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 چکيده

آزادی و امنیت شخصی دو مولفه بسیار مهم و حیاتی هستند که نقش به سزایی از منظر فردی و 

ایفا می کند. حق آزادی و امنیت شخصی بعنوان دو  حیات انسانها و محیط پیرامون آنها اجتماعی در

مبحث بسیار مهم در حوزه مسئولیت مدنی مطرح شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی  

اهتمام شده است تا مفاهیم،  قلمرو و نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی و در ادامه نیز آزادی 

مقایسه مختصری از این قدیمی  ف از این مقاله بررسیهد. وامنیت شخصی مرتبط با آن مطرح گردد

در  پس از بررسی  .استترین و بنیادی ترین حق های بشری در ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 

فردی انسانها با توجه به  تیدولتها در حفظ امن یسنت فهیوظ انتها این نتیجه به دست می آید که

و  تیراستا تعهد دولت از جنبه ماه نیاست: درا افتهیمهم تحول  عدو بدر د نینو اییتحوالت دن

 گریو از سوی د افتهی یجابیتعهد جنبه ا نیا کسویمعنا که از  نیبد است، گستره تعهد متحول گشته

 است. افتهی یفرامل ای جنبهتعهد دولتها نیا

 .حقوق بشر ، فقه،، کنوانسیون اروپاییفردیآزادی، امنیت  حق :يديکل واژگان
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 3خواه صولتی مریم، 2بيرانوند رضا، 1هژبرالساداتی هانيه
 .ایران مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد حقوق، گروه استادیار، 1
 .ایران تهران، انتظامی، علوم دانشگاه حقوق، گروه استادیار، 2
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه الکترونیکی، واحد حقوق، گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 هژبرالساداتی هانيه

مسئوليت مدنی دولت در بهرمندي از آزادي و امنيت فردي 

 از منظر فقه و کنوانسيون اروپایی حقوق بشر

 14/9/1391تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
مفهوم مسئولیت مدنی زمانی به وجود می اید که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد . تمامی شهروندان در برابر  تمامی 

تقصیر و  وجود ضرر و رابطه سببیت بین تقصیر، هزینه های عمدی از حقوق یکسانی برخوردار هستند و دولت در برابر آنها مسئول می باشد.

ضرر از ارکان مسئولیت مدنی دولت تلقی می گردد. در این راستا آزادی و امنیت نقش مهمی را ایفا می کنند. آزادی حقی است که به 

های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند،به شرط آنکه آسیب و زیانی به دیگران وارد موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی

زند. این آزادی را می توان به اقسام آزادی زندگی خانوادگی، آزادی عقیده، آزادی بیان و مطبوعات آزادی تشکل ها و تجمعات دسته نسا

بندی نمود. امنیت بعنوان مولفه مهمی در حقوق افراد،اطمینان خاطری است که افراد نسبت به حفظ جان،مال،شغل،مسکن، حیثیت و 

 یم و هراسی نداشته باشند.حقوق مادی و معنوی خود ب

را برعهده دارد پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته « های بنیادیکنوانسیون اروپایی حقوق بشر که صیانت از حقوق بشر و آزادی

و  ، ایرلند و یونان و دانمارک و ایسلند1992، نروژ و سوئد و آلمان 1991کشور عضو یعنی انگلستان  11است و برگفته از امضای رسمی 

، مجارستان 1974، فرانسه 1972، سوئیس 1997، مالت 1993، قبرس 1999، بلژیک و ایتالیا 1994، ترکیه و هلند 1993لوکزامبورگ 

می باشد.در این کنوانسیون  1993، رومانی 1993، استونی و لیتوانی و اسلوانی 1992، بلغارستان 1991، لهستان 1991، چکسلواکی، 1991

های اولیه و از شرطهای  حق آزادی و امنیت شخصی از حقموارد مجاز سلب آزادی و امنیت شخصی پرداخته شده است. به مواردی از جمله 

ها است؛ چراکه در شرایط فقدان آزادی جسمانی و وجود تهدیدات امنیتی، امکان برخورداری از  زیربنایی برای نیل به دیگر آزادیها و حق

حیات و حق آزادی و  های زیربنایی هم چون حق مندی از حقوق بشر در بستر حق د. در واقع، بهرهسایر حقوق و آزادیها متزلزل میگرد

 .امنیت شخصی میسر خواهد بود

 

 مفاهيم و کليات  .1

 مسئوليت مدنی:  و قلمرو مفهوم1-1
: 1317باریکلو،است.)د به او به دیگری وارد شده التزام و تعهدقانونی شخص به جبران ضررو زیانی است که در نتیجه عمل مستن

 شود:بخش تقسیم می دوبه  قلمرو مسئولیت مدنی (22ص

مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد که اصطالحاً مسئولیت قراردادی نامیده میشود عبارت است از تعهدی که در اثر نقض یک -الف 

مسئول « قرارداد کار»یز تعهد ضمنی وی در ضمن آوها کارفرما را با دستبه همین ترتیب دادگاهآید. قرارداد برای اشخاص بوجود می

 (37:ص1312احمدی، سالمت کارگران اعالم نمودند.)بهرامی

شود که قراردادی بین افراد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی زمانی مطرح می-ب 

قانونگذار تکالیف عامی را برای همگان تعیین کرده و در اثر تخلف از این تکالیف شود که مسئولیت غیرقراردادی به مواردی مربوط می

  (293:ص1319.)موسی زاده،  عمومی خسارتی به دیگران وارد شود مانند تصرف مالی دیگران.

 

 مفهوم آزادي و امنيت: 2-1

خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه  های طبیعی وحقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی آزادي:

های  آزادی« است. 3واژه آزادی گستره مفهومی وسیعی را به ذهن متبادر میسازد و در برگیرنـده آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازند. 

ه ها هستند ک اسی آندسته از آزادیهای مدنی وسی است. آزادی یاعی و فرهنگادی، اجتمای اقتصین آزادی همدنی و سیاسی و هـم چن

 ودمداخله ناموجه دولت در تحدید آزادیرنمیتابند. البته عدم دخالت در آزادیهای مدنی و سیاسی مطلق نیست، بلکه مقصت دولـت را بدخال

 ها امکان بهره ه نابرابریهای مدنی و سیاسی محقق نمیشود، چ رف ازآزادیها از آزادی با بهـره منـدی ص برخورداری واقعی انسان ها است.

برخورداری از آزادی ضروری  نیز برای یاعی و فرهنگادی، اجتمرا در عمل ناممکن ساخته است. بنابراین آزادیهـای اقتص دی از آزادیمن

فرد  فرهنگی بـرایدولت است؛ دولت موظف به تأمین حداقل امنیت اقتصادی، اجتماعی و  تا نیازمنـد دخالسـته از آزادی هن داسـت. ای

در زیر به  (19 :ص1371می سازد .)طباطبایی موتمنی ،  رود را میسکوفایی خهد و زمینة شاست تا وی از بند نیازهای اساسی زندگی بر

 تشریح این آزادی ها می پردازیم.

