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 پژوهشی مقاله
 

 اعمال کیفر حبس با تأکید بر سلسله مراتب هنجاری فرآیند درالمللی حقوق بشر بینمصادیق 
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یکی از مهمترین مسائل در عالم حقوق، مسئله ضمانت اجرای نقض  هدف: و ینهزم 

اجراهای کیفری  ترین مصادیق ضمانتباشد. به لحاظ تاریخی، یکی از قدیمیهنجارها می

باشد. در فرآیند اجرای کیفر حبس، مصادیق و استانداردهای مختلفی از می« حبس»

 یرد.المللی باید مدنظر قرار گحقوق بشر بین

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

رار بندی خاص قمصادیق حقوق بشر در فرآیند اعمال کیفر حبس در یک طبقه ها:یافته

گیرند. طبقة اول قواعد بنیادین هستند. این قواعد در واقع جزئی از مصادیق حقوق می

الملل موضوعه، مصداقی از قواعد آمرة بنیادین بشر هستند که در ادبیات حقوق بین

شوند. طبقة دوم قواعد غیربنیادین هستند. این دسته از الملل محسوب میحقوق بین

 باشند.یونی یا عرفی میقواعد فاقد پیشینة کنوانس

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

قواعد بنیادین در رأس هرم سلسله مراتب هنجاری حقوق بشر قرار دارند و  گیری:نتیجه

های این دسته از . یکی از ویژگیتوانند در تعارض با آنها قرار گیرندسایر هنجارها نمی

قواعد، این است که اساساً قواعد مزبور قابل عدول نیستند. به این معنا که هیچ دولتی 

تواند به استناد علل و عوامل موجهه و یا رافع مسئولیت این قواعد را اجرا نکند. اما نمی

 در مقابل قواعد غیربنیادین فاقد چنین وصفی هستند.
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 مقدمه .1

حقوق آن چیزی است که برای رشد بشر و ظهور شخصیت او 

 قوقدر جامعه الزامی است. با توجه به معیارهای مربوط به ح

ین های بدون حقوق تضمبنیادی انسان در جهان امروز، انسان

شده که سرنوشتشان مطلقاً منوط به میل و هوس مقامی 

ه و یقاعصار عت غیرمسئول باشد، بردگانی فاقد اراده، متعلق به

 از ایدر جایگاه بهائم هستند. در واقع، عالم حقوق، مجموعه

ن باشد که رسالت اصلی آن، تنظیم روابط میامی یهنجارهای

، ترین مسائل در عالم حقوقتابعان حقوق است. یکی از مهم

باشد. در یک رای نقض هنجارها میـله ضمانت اجـمسئ

اجرای  دو دستة ضمانتاجراها به  بندی کلی، ضمانتتقسیم

 اجراهای کیفری شوند. ضمانتکیفری و غیرکیفری تقسیم می

 در واقع واکنش حاکمیت به ارتکاب جرم توسط تابعان حقوق

 ترین مصادیق ضمانتاست. به لحاظ تاریخی، یکی از قدیمی

، باشد. به همین دلیل از دیربازمی« حبس»اجراهای کیفری 

 یری افراد محروم از آزادیوضعیت افراد محبوس یا به تعب

فیزیکی مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران حوزة حقوق 

کیفری قرار داشته است. در عالم حقوق، افراد محبوس به 

جهت مجازات، به دو دسته زندانیان جنگی و زندانیان 

 شوند.غیرجنگی تقسیم می

 از سویی، هنجارهایی که در ارتباط با حقوق زندانیان در

 الملل وجود دارد به دو دستة هنجارهایقوق بینادبیات ح

شوند. اصواًل حقوق سخت و هنجارهای حقوق نرم تقسیم می

؛ ب. آوریباشند: الف. الزامرکن می 2هنجارهای حقوقی دارای 

بندی. مقصود از هنجارهای حقوق سخت، هنجارهایی پای

 هستند که دارای هر دو رکن مزبور هستند؛ اما در مقابل،

ه ـرم، هنجارهایی هستند کـد از هنجارهای حقوق نمقصو

یل ه دالآور بودن، از سوی تابعان حقوق بنا برغم غیرالزامعلی

ندی بشوند، یا به تعبیری نسبت به آنها پایمختلف رعایت می

 وجود دارد.

از سوی دیگر، مسئله حقوق زندانیان در شاخة حقوق کیفری 

ساً یک اصل کلی تحت قرار دارد. در فضای حقوق کیفری اسا

ها وجود دارد. به عنوانِ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

الملل کیفری، با توجه عقیدة بسیاری از نویسندگان حقوق بین

آفرینیِ هنجارهای به وجود اصل مزبور، فضایی برای نقش

ماند. الملل کیفری باقی نمیحقوق نرم در قلمرو حقوق بین

زبور، اصوالً مفهوم جرم و مجازات باید به توجه به اصل م زیرا با

آور مشخص صورت دقیق، در قالب اسناد و متون حقوقیِ الزام

آفرینی حقوق نرم توان فضایی برای نقششوند در نتیجه نمی

توجه به گستردگی و تنوع هنجارها و اسناد  در نظر گرفت. با

ر حقوق نرم در ارتباط با حقوق بشر زندانیان، در پژوهش حاض

به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اسناد و هنجارهای 

هایی را ایفا قشـه نـد اعمال کیفر حبس، چـور در رونـمزب

کنند؟ همچنین جایگاه حقوق بشر زندانیان در سلسله می

 مراتب هنجاری حقوق بشر چگونه است؟

ت ای که در پژوهش حاضر مورد تحلیل قرار خواهد گرففرضیه

رخی از مصادیق حقوق بشر در فرآیند اعمال این است که ب

المللی در حبس در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشر بین

 شوند و سایررأس و به عنوان مصداق قاعدة آمره محسوب می

ز ه اشوند کهنجارها به عنوان مصادیق قواعد غیرآمره تلقی می

جاری توانند در سلسله مراتب هنآور میطریق اسناد غیرالزام

 تقاء پیدا کنند و تبدیل به قواعد آمرة جدید شوند.ار

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

اطالعات بصورت آوری باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

دهد که، مصادیق متعدد حقوق های پژوهش نشان مییافته

بندی خاص قرار گرفتند. طبقة اول زندانیان در یک طبقه

قواعد بنیادین هستند. این قواعد در واقع جزئی از مصادیق 

الملل یادین بشر هستند که در ادبیات حقوق بینحقوق بن
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حسوب ـالملل مموضوعه، مصداقی از قواعد آمرة حقوق بین

