سلب آزادي

بهمنظور تأمين حق بر امنيت شهروندان تأكيد كرده و ضوابط مختلفي را بهعنوان ﻻزمة اين

قانوني بودن در نظر گرفته است .اين ضوابط و سازوكارها در آراي »دادگاه اروپايي حقوق بشر«

بسط و توسعه پيدا كرده و در نهايت ،منجر به شكلگيري يك نظام حقوقي حاكم بر انواع سلب

آزادي شده است.

نظام مذكور با پيشبيني اصل حق آزادي براي همة افراد ،نقض اين حق را يك امر استثنايي و

محدود به موارد خاص دانسته و ضمن ارائة تعريف دقيق از مفهوم »سلب آزادي« ،تنها در صورت

انطباق »سلب آزادي« با ضوابط پيشبينيشده در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز رعايت
قوانين داخلي كشورهاي عﻀو آن را قانوني ميداند.

بر اين اساس» ،دادگاه اروپايي حقوق بشر« در آراي خود ،كشورهاي عﻀو كنوانسيون را ملزم

ميكند كه چه در مرحلة وضع قوانين داخلي و چه در مرحلة اجراي آن قوانين ،همواره اين نكتة
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اساسي را در ذهن داشته باشند كه براي اينكه مفهوم آزادي شخصي در عمل محقق شود ،هرگونه
سلب آن بايستي هميشه جنبة استثنايي و خﻼف اصل داشته باشد ،بهصورت عيني توجيه شود و
بيش از مقدار ﻻزم طول نكشد.

نظام حقوقيِ حاكم بر سلب آزادي ،مقاماتي را كه اقدام به سلب آزادي از يك شخﺺ

مينمايند ،موظف ميداند كه در مرحلة اول ثابت كنند كه نهتنها قدرت و اختياراتي كه به آنها

اجازة چنين كاري را داده است ،در چهارچوب يكي از مباني پذيرفتهشده براي سلب آزادي در

مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،قرار ميگيرد ،بلكه در گام دوم بايد اثبات نمايند كه اعمال
اين قدرت و اختيار در آن مورد خاص ضرورت داشته است.

تحميل اين بار اثبات برعهدة كساني كه حق اعمال قدرت و اختياراتي را دارند كه ممكن است

منتهي به سلب آزادي از اشخاص شود ،مستلزم آن است كه ايشان زماني كه از اين اختيارات

استفاده ميكنند ،بهصورت مكرر نوعي بررسي نقادانه از نحوة عملكرد خود به عمل آورند تا

مطمﺌن شوند كه آيا محدوديتهاي تحميلشده به وسيلة مادة  ٥كنوانسيون اروپايي حقوق بشر را

بهصورت مداوم در نظر داشتهاند يا نه؟ بديهي است چنين رويكردي در نهايت ،منجر به تﻀمين
رعايت حق آزادي بهعنوان يكي از حقوق اوليه و اساسي انسانها خواهد شد.
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.٧-٣٠  صﺺ،٥٨  ش،حقوقي بينالمللي

 ش، مطالعات حقوق عمومي،« »حق بر دادرسي در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر،(١٣٩٥)  سيروس، جمشيد؛ متوسل، ممتاز.١٠
.٨٥٥-٨٧٢  صﺺ،٤

. نشر ميزان: تهران،١  چ، دانشناﻣة حﻘوق كيفري انگلستان،(١٣٩٢)  نسرين، مهرا.١١

- بايستﻪ: مقدمه در،« »درآمدي بر پژوهش در نظام عدالت كيفري؛ فرصتها و چالشها،(١٣٩٢)  عليحسين، نجفي ابرندآبادي.١٢
. نشر ميزان: تهران،١  چ،هاي پژوهش در نظام عدالت كيفري
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