مقام تحدید ازادی ها تجلی می  مفهوم امنیت از مفاهیم پیچیده و بسیار مهم علوم اجتماعی است که اهمیت آن در مفهوم امنيت:

 ارتیای نظه افراد در برابر حقوق یکدیگر و دولت در مقام وضع قانون و ایجاد دستگاه امنیت برای همه اعضای جامعه تکلیف ساز است .. یابد

ه حقوق بشر زوایای پیچیده و حقوق بینالملل و بهویژ و قضایی برای صیانت از حقوق و آزادیها مسئولیت دارنـد. امـروزه مفهـوم امنیـت در
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موضوع امنیت در میان  بسیاری از تحوالت بینالمللی و نظریههای حقوقی بینالمللی شـده اسـت. از آنجـا کـه نوینی یافته است که سرمنشـاء

ـد از مفهـوم امنیـت در المللی تاکنون نتوانسته است تعریفـی واح بین جامعه اعضای جامعه بینالمللی دارای مفهـومی یکسـان نیسـت، لـذا

توان گفت امنیت  می ( 11 :ص1319.شتروم، باربارا فن تیگر، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، )المللی ارائه نماید. مقـوالتمختلف بین

خود بیم  کنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنویای که زندگی میاطمینان خاطری است که بر اساس آن، افراد در جامعه

کند، بدین معنی که افراد مکلفند به حقوق معنوی و مادی و هراسی نداشته باشند. به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می

یکدیگر احترام گذاشته و رعایت کنند. دولت نیز مکلف است اول آنکه با وضع قانون و تأسیس تشکیالت اداری و قضایی برای مردم ایجاد 

 . امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و دوم آنکه خود نیز در متابعت از قانون، حقوق و آزادی افراد را محترم شمارد

را از وظایف کلی دولت « تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه»قانون اساسی ایران نیز 

 (141،صفحه 1313)آشوری، بشیریه، مرد. برش

 

 یخچه کنوانسيون اروپایی حقوق بشر. تار2
در کاخ با  1991نوامبر  4است که در « های بنیادیکنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی»کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نام 

این کنوانسیون ثمره یک ساز شیمیایی است که پس از جنگ ریاست کنت اسفورزا به امضای رسمی پانزده کشور عضو شورای اروپا رسید. 

 های بنیادی در سطح منطقه بود. جهانی دوم شکل گرفته بود.هدف از کنوانسیون حمایت مؤثرتر از حقوق بشر و آزادی

 

 کنوانسيون( 5آزادي و امنيت شخصی در کنوانسيون حقوق اروپایی بشر: )تحليل و بررسی ماده  2-1
آمده است: همه افراد حق دارند که از  9ماده  1در واقع در بند  مورد تجویز شده است. 9سلب آزادی افراد در  9 ماده 1طبق بند 

 مورد:  9اش محروم ساخت مگر در توان از آزادیکس را نمیآزادی و امنیت برخوردار باشند. هیچ

  .چنانچه کسی پس از اعالم محکومیت از جانب دادگاه صلح به روش قانونمند زندانی شده باشد 

  در صورتی که شخص به علت عدم پیروی از قرار قانونی دادگاه یا به منظور تضمین اجرای تعهد قانونی، توقیف یا حبس قانونمند

 شود. 

  شخص مرتکب جرمی شده یا اینکه دلیل معقولی این تصور را به وجود هنگامی که دالیل موجهی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه

کند برای جلوگیری از ارتکاب جرم یا ممانعت از فرار پس از ارتکاب جرم، شخص را، به منظور هدایت آورد که ضرورت ایجاب می

 نزد مقام صالح قضایی دستگیر و حبس کرد. 

 یت او و یا جهت حضور نزد مقام صالح قضایی به طور قانونمند حبس شده باشد. چنانچه فرد صغیری با هدف نظارت بر تعلیم و ترب 

  ،در صورتی که شخص، مبتال به یک بیماری مسری بوده و احتمال تسری )سرایت( آن داده شود و یا از جمله افراد روانی، الکلی

 معتاد، یا ولگرد باشد. 

  ورود و نفوذ غیرقانونی به خاک و قلمرو کشوری صورت گیرد. یا در مورد زمانی که دستگیری یا حبس قانونمند برای جلوگیری از

 شخص اجرا شود که دادرسی اخراج یا استرداد از کشور درباره او در جریان باشد. 

شود که حقوق و های الحاقی آن این نتیجه حاصل میتذکر این نکته الزم است که از مطالعه مجموع موارد کنوانسیون و پروتکل

)ممانعت از شکنجه( و یا  3های مندرج در موارد مذکور از حمایت یکسانی برخوردار نیستند: برخی از حقوق مانند حق مندرج در ماده یآزاد

)ممانعت از بردگی، قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری شدیدتر( و  7و  4حقوق مندرج در مواد 

مندند و حال آنکه برخی دیگر از حقوق فقط مورد )اصل منع رسیدگی مجدد( از حمایت تقریباً مطلق بهره 7تکل شماره از پرو 4نیز ماده 

  9و  9)حمایت علیه کار اجباری(، مواد  4ماده  2)حق حیات(، بند  9پروتکل شماره  2و1و مواد  2گیرند مانند ماده حمایت نسبی قرار می

 (299،صفحه 1313)آشوری، بشیریه، دی هستند که مورد حمایت نسبی هستند. کنوانسیون نیز از جمله موار

 

 موارد مجاز سلب آزادي و امنيت شخصی 2-2

دادگاهی است که  الف( دادگاه صالح: مورد است: که در دو سلب آزادي پس از اعالم و محکوميت از سوي دادگاه صالح -2-2-1

طبق موازین قانونی تشکیل شده باشد چنین دادگاهی باید اول استقالل الزم را برخوردار باشد و دوم تصمیمات قضایی در خور برای یک 

شوند  های نظامی هم چنانچه با رعایت ضوابط فوق تشکیلمحاکمه منصفانه را ارائه دهد. به طوری که از دیدگاه دیوان اروپایی، حتی دادگاه

یعنی اعالم مجرمیت که در پی اثبات یک جرم از سوی دادگاه، به عمل آید. اگرچه از  ب( پس از اعالم محکومیت:گردند. دادگاه تلقی می
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دیدگاه دیوان الزم است که بین محکومیت و سلب آزادی رابطه علیت وجود داشته باشد بدین معنا که حبس طبق تصمیم قاضی صورت 

رأی دادگاه است. با این همه باید توجه کرد که ضرورت ندارد الزاماً بازداشت پس از صدور چنین محکومیتی صورت گرفته  گرفته و ریشه آن

باشد تا قانونی تلقی شود، کافی است که بازداشت انجام شده حتی اگر قبل از صدور حکم محکومیت نیز صورت گرفته باشد به موجب حکم 

 شود. بدوی دادگاه توجیه می

در صورتی که شخصی به انجام  سلب آزادي به منظور ضمانت اجراي انجام دستوري قضایی و یا تعهدي قانونی: -2-2-2

اش گردن ننهد برای مجبور کردن وی به اجرای تعهداتش فقط در موارد مشخص شده به وسیله قانون و برای اجرای تعهدی تعهدات قانونی

ا به عمل آورده و شخص ملزم و متعهد را زندانی کرد. البته دیوان تأکید دارد که به هیچ عنوان توان اقدامات الزمه رمعلوم و مشخص می

برداری نادرست از آن به تعارض با این برتری قانون منجر خواهد شد. برای مثال: بازداشت نباید از این نکته برداشتی وسیع کرد زیرا که بهره

ای از وظایف او در  ارتباط با تکلیف عام شهروندان به اطاعت از قوانین یا بازداشت ام دادن وظیفهاداری یک شهروند با هدف الزام او به انج

 (297،صفحه 1313)آشوری، بشیریه، تلقی شده است.  9ماده  1نظامی با هدف وادار کردن او به انجام دادن وظایفش مغایر با جزء دوم بند 

بازداشت موقت متهم و سلب موقت آزادی شخصی ابطه با ارتکاب یک جرم: بازداشت موقت یا توقيف احتياطی در ر -2-2-3

ای از موارد بازداشت پیش از محاکمه متهمان به از سوی کنوانسیون پذیرفته شده است. در پاره 9ماده  1از او بر اساس جزء سوم از بند 

های مجرمانه، حتی پیشگیری از ایراد صدمه به متهم )از سوی منظور جلوگیری از فرار یا پنهان شدن آنان، امحاء آثار جرم، ادامه فعالیت

پذیر است. بنابراین در این جزء سوم دالیل  بازداشت پزشکی توجیهدادن به درمان پزشکی و روان خود او یا دیگران( و نیز الزام متهم به تن

متهم بازداشت  3رده و علل بازداشت تصریح کرده و در بند به حق متهم بازداشت شده مبنی بر اطالع از اتهام وا 2موقت را احصاء و بند 

شده حق داشته باشد که بالفاصله نزد قاضی حضور یافته و در یک مهلت معقول محاکمه شود. در غیر این صورت قرار بازداشت موقت او فکّ 

  موارد ذیل می شود: شامل 9ماده  1علل بازداشت در جزء سوم بند به طور کلی گردد. 