شوند. این قواعد در رأس هرم سلسله مراتب هنجاری می

توانند در الملل قرار دارند و سایر هنجارها نمیحقوق بین

های این دسته از تعارض با آنها قرار گیرند. یکی از ویژگی

اعد، این است که اساساً قواعد مزبور قابل عدول نیستند. به قو

تواند به استناد علل و عوامل این معنا که هیچ دولتی نمی

موجهه و یا رافع مسئولیت مانند اقدام متقابل، رضایت 

زندانیان، دفاع مشروع و... این قواعد را اجرا نکند. به بیان 

ر همه حال و در هر تر، قواعد بنیادین حقوق زندانیان دساده

شرایطی باید اجرا شوند. این هنجارها و اسناد حقوق نرم 

المللی، رویة هستند که با ایجاد همگرایی در عرصة روابط بین

اند و از این طریق ها را همسو و متمرکز نمودهعملی دولت

المللی شکل گیرد و در گام اند که قواعد عرفی بینباعث شده

الملل ارتقاء سطح قواعد آمرة حقوق بینبعد قواعد مزبور به 

پیدا کنند. طبقة دوم قواعد غیربنیادین هستند. این دسته از 

باشند. به تعبیری، قواعد فاقد پیشینة کنوانسیونی یا عرفی می

تعریف این قواعد یک نوآوری و تعریف مصادیق جدید برای 

 شود.حقوق زندانیان محسوب می

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

خصوص  بررسی تطبیقی معیارهای حقوق بشر در»مقالة 

نوشتة علی « المللیزندانیان در نظام حقوقی ایران و حقوق بین

به چاپ رسیده است. از نظر  1399خویشوند که در سال 

نویسنده، از آنجا که جرم بعنوان یک پدیده همزاد اجتماع، از 

ای ههمان آغازین روزهای تشکیل جوامع بشری و گروه

یافته و امنیت و آسایش آنان را هدف اجتماعی ظهور و بروز

قرار داده است، اجتماعات بشری را بر آن داشت تا با استفاده 

از ابزارهای گوناگون واکنش اجتماعی به مقابله با آن بپردازند. 

ترین در این میان زندان بعنوان یکی از نخستین و رایج

توجه و استفاده مکاتب ابزارهای واکنش اجتماعی همواره مورد 

های حقوقی جهان بوده است. مقاله حاضر سعی دارد و نظام

مقررات و معیارهای حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام 

الملل را به صورت تطبیقی نقد و حقوقی ایران و حوزه بین

تحلیلی و  -بررسی نمائیم. روش انجام پژوهش نظری، توصیفی

سان امور زندانیان و مشاهده از طریق مصاحبه با کارشنا

باشد، که اهداف آن در دو ها بوده میوضعیت موجود زندان

توجه  نهایت با جایگاه علمی و کاربردی قابل بررسی است. در

به عدم وجود یک نهاد مستقل غیردولتی جهت ضمانت تحقق 

کاری نهادهای فعال و معیارهای حقوق بشری زندانیان، سیاسی

ها، نامهکنندگان قوانین و آئیناطالعی تهیهعدم اطالع یا کم 

کید موکد بر روی مقوله مغفول أپیشنهادهای کاربردی با ت

نیاز تحقق هرگونه معیار ها بعنوان پیشمانده امنیت در زندان

 .(1)حقوق بشری زندانیان ارائه گردیده است 

ان دیو بازداشتگاه مناسب برای معلوالن زندانی از منظر»مقالة 

 1387نوشتة حسن مرادزاده که در سال « اروپایی حقوق بشر

می سیده است. از نظر نویسنده، اصوالً معلولیت جسبه چاپ ر

رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید 

مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد 

نماید که نحوه اعمال شرایط جسمی مرتکب ایجاب می

 مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان

علیه دولت  2006اکتبر  24شر در تاریخ اروپایی حقوق ب

ه ـن مطلب را خاطرنشان ساخت کـفرانسه صادر نمود ای

ال های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمدولت

مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل 

سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی مناسب

 .(2)آنها پاس داشته شود 

 

 نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه .5-2

ا های حاضر، مصادیق حقوق بشر در ارتباط بپژوهشدر اغلب 

 در وضعیت زندانیان مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. اما

ة پژوهش حاضر تأکید ما بر سلسله مراتب هنجاری و وصف آمر

ا برخی از مصادیق حقوق بشر و اثر غیرقابل عدول بودن آنه

 باشد.می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

ره ـف آمـه دارای وصـوق بشر بنیادین کـق حقـآثار مصادی

ها متنوع و شدید باشند در فضای حقوق مسئولیت دولتمی
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ها، مصادیق حقوق باشد. در فضای حقوق مسئولیت دولتمی

باشند. به بنیادین بشری در هیچ شرایطی قابل عدول نمی

توانند به واسطه استناد به علل و عوامل ها نمیتعبیری، دولت

... از ولیت مانند دفاع مشروع، اضطرار ووجهه مسئرافع و م

اجرای تعهدات راجع به حقوق بنیادین امتناع کنند. در نتیجه 

الزم است که در ارتباط با وضعیت زندانیان، مشخص شود که 

کدامیک از مصادیق حقوق بشر در هر حال باید از سوی 

ها رعایت شوند و کدامیک این امکان را دارند که به دولت

صورت موقت و در صورت وجود شرایط خاص )مانند اضطرار( 

 معلق شوند.

 

 های پژوهش محدودیت. 5-4

با در نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حاضر، چند نکته حائز 

اهمیت است: اول اینکه، بررسی مصادیق حقوق بشری که در 

رد فرآیند اعمال کیفر حبس برای زندانیان موضوعیت دارد مو

 ار خواهد گرفت. در نتیجه همه هنجارها وبحث و بررسی قر

مصادیق حقوق بشر در دایره موضوعی پژوهش حاضر قرار 

ر دندارند. دوم اینکه، در پژوهش حاضر جایگاه حقوق مزبور 

 سلسله مراتب هنجاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

 ها مانندوزهـر حـن هنجارها در سایـدر نتیجه موقعیت ای

 ای و یا داخلی در قلمرو موضوعات پژوهشطقههای مننظام

 حاضر قرار ندارد.

 

 المللسلسله مراتب هنجاری در حقوق بین. 5-5

الملل نشأت گرفته از فضای نگاه کالسیک به حقوق بین

باشد. از این منظر می 1648معاهده صلح وستفالیا مورخ 

ها الملل کالسیک، اصل حاکمیت دولتهستة اصلی حقوق بین

باشد المللی میها در پذیرش تعهدات بینصل رضایت دولتو ا

که در مقدمة کنوانسیون حقوق معاهدات و اصول ملل متحد 

در رویکرد کالسیک به حقوق  .(3)مورد اشاره قرار گرفته است 

المللی دادگستری اساسنامة دیوان بین 38الملل، مفاد ماده بین

شود. به بیان الملل محسوب میبه عنوان منابع حقوق بین

های مندرج الملل از قالبتر بایدها و نبایدهای حقوق بینساده

المللی، از در فضای روابط بین. (4)شوند ناشی می 38در ماده 

نیاز به ثبات و از سوی « حکومت قانون»سو در راستای یک

انی )که به واسطة های متغیر زمدیگر در راستای ضرورت

محور بودن روابط( نیاز به سیاسی بودن یا به تعبیری منفعت

المللی نیز در جهت باشد و تالش جامعه بینپذیری میانعطاف

برقراری تعادلی مطلوب میان این دو نیاز بوده است. یکی از 

نیاز به »المللی در پاسخ به مفاهیمی که در فضای روابط بین

باشد می« حقوق نرم»لد شده است، مفهوم متو« پذیریانعطاف

باشد های نوظهوری میمقصود از مفهوم حقوق نرم، قالب .(5)

ط ـآوری، پایبندی را در روابرغم فقدان عنصر الزامکه علی

ها، ها، قطعنامهکنند. اسنادی مانند اعالمیهالمللی ایجاد میبین

ط ـه در فضای روابـ. کهای موجود و..های خالف عرفرویه

آوری هستند اما به دالیل مختلف از عنصر الزامالمللی فاقد بین

شوند، همگی از الملل رعایت میسوی بازیگران حقوق بین

شوند. نکتة جالب توجه جمله مصادیق حقوق نرم محسوب می

سو بسیاری از مصادیق حقوق بیماران از اینجاست که از یک

طریق سازوکار اسناد و هنجارهای حقوق نرم وارد ادبیات 

الملل و آثار نویسندگان شده است و از سوی دیگر ینحقوق ب

مفهوم حقوق نرم مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان و 

های بسیار مهمی که حقوقدانان قرار گرفته است. یکی از جنبه

منتقدان مفهوم حقوق نرم به آن تأکید دارند، مسئله سلسله 

نتقدان، الملل است. در واقع از نظر ممراتب هنجاری حقوق بین

الملل، وجود با تأکید بر سلسله مراتب هنجاری حقوق بین

مفهوم حقوق نرم و دستاوردهای آن با چالش اساسی مواجه 

 شود.می

با سلسله مراتب « هنجاری»باید دقت داشت که سلسله مراتب 

اساسنامه دیوان  38الملل و فضای ماده حقوق بین« منابع»

. در اینجا مقصود ما المللی دادگستری، متفاوت استبین

سلسله هنجاری است. همچنین باید میان سلسله مراتب 

المللی و سلسله مراتب هنجاری هنجاری در قالب معاهدات بین

المللی قائل به تفکیک شویم. در ارتباط های بیندر قالب عرف

الملل میان حقوقدانان با سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین

د؛ حقوقدانان طرفدار مکاتب اختالف دیدگاه وجود دار

گرایی، سلسله مراتب هنجاری را مولود پوزیتیوستی یا اراده

در نتیجه این مفهوم را محصور در  دانند،حقوق معاهدات می
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دانند؛ سلسله مراتب هنجاری در فضای حقوق معاهدات می

کند، مانند حقوق معاهدات به اشکال مختلف خودنمایی می

زرو یا شرط را نسبت به برخی مقررات معاهداتی که اعمال ر

کنند که این امر نشان از سلسله مراتب میان خود ممنوع می

مقررات معاهده مزبور دارد، و یا در مواردی برخی معاهدات، 

شماری از ترتیبات خود را در هر شرایطی غیرقابل تعلیق اعالم 

اند. مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که مطابق مفاد کرده

حقوق غیرقابل "این میثاق، برخی حقوق به عنوان  4ده ما

تر اند؛ یا به عبارت سادهدر کلیه شرایط تلقی شده "تخطی

ها تحت هیچ شرایطی تجاوز به این حقوق از جانب دولت

پذیرفته نیست. در آثار حقوقدانان از این حقوق با عنوان 

ه صورت دیگر از سلسل یاد شده است؛« حقوق بنیادین بشری»