وجود ظن قوی دال بر ارتکاب جرم: در حقوق داخلی همه کشورها بوده است. اگرچه ظن قوی دال بر ارتکاب جرم برای صدور  الف(

ای باشد که عرفاً حکایت از ارتکاب جرم تواند بازداشت متهم را توجیه کند. و البته باید به گونهکند ولی همین اندازه میحکم کفایت نمی

عینی دیگری نیز با مالحظة آن به ارتکاب جرم از سوی متهم قانع شود. به خاطر همین کشورهای اروپایی در اتهامات  گرنماید و هر مشاهده

دارد که اما شان را انشاء کنند اظهار میها توقع داشت که هویت منابع اطالعات محرمانهتوان از دولتناظر بر تروریسم ضمن قبول اینکه نمی

 خی از وقایع و اطالعات را در اختیار دیوان بگذارند تا دیوان را در ظنین بودن به شخص در ارتکاب جرم متقاعد سازد.ها باید برحداقل دولت

ب( دالیل موجه دال بر ضرورت ممانعت از ارتکاب یک جرم: توجه به پیشگیری از جرم را دیوان اروپایی مدنظر دارد. و با توجه به واژه 

طور مطلق به کار رفته است. باید پذیرفت که نظر کنوانسیون بر این است که فقط بازداشت یک فرد به دلیل ارتکاب یک جرم و نه جرم به 

 (311،صفحه 1313)آشوری، بشیریه، پذیر است. ممانعت از ارتکاب یک جرم معین و نه به طور کلی توجیه

الف( ، حبس صغیر در دو حالت مجاز است: کنوانسیون 9ماده  1بند  4طبق جزء  توقيف و حبس صغار و افراد نابالغ: -2-2-4

هنگامی که سلب آزادی به منظور تربیت و اصالح وی صورت گرفته باشد. ب( آنگاه که با هدف هدایت وی نزد مقام صالح قضایی اتخاذ شده 

 باشد. 

امکان دارد.  9ماده  1بند  9د جزء به استناحبس مبتالیان به بيماري واگيردار، بيماران روانی، معتادان و ولگردان:  -2-2-5

آور باشد.دیوان درباره افراد مبتال به بیماری زیرا آزاد ماندنشان برای امنیت شخص آنان و مصونیت افراد دیگر در جامعه خطرناک و زیان

وانی بودن از طریق کارشناس مسری و معتادان رأی صادر نکرده است. اما در خصوص روانیان و ولگردان تصمیمی اتخاذ کرده است. بیمار و ر

پزشکی به طریق عینی ثابت شود و اختالل مزبور، دلیلی بر بستری شدن محسوب گردد و سرانجام در صورت تداوم اختالل، نیاز به تجدید 

دن حسب یک اقامت در بیمارستان باشد. سه شرط در الزمه روانی شمردن فرد بود. نکته دیگر این که دیوان اروپایی برای قانونمند شمر

های مذکور حبس داند که بستری کردن وی در بیمارستان کلینیک و یا هر مؤسسه مناسب دیگر و جز در مکانبیمار روانی ضروری می

داند که کنوانیسون مغایرت دارد. ولگرد را دیوان اروپایی کسی می 9ماده  1بند  9بیمار روانی محرومیت از آزادی و نادرست است و با جزء 

 پردازد. از نظر دیوان حبس ولگرد امر مجاز و قانونی است. و وسایل تأمین معاش نداشته و عادتاً به حرفه و شغلی نمی مسکن

 سلب آزادي با هدف استرداد، اخراج یا تبعيد:  -2-2-6

همچنین  گیرد ودستگیری و حبس شخصی که به منظور جلوگیری از ورود و نفوذ غیرقانونی وی در قلمرو کشوری صورت می

 به آن تصریح کرده است.  9ماده  1بند  9بازداشت فردی که علیه او دادرسی اخراج یا تبعید در جریان باشد. مجازات کنوانیسون در جزء 

 

 

http://www.joce.ir/


 69 -41، ص 4931، زمستان  41فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 کنوانيسون: 5ماده  2حق مطلع شدن از سلب آزادي، بند  -2-2-7

از اتهامات وارده بر خود مطلع شود. شود از علل دستگیری ویترین مهلت و به زبانی که آن را متوجه مهر فرد بازداشتی، باید در کوتاه

برد. بنابراین تحت دیدگاه حقوقدانان اروپایی، شناسایی این حق، محکی است برای احراز اینکه شخص در یک جامعه دموکراتیک به سر می

هدایت او نزد قاضی صالح در مدت مقرر در قوانین  نظر قرار دادن یک شهروند از سوی پلیس به منظور انجام دادن تحقیقات اولیه و در غایت

 41ساعت است که در فرانسه با موافقت دادستان تا  24ساعت و در فرانسه  24داخلی کشورهاست. مثالً ایران مدت نظر در جرایم مشهود 

د است. البته باید توجه داشت که در ساعت قابل تمدی 72ساعت نیز و در جرایم دیگر که از سوی قانونگذار احصاء شده است و تروریستی تا 

ها که از وضوح کافی برخوردارند مانند دستگیری متهم مسلح، وجود جسد مقتول و اقرار متهم، توقع اعالم دلیل بازداشت از برخی موقعیت

پلیس به فردی که آزادی از  تواند معقول باشد. البته در غیر این گونه موارد تردیدی در ضرورت اعالم علت بازداشت از سویسوی پلیس نمی

او سلب شده است وجود ندارد. بازداشت به منظور کنترل هویت حتی بدون ظن خاص مغایرتی با کنوانیسون ندارد. سرانجام این که 

ز تعمیم نی 9ماده  1را بر بازداشت موجه مندرج در بند  9ماده  2کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر حق اطالع از اتهام مندرج در بند 

داده است. این موارد عبارتند از:  حبس پس از محکومیت، دستگیری بهعلت سرپیچی از قانون، حبس صغار، حبس افراد مبتال به بیماری 

 ها مدنظر است. ها، معتادان یا ولگردان، دستگیری افرادی که استرداد، اخراج و تبعید آنواگیردار، الکلی

ده را از یکسو و دالیل حقوقی آن را از سوی دیگر به شخص دستگیر شده توضیح دهد تا وی بتواند پلیس موظف است واقعه اتفاق افتا

رسانی باید سریع، کامل و قابل فهم باشد. و اطالعات باید در همان قانونی بودن بازداشت خود را در مقابل دادگاه مورد بحث قرار دهد. اطالع

رسانی باید به صورت کامل ان این امر فراهم شود به فرد بازداشت شده اطالع دهد. اطالعلحظه دستگیری یا حداکثر به محض اینکه امک

رسانی کامل و سریع باشد. کمیسیون به نوبه خود اعالم شفاهی اتهام به شخص متهم یا وکیلش را چند روز پس از شروع تحقیقات اطالع

آن شود و حتی به هزینه دولت از مترجم استفاده شود. حق حضور فوری نزد  کند و اتهام باید به زبانی بیان شود که متهم متوجهتلقی می

  قاضی یا یک مقام قضایی دیگر که قانوناً صالحیت اقدامات قضایی را داراست. 

 کنوانيسون 5ماده  3بند  -2-2-8
له نزد یک قاضی یا مقام قضایی که دستگیر یا بازداشت شده باشد باید بالفاص 9ماده  1هر کس که در شرایط مندرج در جزء سوم بند  

قانوناً صالحیت اقدامات قضایی را دارا باشد مشایعت شود. چنین شخصی حق دارد در مهلتی معقول مورد محاکمه قرار گیرد یا در جریان 

تعیین شود تا از رسیدگی آزاد شود. در مورد بالفاصله: ضروری است که مهلتی بین زمان دستگیری یک شخص و تاریخ حضور وی نزد قاضی 

 خطر خودسری ناظر به بازداشت اداری اجتناب گردد. 