توان در بحث قواعد آمره مشاهده کرد. اما در مراتب را می

مقابل برخی حقوقدانان معتقد هستند که اصوالً سلسله مراتب 

هنجاری صرفاً محدود به فضای حقوق معاهدات نیست بلکه بر 

 .(6)الملل نیز تأثیر گذاشته است های حقوق بینسایر حوزه

منتقدان مفهوم حقوق نرم در جهت نقد این مفهوم، بر وجود 

ملل تأکید دارند. از نظر این الهنجارمندی نسبی در حقوق بین

دسته از حقوقدانان صرف تشخیص اینکه چه چیزی در سطح 

شود، مسئله پیچیده و سختی محسوب می« حقوق»المللی بین

تر از نظر این دسته از نویسندگان، در است. به بیان ساده

ارتباط با آستانه و مرز هنجاری در فضای حقوق و غیرحقوق 

منطقاً قائل بودن به وجود هنجارمندی . (7)ابهام وجود دارد 

سلسله مراتب المللی، منتهی به وجود در قواعد حقوق بین

یعنی اگر قواعد . (8)شود الملل میهنجاری در حقوق بین

موجود مختلف و متفاوت هستند )مانند قواعد آمره، تعهدات 

الشمولِ ناشی از آنها و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد( عام

در نتیجه باید وزن حقوقی تعهدات ناشی از آنها نیز با یکدیگر 

بندی آنها باشیم. اما دلیل متفاوت باشد؛ پس باید قائل به طبقه

الشمول منتهی به اهیم قواعد آمره، تعهدات عاماینکه چرا مف

الملل وق بینـظام حقـراتب هنجاری در نـود سلسله مـوج

شود، در تعریف این مفاهیم نهفته است. تعریف قواعد آمره می

عبارت است  1969کنوانسیون وین  53با توجه به مفاد ماده 

کل به ها در المللی دولتای که از سوی جامعه بینقاعده"از: 

ناپذیر شناخته شده و پذیرفته شده است ای تخلفعنوان قاعده

گونه تخطی از آن مجاز نیست و تنها با یک قاعده بعدی و هیچ

. "الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر استحقوق بین

مصادیق این دسته از قواعد در کنوانسیون وین مشخص نشده 

الوصف تاکنون ست، معالمللی موکول شده ااست و به رویه بین

جه، ممنوعیت ـه زور، ممنوعیت شکنـوسل بـممنوعیت ت

المللی دادگستری و رویه زدایی با توجه به رویه دیوان بیننسل

ها به عنوان مصادیق مسلم قواعد آمره مورد المللی دولتبین

ای در نتیجه این قواعد در طبقه. (9)اند شناسایی قرار گرفته

الملل که فاقد این وصف باالتر از سایر هنجارهای حقوق بین

نیز در مقدمة الشمول هستند قرار دارند. مفهوم تعهدات عام

المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن رأی دیوان بین

باید میان تعهدات یک "، چنین تعریف شده است: 33پاراگراف 

المللی در کل و تعهدات او در برابر دولت در قبال جامعه بین

هر دولت دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک تفکیک قائل 

ماهیتشان مرتبط با تمامی  شویم. تعهدات دسته اول به دلیل

ها هستند. لذا با توجه به اهمیت حقوق مزبور، تمامی دولت

ها در حمایت از آنها دارای نفع حقوقی هستند. آنها دولت

در  ")تعهدات دسته نخست( تعهداتی عام )ارگا آمنس( هستند.

المللی، جایی بندی قواعد حقوق بیننتیجه، با تعریف طبقه

ماند، زیرا دارای تفاوت مبنایی نرم باقی نمیبرای قواعد حقوق 

آوری هستند. پس باید الملل با وصف الزامبا قواعد حقوق بین

 .(10)فضای دیگری خارج از حقوق برای آنها قائل شویم 

شاید چنین به نظر برسد که اگر استدالل ما در جهت نفی 

الملل باشد، اشکال وجود سلسله مراتب در فضای حقوق بین

رسد این شود، حال آنکه به نظر میمنتقدان پاسخ داده می

روش، در واقع پاک کردن صورت سئوال باشد و از طرفی با 

نفوذ توان به این نتیجه رسید که توجه به شواهد مختلف می

وق ـهای مختلف حقبحث سلسله مراتب هنجاری در حوزه

الملل دارای آثاری با شدت و ضعف مختلف، بوده است. آثار بین

های مختلف حقوق بحث سلسله مراتب هنجاری را در حوزه

های توان مشاهده کرد، که حاصل تالشالملل میبین

 هاباشند: یکی از این حوزهالملل میکمیسیون حقوق بین

باشد. در طرح ها میالمللی دولتحقوق مسئولیت بین



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران فرمهدوی

 

 590 

 

ها مصوب الملل راجع به مسئولیت دولتکمیسیون حقوق بین

های الملل میان موارد نقض، کمیسیون حقوق بین2001

الشمول )ماده ( و نقض تعهدات عام41فاحش قواعد آمره )ماده 

 الملل تفکیک قائل شده( با نقض سایر قواعد حقوق بین48

واجهه با چنین ـها نیز در موارد ماست و برای سایر دولت

حوزه دوم . (11)هایی، تعهداتی را در نظر گرفته است نقض

ی از ـباشد. حمایت دیپلماتیک یکحمایت دیپلماتیک می

ها باشد که ارتباط تامی با حاکمیت ملی دولتهایی میحوزه

ها در تر حمایت دیپلماتیک حق دولتدارد. به بیان ساده

الملل باشد. طرح کمیسیون حقوق بینمیحمایت از اتباع آنها 

و  19در ماده  2006در مورد حمایت دیپلماتیک مصوب 

ها را های فاحش حقوق بشر دولتتفسیر آن، در موارد نقض

رغم کند علیتوصیه به حمایت دیپلماتیک از اتباعشان می

حوزه سوم  .(12)باشد اینکه حمایت دیپلماتیک حق دولت می

باشد. طرح کمیسیون حقوق المللی میرزرو بر معاهدات بین

المللی اعمال شرط بر معاهدات بینالملل در مورد راهنمای بین

کننده اعمال شرط بر معاهداتی که منعکس ،2011مصوب 

 .(13)فاقد اثر است  قواعد آمره باشد،

در نتیجه هدف ما در اینجا بحث پیرامون سلسله مراتب 

ه الملل نیست، بلکه در فرضِ پذیرش اینکهنجاری حقوق بین

اتب الملل، سلسله مرآور حقوق بیندر میان هنجارهای الزام

 یگاه هریک ازوجود دارد، اواًل این چالش باقی است که جا

ر الملل باید در سلسله مراتب مذکوقواعد مختلف حقوق بین

مشخص شود، ثانیاً در فرض وجود این سلسله مراتب و 

مشخص شدن طبقات و محتوای طبقات آن، حتی اگر حقوق 

 ،نرم به عنوان یک مفهوم غیرحقوقی مورد پذیرش قرار گیرد

ا ههنند قطعنامباز هم مصادیق اسناد و هنجارهای حقوق نرم ما

ورکلی طالمللی و به های بینها و سازمانهای دولتو اعالمیه

ت بازیگران غیردولتی نقش بسیار مهمی را در ایجاد و تقوی

 ند.کنیمآور ایفا المللی الزامرویةهای عرفی و کنوانسیونی بین

الملل در پاسخ، به نقد دیدگاه برخی نویسندگان حقوق بین

اند و معتقدند که در فضای الملل پرداختهکالسیک حقوق بین

تر و الملل باید قائل به یک دیدگاه گستردهفعلی حقوق بین

الملل تر در مورد فرآیند تشکیل قواعد حقوق بینمنعطف

باشیم. در این دیدگاه گسترده و منعطف، نهادهای چندجانبه 

و  هاالمللی با صدور اعالمیههای بینالمللی مانند سازمانبین

گیری هنجارهای ها در واقع، گام اولیه در فرآیند شکلقطعنامه

المللی و سنجش المللی یعنی مطرح نیازها در سطح بینبین

المللی به نیاز مزبور را میزان استقبال و گرایش جامعه بین

نقطه آغاز یا حمایت »بدین صورت که: ، (14)دارند برمی

الملل، پیشنهادات، گسترده از اغلب تحوالت در حقوق بین

های مطرح شده در ها، معاهدات یا پروتکلها، قطعنامهگزارش

ها و باشد. در آنجا، نمایندگان دولتالمللی مینهادهای بین

قابل های متنفع برای بحث پیرامون دغدغههای ذیسایر گروه

شوند. گاهی گردهم جمع می المللیدر مورد مسائل مهم بین

ها منجر به یک اجماع در مورد حل مسئله و اوقات این تالش

شود. بیان آن در قالب یک شرایط هنجاری از برنامه کلی می

در برخی موارد دیگر، حقوق بالقوة جدید از طریق ابزار روابط 

للی تخصصی توسعه پیدا المالمللی یا رویة موسسات بینبین

المللی مورد توجه ای بعدی در نهادهای بینکند و در گامهمی

کند و گیرد. این فرآیند توجهات را به قاعده جلب میقرار می

 .(14)« کندگیری و استحکام آن کمک میبه شکل

ار انک تر، با وجود اینکه در حال حاضردر نتیجه به بیان ساده

ما االملل بسیار مشکل است، وجود سلسله مراتب در حقوق بین

ن با در نظر گرفتن اسناد حقوق نرم به عنوان فضای بینابی

م گیری کنیتوانیم چنین نتیجهحقوق و اخالق )غیرحقوق( می

رح شدن در سطح ـتوانند با مطکه: هنجارهای اخالقی می

نند کیدا المللی به عنوان یک نیاز به سطحی باالتر ارتقاء پبین

و از فضای غیرحقوقی خارج و وارد فضای حقوق نرم شوند. 

یت پس از این مرحله هنجار حقوق نرم نیز به نوبة خود قابل

وق المللی و ارتقاء به حقحمایت از جانب اعضاء جامعه بین

توان به فضای حقوق سخت، نمی سخت را دارد. پس از ورود

 وگفت که نقش حقوق نرم به پایان رسیده است، بلکه اسناد 

خت توانند، هنجارها و قواعد حقوق سهنجارهای حقوق نرم می

را در سلسله مراتب هنجاری حقوق سخت تقویت کنند و 

ول الشمالمللی یا تعهدات عامحسب مورد به قاعده آمره بین

 .(15)تبدیل کنند 
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 مصادیق آمرة هنجارهای حقوق بشر .5-6

له همانطور که پیشتر اشاره کردیم، قواعد آمره در رأس سلس

، ترهالملل قرار دارند. به بیان سادمراتب هنجاری حقوق بین

د قواع توانند در تعارض باالملل نمیسایر هنجارهای حقوق بین

 ادیقالمللی لیستی از مصمزبور قرار گیرند. در هیچ سند بین

برای . (16)الملل مشخص نشده است قواعد آمرة حقوق بین

 تشخیص مصادیق قواعد آمره باید در هر حوزة خاص با توجه

بور ق مزالمللی، مصادیبه مجموعه هنجارها و رویة بازیگران بین

ن سیورا تشخیص داد. مطابق با تعریف قواعد آمره که در کنوان

وین راجع به حقوق معاهدات بیان شده است، قواعد آمره 

جامعه »ه، از سوی دارای یک ویژگی خاص هستند و آن اینک

رد به عنوان یک هنجار غیرقابل عدول مو« المللی در کلبین

 .(17)شناسایی قرار گرفته باشند 

 در فضای حقوق بشر برخی از هنجارهای حقوق بشر به عنوان

بق اند. مطاقابل عدول مورد شناسایی قرار گرفته قواعد غیر

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برخی از تعهدات 4مفاد مادة 

یچ حالتی )حتی در شرایط ها در هحقوق بشری دولت

. 1اضطراری( قابل تعلیق نیستند. حقوق مزبور عبارتند از: 