 دیدگاه فقه اسالمی -3
که بحث از اند، چه آنهای مختلفی را ارائه کردهدانان، برای حق تعریفهای گفته شده توسط حقوقفقیهان اهل سنّت براساس تعریف

اند و برخی دیگر حق را مصلحت فرد یا اجتماع را که شارع پذیرفته است، حق شمردهحق در فقه ایشان سابقه چندانی ندارد. برخی از ایشان 

  .اند که شرع استحقاق آن را برای صاحب حق اثبات کرده استمصلحتی دانسته

 چه را کهها نیز خواهد بود، اما آندانان شده است متوجه این دیدگاههای مختلف حقوقبدیهی است نقدهایی که متوجه دیدگاه

حق عبارت است از قدرتی که برای شخص )حتی به شکل قراردادی( بر : »توان به عنوان تعریف حق در فقه شیعه بیان نمود آن است کهمی

  .«ها قرار داده شده استمال دیگری یا شخص دیگر و هر دوی آن

چه که با دقت در تکالیف الزامی لکن آن در فقه اسالمی، اگر چه موضوع بحث، مکلفان و تکالیفی است که برایشان جعل شده است،

  .شود این که، وجود حق الزمه تکالیف الزامی استروشن می

اهلل مورد نظر است و گیرند؛ به این بیان که در احکام تکلیفی، حقالناس مبنای تکلیف و الزام قرار میاهلل و حقاز سوی دیگر، حق

شود. شارع مقدس برای الناس )به معنای عامش( موجب ثبوت حکم میعی هم حقشود و در احکام وضموجب تحقق و وجود تکلیف می

 .خواهد آنها مصون و محفوظ بمانندحفظ این حقوق نسبت به تکالیف و احکامش اهتمام خاصی دارد و می

ه عقد یک تکلیف ایجابی است اند و وجوب وفای به دین و یا وفای باین تکالیف به تناسب حقِّ مورد نظر شارع، گاه ایجابی و گاه سلبی

که در جهت تأمین حقوق دیگران جعل شده است و حرمت اضرار به دیگران یا حرمت غصب، از جمله تکالیف سلبی است که آن هم در 

جهت حمایت و تأمین حقوق دیگران جعل شده است. حقوق از آنجا که در جهت تأمین مصالح اعم از فردی و اجتماعی مورد نظر شرع 

 اند.شوند، لذا مورد حکم شارع قرار گرفتهها به عنوان غایت و هدف حقوق شناخته میشد و مصلحتبامی

حقوق ایران بر پایه حقوق اسالم و قرار دارد و عمده قواعد و قوانین حقوقی ما مبتنی بر مبانی و قواعد فقهی ست خصوصا حقوق مدنی 

فته و تنظیم شده ای از فقه امامیه است که بر مبنای پژوهش و اندیشه های فقیهان در که دنباله تاریخ دینی این سرزمین و چهره تکامل یا
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طول قرنها تدوین شده است. فقه ما د ربخش قرار دادها از غنای کامل برخوردار است. همچنین با آنکه مسؤولیت مدنی به ویژه نسبت به 

و صنعتی است ولی فقه اسالمی دارای سابقه بسیار طوالنی و پربار و  دولت، حقوق پرورش یافته قرنهای اخیر و زاده پیشرفت های علمی

درخشان و قواعدی روشن در وادی مسؤولیت مدنی و ضمان است اگر چه به طور خاص در باب مسؤولیت مدنی دولت سخن گفته نشده 

دید از جمله مبحث مورد نظر اقدام نموده است از این روی شایسته است از گستره قواعد فقه سود جوئیم و به طرح جدی آنها در مباحث ج

 .فقه را در بر خورد با تحول دائمی و روز افزون زندگی اجتماعی مجهز سازیم

نجفی، الشیخ قرار گرفته است ) هانیاز فق یاریکند و مورد استناد بس یبر مراد ما داللت م حایکه صر تیروا نیو مهمتر نیاول

 زی( و از جهت سند ن.499شمس الدین، محمد مهدی: نظام الحکم و االرادة فی االسالم، ص  - 79، ص 41محمدحسن: جواهر الکالم، ج 

 است: نیچن تیوارد شده است، روا« السالم  هیعل» یعل نیالمؤمن ریکه از ام یتیمعتبراست، روا

محمد بن علی  است ) نیسلمالمال م تیو جبران خسارت آن به عهده ب هیدچار خطا شوند، د یقطع عضو ایگاه قضات، در قتل  هر»

اخطات فی دم او قطع فهو علی بیت مال ان ما « علیه السالم »قضی امیرالمومنین » :بن الحسین باسناده عن االصبغ بن نباته قال

علیه »از ابواب آداب قاضی. همین روایت از امام محمد باقر  11، باب 11الحر العاملی، الشیخ محمدبن الحسن: وسائل الشیعه، ج  «.المسلمین

 ( «..نیز نفل شده است و شیخ طوسی با اندک تفاوتی آن را در نهایه نقل فرموده است« السالم 

 یاز اشتباه دستگاه قضائ یدولت نسبت به اعمال ناش یمدن تیبر مسؤول حیدر باب قضاء وارد شده است و داللت صر تیروا نیا هرچند

مورد توجه قرار  تیاز جهاز حاکم یقضات مورد توجه نبوده است، بلکه آنان به عنوان جزئ یو فقه یشخص تیثیقطعا ح یو قضات دارد، ول

وجود دارد، چه آنکه  زین ینیو تقن یحکومت اعم از اجرائ ینهادها یضمان شده است در تمام نیب جعل اکه موج یگرفته اند و آن مالک

در باب  تیروا نیبخش ها و ورود ا گریاست بر مسؤول بودن آن در د یلیدل تیاز حاکم یصرف امکان مسؤول شناخته شدن دولت در قسمت

سه قوه  یخود دارا یادار یاسیس اتیاعم به ناچار در ح یبه معنا یمورد ابتالء بودن مساله بوده است، و امروزه هر دولت لیقضا قطعا به دل

سه مرجع است، اگر چه با  نیمتشکل از ا زین یدر راس هر سه قوه قرار دارد، دولت اسالم یسیرئ ایاست که رهبر و  هیو قضائ هیمقننه ، مجر

 .تیودرا استیس یاست عادل و دارا یهیفق یو رهبر حکومت اسالم سیرئ یو ادله عقل یارد، و بر اساس نصوص شرعنظامها تفاوت د گرید

 یدارا رد،یگ یقرار م فیطرف حقوق و تکل نیو گرداننده آن است بنابر ا ریاعم مظهر اجتماع و مد یدولت به معنا ای حکومت

دچار خطا  فیاست که هر کدام از ارکان آن دز هنگام انجام وظا یعیاست و طب یمتعدد التیارکان و تشک یاست که دارا یحقوق یتیشخص

 یتیو خصوص تیمز یرکن چیجهت ه نیبه افراد تحت حکومت خود شوند، و در ا انیو ضرر و ز خسارتو اشتباه کردند و موجب ورود 

 .تندیمسؤول یدارا زیارکان ن گریآن است که د لیقوه و رکن، دل کی یبرا یمدن تیوجود مسؤول نیارکان ندارد، بنابر ا گرینسبت به د

از ابواب آداب  7همان، باب ضامن و مسؤول شناخت ) شیخو هینظر انیفتوا دهنده را در ب« السالم  هیعل»امام صادق  یگرید تیروا در

ابلیت  فانرا بپردازد ) یقتل خطائ هیر فرمود که دبه مالک اشتر ام شیدر عهد نامه خو« السالم  هیعل» یامام عل نی( همچن.2قاضی، حدیث 

اهل المقتول دیة  عن ان تودی الی فان فی الوکزة فما فوقها مقتلة فال تطمحن بک نخوة سلطانگ ;بخطا و فرط علیک سوطک اویدد لعقوبة

شود و مسؤول ساختن شخص و  یم انشامل همگ یمدن تینمود که مسؤول ناسیتوان از آنها است ی( که م.93نهج البالغه، نامه « مسلمة...