 ممنوعیت کلیه اشکال تبعیض نژادی اعم از تبعیض بر اساس

. 2نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی؛ 

ه از . ممنوعیت آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمان3حق حیات؛ 

. 4ای پزشکی یا علمی قرار دادن؛ هجمله تحت آزمایش

. ممنوعیت حبس 5ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده؛ 

ف به . عط6افراد به علت عدم توانایی اجرای تعهد قراردادی؛ 

. تعهد به شناسایی شخصیت 7ماسبق نشدن قوانین جزایی؛ 

برخی  . حق آزادی فکر، وجدان و مذهب؛ از نظر8افراد انسانی؛ 

ای هدات فوق، مصادیق بارز قواعد آمره در فضنویسندگان، تع

عد شوند. در نتیجه این قواالمللی محسوب میحقوق بشر بین

الملل قرار در رأس سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بین

 .(6)دارند 

 

 منابع حقوق زندانیان. 5-7

محرومیت افراد از آزادی، گاهی اوقات از منظر حقوق 

بشردوستانه یا به تعبیری به دالیل مربوط به مخاصمات 

الملل(، و المللی و غیر بینمات بینمسلحانه )اعم از مخاص

باشد. اما این گاهی از منظر حقوق بشر، قابل بررسی می

تفکیک به دالیل مختلف مانع از این نیست که ما اسناد حقوق 

بشری مرتبط را مورد قرار ندهیم. دلیل اول اینکه بسیاری از 

مصادیق حقوق بشر و بشردوستانه نسبت به یکدیگر همپوشانی 

ارند )مانند ممنوعیت شکنجه چه در فضای مخاصمات نسبی د

مسلحانه و چه در غیر آن(، و بسیاری از مصادیق حقوق 

بشردوستانه در اسناد حقوق بشر و بسیاری از مصادیق حقوق 

دلیل دوم  .(18)اند بشر در اسناد حقوق بشردوستانه بیان شده

بنای اینکه استانداردهای بنیادین بشریت که در واقع سنگ

باشند در هر دو حوزة حقوق بشر و حقوق بنیادین می

بشردوستانه در واقع مشترک هستند؛ که این امر در پیوستگی 

ی حقوق بشر و بشردوستانه )مانند اعالمیه جهانی ااسناد پایه

های ژنو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشر، کنوانسیون

میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، و...( مشهود است. 

تر استانداردهای بنیادین بشریت زبان مشترک به بیان ساده

دلیل دیگر . (19)شوند حقوق بشر و بشردوستانه محسوب می

اینکه اصوالً تفکیک کالسیک قواعد حقوق بشر و بشردوستانه 

به معنای این نیست که: چنانچه در یک وضعیت خاص )مثاًل 

مخاصمه مسلحانه( مقررات حقوق بشردوستانه اعمال شود، به 

-20)معنای عدم امکان اعمال مقررات حقوق بشر خواهد بود 

در نتیجه این دو مقوله در واقع مکمل یکدیگر محسوب  .(22

های کالسیک حقوق بشر و حقوق شوند و مرزبندیمی

الوصف به مع. (23)بشردوستانه با چالش مواجه شده است 

وم از آزادی ابتدا در فضای حقوق لحاظ تاریخی بحث افراد محر

مخاصمات مسلحانه و بحث رفتار با اسیران جنگی مطرح شده 

است. ما نیز به تبع این روند تاریخی، بحث خود را از فضای 

 کنیم.حقوق بشردوستانه آغاز می

های مهم حقوق بشری در فضای مخاصمات یکی از جنبه

سیران( جنگی دانیان )اـوة رفتار با زنـحث نحـه، بـمسلحان

المللی حقوق بشردوستانه به طور سنتی به باشد. اسناد بینمی

دو بخش حقوق الهه ناظر بر هدایت عملیات جنگی و 

های نظامی و حقوق ژنو ناظر بر حقوق راجع به محدودیت

لیکن با تصویب . (24)گردد غیرنظامیان تقسیم می
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های چهارگانه ژنو ( به کنوانسیون1977های الحاقی )پروتکل