از  یدر جبران خسارت ناش یدولت اسالم تیصاحب جواهر الکالم در مورد مسؤول ه،ینامدار امام هیکاهد. فق یاز ارج و اقتدار او نم یمنصب

وارد  یگریبه د یرتخسا یاشتباه و جهیدچار اشتباه شود و در نت یاگر قاض»آورده است:  نیعدم خالف نموده و چن یاشتباه قضات، ادعا

 یو آنگاه معلوم گردد که در حکم به خطا رفته ول دیبه قصاص و مانند آن حکم نما یبر ضرر کس ایو  یبه مال یبه نفع کس نکهیگردد، مانند ا

النجفی، الشیخ محمد حسن: المال است ) تیاست بلکه ضمان بر عهده ب« محسن »چون  ستیدر اجتهاد مقصر نبوده است، ضامن ن

 یبخش ها یتمام یمدن تیمسؤول رشیاز پذ ینظر حاک نیو ا ستین یتیخصوص یدارا یقاض میروشن است چنانکه گفت( «.پیشین

 ضماندوم: اطالق و عموم ادله  لیاست. دل تیحاکم

را دارد که  یضمان خسارت و ضرر یکند، اقتضا یکه بر حرمت و احترام عمل، مال و جسم مسلمان داللت م یلیدال زیضمان و ن ادله

 ( :.499ص  ن،یشیپ ،یمحمد مهد ن،یشمس الدگردد ) یخطاء بر او واقع م ایعدوانا و 

من اتلف »رود عبارت است از قاعده اتالف که عبارت  یضمان به شمار م یاصل یکه از مدارک و مبان یقاعده ا نیقاعده اتالف: اول - 1

 «را تلف کند، مسؤول جبران آن است. یگریهرکس مال د» یعنی ;آن است انگریب« فهو له ضامن  ریمال الغ

شده است. در اتالف، شخص مباشر تلف است نه مسبب آن، و در  میتقس بیاتالف به، اتالف به مباشرت و اتالف به تسب یفقه اسالم در

 یو ب میمستق یو تلف مال رابطه ا انباریرابطه کار ز ایکند که آ یعرف است که قضاوت م اریمع نیسازان تلف، بهتر نهیمباشر از زم زییتم

 ه؟ن ایواسطه است 
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بودن اتالف مانع  یعمد ریعل شخص و تلف مال موجود باشد. غف نیب تیاست که رابطه عل یاست که در تحقق اتالف، کاف نیا مسلم

را  یوانیح ریرها کند و بدون قصد و تقص یریت یرود پس اگر کس یتلف کننده از عناصر آن به شمار نم ریو تقص ستین تیمسؤول جادیا

 بکشد ضامن است .

فعل او و تلف وجود  نیب تیشود رابطه عل یمال شخص ایگردد که موجب تلف جسم  یاز ماموران دولت مرتکب فعل یاگر مامور حال

 ( ..29ک. رشتی، میرزا حبیب اهلل، کتاب الغض، بحث اتالف، ص ضامن تلف آن خواهد بود ) نیخواهد داشت، بنابرا

 یید جاشو یواقع م دیمورد ترد یمباشرت مقامات عموم لیدر آن به دل انیکار مسبب و ورود ز نیب تیکه رابظه عل یاز موارد یکی

 گناهیسر انجام دادگاه اورا ب یشود ول یم فیتوق یاموال و ایافتد  یبه زندان م یگریبه دادسرا د یکس تیشکا ایاست که در اثر اعالم جرم 

 که به متهم وارد شده دوعامل دخالت داشته است: یانیشناسد. در ز یم

گذارده  یعموم یمقام ها اریدر اخت یدالئل زیکه دادسرا را از وقوع جرم مورد ادعا آگاه کرده و گاه ن یاعالم جرم کس ای تیشکا - الف

 است.

 اموال او را داده اند. ایمتهم  ینابجا فیکه دستور توق یاقدام دادرسان - ب

برد؟  ینم نیرا از ب انیو ورود ز یاقدام شاک نیب تیرابطه عل یدخالت دادسرا و مباشرت مقامات عموم ایاست که آ نیا یاساس پرسش

متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه با دادسرا  یضرر برا جادیاعالم کننده در ا ای یتوان ادعا نمود که کار شاک یم ایآ یموارد نیدر چن گرید انیبه ب

 د؟یآ یتر به شمار م یقو یاست و در نظر عرف سبب

ناروا شده است توجه کند و با توجه  انیکه منجر به ورود ز یبه همه عوامل دیگاه باداد. داد یتوان به طور کل یپرسش را نم نیا پاسخ

 مباشر؟ ایتر بوده است  یدهد که کار مسبب قو صیبه تمام قرائن تشخ

 بیسبب تلف آن گردد، کار او را اتالف به تسب یتلف نکند، ول میرا به طور مستق یمال ایجسم  ی: هرگاه شخصبیقاعده تسب - 2

 .دیآ یراه به بار م نیخواهد بود که از ا یو ضامن خسارت ندیگو

ضمان  یدر صورت بیوجود نخواهد داشت، بلکه تسب یضمان ریرکن وجود ضمان است و بدون تقص ریبه خالف اتالف، تقص بیرتسب د

که بر خالف قانون  ی. پس کاردیایآور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هر چند که در شروع در زمره اعمال حرام به حساب ن

شود،  یم یظلم تلق یعرف، خالف مروت و نوع دیانزجار و تنفر درد ختنیبه سبب بر انگ ای دیآ یو عبث م هودهینظر خردمندان ب ادریاست 

 دهیشده است در عرف پسند یگریکه سبب تلف مال د یاگر کار ی( . ول« شرایط تاثیر تسبیب در ضمان»، 31همان، ص ضمان آور است )

است، د  یمالک در صدق احسان، احسان عرف کهیچون در واقع احسان نموده است، و از آنجائ ست،یآور ن تیو به نفع عموم باشد مسؤول

 یماعل» قیچه آنکه مورد تطب ;نخواهد داشت یهم به بار آورد ضمان یانیدهد، هر چند ز صیرا احسان تشخ یکه عرف کار یرمورد

 ادله حکومت دارد گریاست که بر د«  لیمن سب نیحسنالم

از  یبنابر رداشت بعض یول رد،یگ یضمان مورد استفاده قرار نم یبه عنوان مدرک اصل« الضرر»قاعده ال ضرر: هر چند قاعده  - 3

 از آن استفاده نمود. زیدولت ن یمدن تیدر مسؤول دیو اساس ضمان دانست و بدون ترد هیتوان آن را پا یقاعده، م نیاز ا هانیفق

 یمعنا«ال ضرر»نکته که مقصود از عبارت  نیبعد از ذکر ا« ضرر یقاعده نف»در رساله ارزشمند  یانصار خیتوانا، مرحوم ش محقق

 قاعده نییچرا که بالوجدان ضرر در خارج وجود دارد، سه قول را در تب ست،یدر اسالم وجود ندارد ن یضرر چیمعنا که ه نیآن بد یقیحق

 کند: ینقل م

 ( ..29شریعت اصفهانی..رساله الضرر، ص است ) انباریفعل ز میآن تحر یمعنا نیاست، بنابر ا گرانیاز ضرر زدن به د یمقصود، نه - 1

 دیاست بر صاحب آن که با یبدون جبران خسارت آن ضرر گران،یاتالف مال د نیوجود ضرر جبران نشده است، بنابرا یمراد نف - 2

 ( ..11نراقی، احمد بن محمد مهدی: عوائد االیام، ص جبران شود )

االنصاری، بندگان خدا گردد ) انیدر اسالم وضع نشده است که موجب ز یحکم چیمعنا که ه نیاست، بد یحکم ضرر یمقصود نف - 3

 ( ..372عالمه، ص المطبوع فی کتاب المکاسب، انتشارات تقی « رسالة فی قاعدة نفی الضرر»الشیخ مرتضی: 

از  یموضوع حکم ضرر یقاعده از راه نف نیدر ا نکهیرا ارائه نموده است و آن ا یالوصول نظر چهارم ةیدر کتاب کفا زین یخراسان محقق

 ( ..299، ص 2المحقق الخراسانی، مالمحمد کاظم: کفایة االصول، ج وجود ندارد ) یحکم یموضوع ضرر یدر شرع برا یعنیرفته است  نیب

صاحبان آن قول را در  یکند ول یم ادیاقوال  نیتر فیپس از ذکر اقوال سه گانه از قول دوم به عنوان ضع یانصار خیچند جناب ش هر

 یقول دارا نیهم زی، و امروز نکند  یقلمداد م نیاقوال بلکه نظر متع نیرود و اگر چه قول سوم را برتر یبزرگ به شمار م هانیفق فیرد

 یکنند ول یشوند و به آن استناد م یاز قاعده بهره مند م ریتفس نیاست و فقهاء در موارد گوناگون و ابواب مختلف با هم یشتریطرفداران ب

 نیانگارند از ا یم« ضرر جبران نشده  ینف» ایو  «ریاضرار به غ ینه»دانند و مفاد فاعده را  یم کترینزد قتیکه دونظر اول را به حق یهانیفق

الموسوی االردبیلی، آیت اله السید عبدالکریم: فقه کنند ) یبوده است استفاده م انیکه عامل ورود ز یکس تیات مسؤولاثب یقاعده برا
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را ثابت کند قظعا  یتواند وجود حکم یاست و م یاثبات یلسان یکه قاعده دارا میشود و قبول کن رفتهی( و اگر نظر دوم پذ.192القضاء، ص 

بمانداعم از آنکه وارد کننده ضرر شخص  اشدهجبران ن دینبا یضرر چیه»خواهد بود که  نیچه آنکه مفاد آن چن ;خواهد شد زیشامل دولت ن

 .تیجهاز حاکم ایباشد و 

به  یانیموجب ورود ز دیکس نبا چیاست که ه نیا ثیاست و ظاهر آن حد« سمرة بن جندب » هیقض« الضرر»قاعده  یمبنا نیمهمتر

بر قاعده « الضرر»با حکومت قاعده  یبر آن مسلط بود ول طیآن بود و بموجب قاعده تسل قیلذا با آنکه سمره مالک نخل و طرگردد و  یگرید

است که مردم بر اموال  نیحکم مجعول در شرع ا: »دیگو یباره م نیدر ا یرشت یرزای. مدیاو بود قلع گرد تسلطکه در  یدرخت«  طیتسل»

 انیبا ب« وآله وسلم  هیاهلل عل یصل» امبریپ یآن مسلط باشد، ول قیبود که سمره بر نحل و سر نیا طیتسل یمسلطند و مقتضا شیخو

 «.حکم فرمود  یبه عدم سلطنت و« االسالم  یالضرر و الضرر ف»

دارد و از  یکند و با مردم جانب انصاف م یاقامه عدل م یاست. دولت اسالم تیمسؤول یمقتض زیگفته، عدالت ن شیپ لیبر دودل افزون

 شمارد. یحقوق مشروع مردم را محترم م یو نظم عموم شیآسا نیکند و ضمن تام یم یرویقواعد عدالت پ

بر او وارد گردد، جبران  یانیز یاشتباه شخص ایو  ریکه بر اثر تقص یاست که در صورت نیا یاست که از حقوق مسلم هر انسان یهیبد

 ایدولت و ماموران آن مباشرة  نکهیا ایاز دولت باشد و  ریغ یحقوق ایو  یقیننده ضرر شخص حقبخواهد، اعم از آنکه واردک یآن را از و

است  یانصاف با آنان از وظابف حکومت اسالم تیکه اقامه عدل و احقاق حقوق مردم و رعا یضرر شده باشند و از آنجائ دموجب ورو بایتسب

 قیصورت طر نیا ریچه آنکه در غ ;خاطر آنرا جبران کند بیشده است با ط یبه انسان انیکه که خود موجب ورود ضرر و ز ییآنجا دیبا

که جبران خسارت وارد شده بر افرادتحت حکومت نه تنها از اقتدار و  ستین نیدر ا یدیاست و ترد مودهیعدالت و انصاف را با مردم نپ

 .دیزااف یم زیآن ن تیکاهد بلکه بر کمال و عزت و محبوب یآن نم تیحاکم

فقه شیعه از دیرباز نقش واالیی را برای مصالح، اعم از شخصی و عمومی قائل بوده است تا آن جا که از جمله مبانی مهم و اصولی 

  .شیعه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شمرده شده است

زمان، همان مصالح و مفاسد به شکلی  برخی مصالح و مفاسد در احکامِ ثابت اسالم، تبلور یافته است و برآورده شده است و با گذشت

رسند، اگرچه در اصول کلی، مصالح و مفاسد مورد اند که یا موقت هستند و یا این که اصوالً مستحدث و جدید به نظر میدیگر بروز نموده

جدید نیاز به تبدیل یا بیان نظر شارع ثابت هستند و احکامی که تأمین کننده این مصالح و مفاسد هستند به تبعیت بروز موضوعات و مسائل 

 .دارند

اند، اما گاه مصالح عمومی)صالح جامعه ها را تبیین و تشریح کردهمصالح و مفاسد فردی را احکام اولیه شرع در نظر داشته است و قوانین، آن

 .اردنماید که با حقوق شخصی و فردی در ظاهر سازگاری ندو یا صالح عمومی( جامعه اسالمی به شکلی بروز می

مصالح عمومی مسلمانان از جمله اموری است که باید برآورده شود و مفاسد عمومی باید دفع شود و در این جهت حکومت اسالمی و 

ها در برخورد با این گونه مصالح و مفاسد آن است که در حکومت اسالمی این مصالح بر غیراسالمی با هم تفاوتی ندارند. فرق این حکومت

 اعمال مشروعیتِ رغمعلی –شود. و در غیر حکومت اسالمی های تزاحم مصالح فردی و عمومی برآورده میحلعی و راهاساس مبانی شر

 .باشدنمی نظر مورد نکته این -مسلمانان واقعی و عمومی مصالح

خمینی)ره( که در تحریر الوسیله اند، از جمله امام برخی از فقیهان حق اعمال مصالح عمومی را فقط برای حاکم شرعی در نظر گرفته

: لالمام)ع( و والی المسلمین أن یعمل بها هو صالح للمسلمین من تثبیت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غیر هما مما هو دخیل فرمایندمی

  .«فی النظام و صالح للجامعة

ی که حاکم ظالمی )با آن که حقی ندارد( برخی دیگری اِعمال این گونه مصالح را منوط به حاکم شرع ندانسته و حتی در صورت

مواردی که منفعت و مصلحت عمومی اقتضا کند، دارد. لذا برخی از فقیهان فتوا به جواز گرفتن حقوق  متصدی حکومت شود، حق تصرف در

ی به عهده حکومت گذارده یا به هر حال، تأمین مصالح عمومی در جامعه اسالم .اندها را صادر کردهمالی، مانند خراج، مقاسمه و امثال این

کنیم که مصلحت عمومی بر حقوق افراد مقدم شده است در نتیجه در شریعت به مواردی از احکام برخورد می .مشروع دانسته شده است

م مصلحت وجه تقد .احکامی بر این اساس جعل شده است، از قبیل تسعیر، منع از تلقی رکبان، منع احتکار از مصادیق بازر این تقدیم است