المللی دادگستری در دیوان بین 1996و رأی مشورتی  1949

« ایهای هستهمشروعیت تهدید به یا استفاده از سالح»قضیه 

قوق بشردوستانه به صورت یک این تفکیک از میان رفته و ح

ناپذیر از قواعد مربوط به حمایت از افراد و مجموعه تفکیک

قواعد و مقررات . (6)های نظامی درآمده است محدودیت

ای از مربوط به رفتار با زندانیان جنگی در مجموعة گسترده

المللی تبلور یافته است. اولین سندی که این قواعد و اسناد بین

مقررات را به صورت محدود، در نظر گرفته است، اعالمیه 

باشد. اعالمیه بروکسل در واقع راجع می 1874ل مورخ بروکس

های جنگی بود که متعاقب کنفرانس جوالی به حقوق و عرف

و  23به تصویب رسید. این سند به طور خاص در مواد  1874

به بحث رفتار با زندانیان جنگی پرداخته است. پس از  24

 1907اعالمیه بروکسل، مقررات کنوانسیون چهارم الهه مورخ 

( مقرراتی را به مسئله رفتار با 20الی  4ذیل فصل دوم )مواد 

زندانیان جنگی اختصاص داد. در حدود بیست سال بعد 

راجع به بهبود سرنوشت زندانیان  1929عهدنامه ژنو مورخ 

الوصف اجرای اسناد مزبور در طول جنگی به تصویب رسید. مع

یان جنگی و رفتار آلمان با زندان 1941جنگ جهانی از سال 

کشورهای لهستان، بلژیک، نروژ، یونان و یگسالوی به چالش 

کنوانسیون ژنو راجع به رفتار با  1949کشیده شد. در سال 

زندانیان جنگی به تصویب رسید. این کنوانسیون در واقع 

ژنو را  1929الهه و کنوانسیون  1907مقررات کنوانسیون 

قررات کنوانسیون ژنو مورد بازبینی، تکمیل و تأیید قرار داد. م

 40توان بدنة سخت حقوق بشردوستانه دانست. در دهة را می

میالدی، به موازات کنوانسیون ژنو و حقوق بشردوستانه، 

مسئله وضعیت زندانیان از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه 

اعالمیه جهانی حقوق  9قرار گرفت و در اولین گام، ذیل مادة 

خودسرانة افراد را اعالم کرد. پس بشر ممنوعیت زندانی کردن 

قواعد استانداردهای حداقلی برای رفتار با  1955از آن در سال 

زندانیان توسط اولین کنگره ملل متحد در مورد پیشگیری از 

 1977و  1957های جرم و رفتار با مجرمین و سپس در سال

در قالب قطعنامه به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی ملل 

د. از فضای همین اسناد نرم )اعالمیه حقوق بشر و متحد رسی

اعالمیه قواعد استانداردهای حداقلی برای رفتار با زندانیان(، در 

حقوق زندانیان مورد توجه میثاق حقوق مدنی و  1966سال 

سیاسی قرار گرفت و وارد فضای حقوق سخت شد. استناد 

ق و به مکرر به محتوای اسناد نرم مزبور در روند تصویب میثا

ناگفته  .(25)، شاهد این مدعی است 10ویژه تصویب ماده 

نماند که همین اسناد نرم بعدها باعث ایجاد رویه منطقه در 

اتحادیه اروپا شدند. برای مثال قواعد زندان اروپایی که در سال 

به تصویب کمیته وزیران شورای اروپا رسید، در واقع بر  1973

اساس قواعد استانداردهای حداقلی برای رفتار با زندانیان 

 .(26)طراحی شده بود 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در قامت یک  10در صدر ماده 

اصل کلی، یک حق اساسی برای کلیه افرادی که از آزادی خود 

ار با اند، به رسمیت شناخته شده، که همان رفتمحروم شده

انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان است. شاید در 

الملل، میثاق حقوق مدنی و ادبیات نویسندگان حقوق بین

سیاسی متعلق به فضای حقوق بشر باشد، اما نباید از نظر دور 

میثاق رفتار با انسانیت و احترام به  10داشت که در ماده 

بدون توجه به نوع  حیثیت ذاتی شخص انسان، به طور مطلق و

محرومیت از آزادی )اعم از بازداشت، حبس، زندان و...( و 

مخاصمات مسلحانه  فضای این محرومیت )اعم از جنگ، صلح،

توان پس می. (27)داخلی و...( مورد بحث قرار گرفته است 

گفت: مقررات کنوانسیون ژنو و میثاق حقوق مدنی و سیاسی 

چهارچوب حقوق سخت مربوط به رفتار با افراد محروم از 

تر بعدی یک دید وسیعکند. اما اسناد نرم آزادی را ترسیم می

کنند. ادبیات نسبت به حقوق افراد محروم از آزادی ارائه می

اسناد نرم بعدی تمایل به قالبِ اصول کلی پیدا کرده و در 

قالب فضای حقوق بشر که نسبت به حقوق بشردوستانه 

اند. در همین راستا در سال تر است، مطرح شدهگسترده

افرادِ تحت هر نوع  ، مجموعه اصول حفاظت از همه1988

تحت عنوان اصول  173/43حبس یا زندان در قالب قطعنامة 

محافظت از همه افرادِ تحت هر نوع بازداشت یا حبس، به 

تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. با فاصلة کمی، در 

مجمع عمومی قطعنامه اصول اساسی برای رفتار با  1990سال 

مجمع عمومی  2011ل را به تصویب رساند. در سا زندانیان
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ملل متحد کارگروهی متشکل از کارشناسان دولتی را برای 

بررسی و امکان تجدیدنظر در اعالمیه قواعد استانداردهای 

، 2015حداقلی برای رفتار با زندانیان، تشکیل داد. در دسامبر 

مجمع عمومی  175/70استانداردهای مزبور در قالب قطعنامة 

قرار گرفت و به احترام رئیس جمهور ملل متحد، مورد بازبینی 

آقای نلسون ماندال، تحت عنوان قواعد فقید آفریقای جنوبی، 

گذاری شد. بنابراین در حال حاضر قواعد نلسون ماندال نام

ماندال جدیدترین سند در ارتباط با حقوق افراد محروم از 

اما این اسناد چه حقوقی را به مصادیق . (6)باشد آزادی می

ه ضمن حقوق افراد محروم از آزادی اضافه نموده است؟ در ادام

بررسی محتوای قواعد ماندال به پاسخ این پرسش خواهیم 

 پرداخت.

 

 حبس مصادیق حقوق بشر قابل اعمال در فرآیند. 5-8

نوان ه عنکته اول اینکه، قواعد ماندال در گام اول، اصولی را ب

ه کند که اصول مزبور در فضای رویاصول بنیادین معرفی می

د تأکی ، به واسطه تکرار والمللالمللی و سایر اسناد بینبین

 5الی  1 مفاد قواعد شماره. (6)باشند ای میدارای جایگاه ویژه

 بدین صورت است که:

یت و ام زندانیان، با توجه به حیث: باید نسبت به تم1قاعده 

ت. اشدم با احترام أی آنها به عنوان انسان، رفتار توارزش ذات

ید با هیچ زندانی نباید تحت شکنجه قرار گیرد و همه زندانیان

ه، رحمانهای بیدر مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات

اند توغیرانسانی یا تحقیرآمیز، که در هیچ شرایطی مطلقاً نمی

. به عنوان یک توجیه مورد استناد قرار گیرد، حفاظت شوند

ت و کنندگان خدماایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان، ارائه

 بازدیدکنندگان باید در هر زمانی تضمین شود.