 –چنان که پیش از این بیان شده است  -باشدنقش اجتماعی را نیز دارا می عمومی بر حقوق و مصلحت فردی آن است که هر حقی یک

به  دارند نظر در قانون و شرع که وجهی در ایشان به مربوط حقوق تا نهدمی افراد عهده به را تکالیفی هم، شده شناخته رسمیت به حقوق

 کار گرفته شود، در صورتی که حقّی این نقش اجتماعی را ایفا نکند یا اصوالً با مصلحت اجتماع مزاحم باشد، ارکان اعتبار حق مختل خواهد

 .شد

توانند حقوق فردی را تضییق کنند، چنان که گاه مصالح ها با شرایطش( میقوانین موضوعه با توجه به مصالح عمومی )در صورت تأمین آن

ایند و امنیت های امنیتی و امثال آن به حساب میبینی نشده است و یا ضرورتهایی است که در قانون جزییات آن پیشبر اساس ضرورت
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داخلی یا خارجی به صورت موقت یا دایم اقتضای تحدید حقوق فردی را دارد، به طور مثال در حین دفاع از کشور در برابر دشمن خارجی یا 

شوند، اگر چه جبران مناسب آن شان منع میشود و مالکین از تصرف در اموالیا خانه و یا اموال اختصاصی افراد استفاده می داخلی از زمین

  .باید انجام گیرد

نماید و مصالح اهم را مستند ترجیحِ یابد، در مواردی حقوق فردی را تضییق میقانون که در حکومت اسالمی بر اساس شرع تدوین می

منظور از احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و  .دهدمی قرار فردی حقوق بر اجتماعی احکام از برخی –

شان الزم و آورد. مقررات یاد شده، اجرایها به حسب مصلحت گرفته و طبق آن مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمیرعایت موافقت آن

باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در دارای اعتبار میاند و مانند شریعت ضروری

چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً  ها را به وجود آورده است وباشند که آنثبات و بقا تابع مصلحتی می

 .دهدو تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود میاین مقررات به تدریج تغییر 

اهلل)ص( است، یکی از احکام اولیه اسالم است ای از والیت مطلقه رسولحکومت که شعبه: »بر همین اساس، امام خمینی)ره( فرمودند

 مسیر خیابان است، خراب کند و پولا که در تواند مسجد یا منزل رو مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می

پس از قبول این امر »اند: در تقریر همین بیان برخی گفته.«تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کندمنزل را به صاحبش رد کند، حاکم می

وی فرض است که دقت فکری خود را در  که اداره امور امت اسالمی به یک ولی واحد به عنوان قیم و راعی امت قرار داده شده است، پس بر

خواهد اجرا نماید خارج از چه اصلح به حال امّت است به کار گیرد، لکن از آن جا که اعمالی که وی در اداره امت مییابی به آنجهت دست

باشد میماتش در حق امّت نافذ میدایره حقوق افراد اُمت نیست، پس به ناچار هنگامی که خداوند، وی را ولی بر اُمت قرار داده است، پس تص

که و اراده و رضایت او حاکم بر امت است و ایشان حق دخالت در کنار وی را ندارند، مثالً در صورتی که فکر و دقت ولی امر به این جا رسید 

ن توسعه، امالک شخصی واقع تر باشد و در مسیر ایهای شهرها است، حتی این امر فقطبرای ایجاد رفاه بیشاصلح برای امت توسعه خیابان

 این از استفاده کهآن چه نیست، مالکین رضایت به موکول –صورت اقتضای آن  در –شده بود، پس استفاده از این امالک برای مصلحت امت 

 در و. باشدمی امر ولی به منوط استفاده است امت مصالح به مربوط که چهآن در اما و است ایشان رضایت به منوط شخصی مصالح در امالک

این تصرفات از اوّل امر شرعاً معتبر نیست. بله، این امر اقتضای  به مالکین رضایت اصوالً بلکه ندارد، دخالتی ضرورت و اضطرار جهت این

 "مجانیت تصرفات را ندارد و باید عوض عادله به مالکین تأدیه شود

در اسالم : »فرماینداند. در جایی میحکومت اسالمی تصریح کردهامام خمینی)ره( به اشکال مختلف قانون و اساس بودن آن در 

؛ یعنی قانون خدا آنها را تعیین کرده است، اهلل و حکومت امیرالمؤمنین، حکومت قانون استحکومت، حکومت قانون، حتی حکومت رسول

پس ایشان در این بیان، قوانین «. کندحکومت میاالطاعة هستند، پس حکم از آنِ قانون خداست و قانون خدا ها به حکم قانون واجبآن

  .اندثابت اسالم را همان قانون اصلی حکومت اسالمی شمرده

آنهایش هم که مصلحتی در تغییرات بوده است، خدا گفته است آنها را، احکام ثانویه برای »فرمایند: و در موضوع احکام ثانوی هم می

ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها اید که باید یک احکام ثانویهها پیش میعههمین معنا است که گاهی یک مسائلی در جام

کند که به عناوین ثانویه عمل کنید، به آن کنید که مصالح اسالمی اقتضاء میگاهی مالحظه می»اند:و نیز فرموده .«احکام ثانویه الهی است

چه که آن»فرمایند:دهند و میای به نمایندگان مجلس تذکر مین و احکام ثانوی را در نامهگذاری براساس عناویایشان شیوه قانون«. کنید 

شود و آنچه که ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد در حفظ نظام دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختالل نظام می

وضوع به وسیله اکثریت وکالی مجلس شورای اسالمی، با تصریح به است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص م

در جای .«شود مجازند در تصویب و اجرای آنموقت بودن آن مادام که موضوع متحقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می

ردّ احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع  این نکته الزم است که تذکر داده شود که»کنند که:دیگری پس از تکرار همین مضمون اضافه می

باشند و نیز احکام ثانویه ربطی به اِعمال والیت فقیه ندارد و اهلل میبه وسیله عرف کارشناس با ردّ احکام اوّلیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام

 .«ای اقدام کندآن باید بدون هیچ مالحظهپس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان هیچ مقامی حقّ ردّ آن را ندارد. و دولت در اجرای 

شود، غیر از چه اختیار خاص ولی فقیه در حکومت اسالمی است و به عنوان احکام حکومتی از آن یاد میشود که آناز این بیان روشن می

علی انقالب در زمان ریاست هبر فقوانین ثابت شریعت و احکام ثانویه است و این همان معنایی است که امام خمینی)ره( در نامه به ر

های ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخالف گفتهکه این جانب گفتهتعبیر به آن: »شان نگاشتندمهوریج

به نبّی این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و والیت مطلقه مفوضه 

ها کشیتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثالً خیابانآمدهای آن که هیچ کس نمیکنم به پیمعنا و محتوا باشد. اشاره میاسالم)ص( یک پدیده بی

از ها و جلوگیری که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه

فروشی، ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج کاال و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران
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گذاری و جلوگیری از پخش موادّ مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال قیمت

اند و آن چه که امام خمینی در این بیان خود متذکر شده.«هااختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینآن که از 

 شرایط و ضوابط خاصی اند، همان احکام حکومتی است که در قلمرو اختیارات حکومت اسالمی است و حاکم باهایی از آن را آوردهمثال

 شود کهی فردی تا حدودی تضییق میهااین دست را وضع و اجرا نمایند. تقریباً در تمامی موارد یاد شده حقوق و آزادی تواند قوانینی ازمی

در اسالم اصولی به عنوان اسالم روابط  زیستی اسالمیاصول هم.3 .ها بر حقوق فردی اشخاص استبه جهت مصالح عمومی و تقدم آن

ریزی باشد. بسیاری از احکام شرعی نیز بر مبنای این اصول پایهشده است که از شئون مختلف حاکم می اجتماعی مسلمانان و مؤمنان برقرار

شود و حقوق چه مقتضای این قواعد و اصول کلی است، مقدم میشده است. در موارد تزاحم حقوق فردی با این اصول، بدیهی است که آن

ها و ساس این اصول کلی دایماً الزامی نیست، بلکه یک امر اخالقی است که در موقعیتشایان ذکر است که تقیید برا .شودفردی تقیید می

تواند مبنای الزام حکومت نیز قرار گیرد، لذا تقیید الزامی را در حقوق فردی ایجاد نماید. این اصول و قواعد گاه حاالت خاصی همین نکته می

شود و برخی مسائل مادی الزمه آن است و گاه نه ر در روحیات جامعه اسالمی طرح میدر قلمرو روابط اخالقی، سیاسی، اجتماعی و تأثیرگذا

این قواعد و اصول ماهیتی برتر  .یابدتنها در این زمینه، که به صورت کلی در تمام شئون اجتماعی، حتی در مسائل اقتصادی نیز جریان می

ها نام برد. گاه بر اساس توان از رحمت، اخوت و برادری و تعاون در نیکیثال میها استوار است، به طور ماز حقوق دارند و حقوق بر پایه آن

 .کنندگذاری میگیرند که حقوق اسالمی را پایهاین اصول کلی، قواعد دیگری نشأت می

 عدالت بدیهی است اهداف و مقاصد در احکام که وسیله رسیدن به عدالت اجتماعی است مؤثر و دخیل خواهند بود. لذا براساس

حکومت اسالمی در جهت تأمین نیازهای  .شودهای فردی میشود که گاه موجب تقیید حقوق و آزادیاجتماعی احکامی تشریع شده و می

 هایی را اتخاذ نماید کهید سیاستاساسی، تأمین شرایط و امکانات کار و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد جامعه اسالمی، با

در قانون اساسی نیز  .شان زمینه اختالل اقتصادی را فراهم نکنندهای فردینیاید و اشخاص با استفاده از برخی حقوق و آزادی تبعیض پیش

های اساسی در نظام اقتصادی جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده است. منع از اسراف و تبذیر در تمامی شئون اقتصادی و این سر فصل

ی نامشروع موجب آن خواهد شد که تمام مردم و شهروندان حکومت اسالمی بتوانند به طور صحیح از شئون هامنع از ملکیت و ثروت

ای از این وظایفی که حکومت قانون اساسی، نمونه 49و  41،49،49،43استفاده کنند. در اصول  اجتماعی در جهت رشد و اعتالی خود

نتیجه آن که حکومت اسالمی در جهت ایفای نقش برای دسترسی به  .شودحظه میاسالمی برای تأمین عدالت اجتماعی بر عهده دارد مال

 .های فردی را تضییق و تحدید نمایدتواند در مواردی حقوق و آزادی؛ یعنی عدالت اجتماعی، میهدف خود

 

 نتيجه گيري
کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی  امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می

فراوانی است که شامل امنیت تن و جان، امنیت حیثیت و اعتبار،  قامنیت دارای مصادی قح. نداشته باشند یو معنوی خود بیم و هراس

ای خودسرانه و ل، امنیت خلوت و حویم خصوصی، امنیت رفت و آمد و اقامت و امنیت از بازداشتهغامنیت موال، امنیت مسکن، امنیت ش

تعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش سآن، افراد بتوانند ا بآزادی عبارت از حقی است که به موج.باشد می تعقیبات غیرقانونی

یکی از وجودی انسان و به عنوان  هزمزآنجا که آزادی شخصی ال. او زیانی به دیگران وارد نسازند بکار اندازند، مشروط بر آنکه آسی را به

 ز کنند.اتربشری است، همگان باید به آن به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن اح هجامع بحقوق فطری، غایت مطلو

کنوانسیون »شود، در حقیقت مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می

کنوانسیون  شود.( هم در برخی متون یاد میECHR) اختصاری عالیم با آن از که است «حقوق بشر و آزادیهای اساسیاروپایی حمایت از 

است. این سند بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا  مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا

در اروپا  قانون  فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیتبا هدف ارتقای  1949در سال 

تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در  تدوین شد.

د که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تالشهای قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بو

  مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر 1991بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر 

 اساسی آزادیهای و بشر حقوق از  حمایت در آور الزام و عام معاهدات زمره در ایمعاهده حیث از مذکور سند. شد اإلجرا الزم میالدی 1993

 گسترة به  الزام آور است و از طرفی با توجه آن در مندرج مقررات رعایت آن اعضای بر و داده پوشش را متعددی آزادیهای و حقوق که است

 حقوق از حمایت در ایمنطقه اسناد جمله از باشدمی مجری ایمنطقه مشخص و  معین سطح در مذکور سند که آنجایی از سند این اجرایی

 عدو بدر د نینو اییفردی انسانها با توجه به تحوالت دن تیدولتها در حفظ امن یسنت فهیوظبه طور کلی باید گفت ود.شمی محسوب بشر
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تعهد جنبه  نیا کسویمعنا که از  نیبد است، و گستره تعهد متحول گشته تیراستا تعهد دولت از جنبه ماه نیاست: درا افتهیمهم تحول 

 در انتها پیشنهادات زیر ارائه می گردد: است. افتهی یفرامل ای جنبهتعهد دولتها نیا گریو از سوی د افتهی یجابیا

فردی  میحر متعهد به عدم تعرض به یعنی شیفردی اتباع خو تی( در خصوص امنی)منف یبه تعهد سلب ملزم بر آنکه دولت عالوه -1

)مثبت( در یجابیملزم به تعهد ا نیهمچن د،یمجازات نما را گرانید یشخص تیآنان است و ملزم است هرگونه تجاوز انسانها به امن یو شخص

 تیامن از هرگونه تجاوز به ش،یخو ییو جنا یاجتماع ،یفرهنگ گذاری استیمکلف است با س دولت معنا نیهست. در ا زیخصوص ن نیا

خصوص  و به دیفردی آنان را حفظ نما تیامن ش،یخو ابزارها و امکانات یبا استفاده از تمام گرید انیو به ب دینما رییشگیانسانها پ یشخص

 مدنظر فردی را تیحفظ امن ای ژهیصورت و مانند مخاصمات مسلحانه به ردیگیقرار م بیآس معرض فردی انسانها در تیکه امن یطیدر شرا

 قرار دهد.

برقراری  و حفظ یاز تعهدات دولتها در عدم نقض و حت ارییو تسری بس شیتبعه خو یِافراد انسان صرففراتررفتن تعهدات دولتها از -2

 اییمصدومان حوادث و بال ،یآوارگان جنگ ان،یپناهجو ازجمله یافراد انسان یبرای تمام گرید انیدولتها و به ب گریفردی برای اتباع د تیامن

 فردی انسانها سخن گفت. تیدولتها به حفظ امن یاز تعهد جهان توانیخصوص م نیا در دست است که نیو افرادی از ا یعیطب

 نی. در همشودیم یمنته شیخو اتباعفرد تیدولتها در حفظ امن فهیوظ نیادیاز دولتها به انسانها به تحول بن تیمحور امن رییتغ-3

 رییانسانها، موجب تغ تیدولت به امن تیاز امن ت،یمحور و مرکز ثقل امن رییتغفردی در پرتو تیامن نیو تضم نیراستا تالش برای تأم

توأمان دو حق بشریِ حق بر  نیتضم بر دیفردی با تأک تی. تحول در نقش مهم دولت در حفظ امنشودیو نقش دولتها م گاهیجادر نیادیبن

امر با تعهد  نی. اشودیاز دولت م یچهرهای انسان دآمدنیمدار و پد کرامت دولت به مدار تیموجب گذار از دولت امن نیمو حق بر تأ تیامن

مداری  مساوات و کرامت ،یدوست نوع بر یمبتن یجهان جادیرا برای ا ریمس ،یانسان تیامن نیو تأم یحقوق انسان نیبه تضم دولتهای جهان

  .کندیهموارتر م
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