طرفانه اعمال شوند. هیچ : قواعد حاضر باید بی2قاعده 

تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید 

یا  د وسیاسی یا غیرسیاسی، اصالت ملی یا اجتماعی، اموال، تول

و  نباید وجود داشته باشد. باورهای مذهبی هر وضعیت دیگر،

 اصول اخالقی زندانیان باید مورد احترام باشد.

: حبس و سایر اقداماتی که منجر به منفصل کردن 3قاعده 

که حق  شوند، به واسطه این واقعیتافراد از دنیای خارج می

ها از آزادی سلب ـتعیین سرنوشت این افراد با محرومیت آن

آور هستند. بنابراین سیستم زندان نباید، جز شود، رنجمی

موارد غیرمعمول برای جدایی قابل توجیه یا برای حفظ نظم، 

 رنج ذاتی ناشی از چنین شرایطی تشدید شود.

دامات مشابه ـازات حبس یا اقجـدف از مـ: ه4ده ـقاع

ر کنندة آزادی افراد، عمدتاً برای حفاظت جامعه درومـمح

ره باشد. فقط اگر دومقابل جنایت و کاهش تکرار جنایت، می

حبس برای تضمین حداکثری پیوستن مجدد چنین افرادی به 

 جامعه پس از آزادی، به نحوی که آنها بتوانند یک زندگی

 ادهاستف نیاز از کمک را هدایت کنند، موردمطیع قانون و بی

 شوند.قرار گیرد، این اهداف حاصل می

ونه : سازمان زندان باید برای به حداقل رساندن هرگ5قاعده 

تفاوت میان زندگی در زندان و زندگی در آزادی، در جهت 

 وانکاهش مسئولیت زندانیان یا احترام به حیثیت آنها به عن

 انسان، تالش کند.

ر دق به واسطة تکرار در حال حاضر، مفاد قواعد پنجگانة فو

المللی در قامت اصول ذیل مورد شناسایی قرار رویة بین

 اند:گرفته

ا ن بالف. رفتار توأم با احترام به حیثیت و ارزش ذاتی انسا

 1863کد لیبر )مورخ  76زندانیان؛ این اصل پیشتر در مادة 

که در واقع اولین تالش برای تدوین حقوق جنگ محسوب 

راهنمای  63اعالمیه بروکسل، مادة  23شود(، مادة می

الملل به وق بینـکه توسط مؤسسه حق 1880آکسفورد )مورخ 

مشترک  3مقررات الهه، ماده  4توصیب رسید(، مادة 

ان دانیهای ژنو، بند اول اصول بنیادین رفتار با زنکنوانسیون

مجمع عمومی ملل متحد مورخ دسامبر  111/45)قطعنامه 

 مجموعه اصول حفاظت از همه افرادِ  ( و نیز اصل اول1990

مجمع عمومی  173/43تحت هر نوع حبس یا زندان )قطعنامه 

 ت.( مورد تصریح قرار گرفته اس1988ملل متحد مورخ دسامبر 

ها نیز به عالوه بر این اسناد، این اصل در رویة داخلی دولت

صورت گسترده مدنظر قرار گرفته است. در میان مصادیق 

ها، قوانین و مقررات داخلی که اخلی دولتمختلف رویة د

عمدتاً در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه در قالب 

اند، های نظامی به تصویب رسیده و منتشر شدهدستورالعمل
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ها محسوب گیری رویه دولتبهترین نمونه برای ترسیم جهت

 .(28)شوند می

نوع بدرفتاری دیگر؛ ممنوعیت  ب. ممنوعیت شکنجه یا هر

دگاه منشور دا 6کد لیبر، مادة  16شکنجه و آثار آن در مادة 

 های ژنو، برخیمشترک کنوانسیون 3نظامی نورمبرگ، ماده 

 12چهارگانه ژنو مانند مادة های مقررات خاص کنوانسیون

ی )به المللی کیفراساسنامه دیوان بین 8کنوانسیون اول، مادة 

 33و  6های ژنو(، اصول عنوان نقض فاحش کنوانسیون

مجموعه اصول حفاظت از همه افرادِ تحت هر نوع حبس یا 

ل نیز از طرفی این اص زندان نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

ها نیز مورد رده در رویة داخلی دولتبه صورت بسیار گست

 .(28)پذیرش قرار گرفته است 

گونه هر ج. رفتار با زندانیان با توجه به نیازهای آنها و بدون

مشترک  3نوعیت اعمال هر نوع تبعیض در ماده مم تبعیض؛

 13 کنوانسیون سوم ژنو و مادة 16های ژنو، مادة کنوانسیون

ر با اصول بنیادین رفتا 9و  2کنوانسیون چهارم ژنو، بندهای 

ورت صاین اصل نیز به  زندانیان مورد تصریح قرار گرفته است.

ست ته اها مورد تأکید قرار گرفگسترده در رویة داخلی دولت

(28). 

د. هدف از حبس باید حفاظت جامعه و کاهش ارتکاب مجدد 

جرائم باشد؛ این اصل به عکس اصول قبل، کمتر در اسناد 

ل در تأکید قرار گرفته است. اما در عین حاالمللی مورد بین

ها و در ادبیات نویسندگان حقوق نظام حقوق داخلی دولت

 .(29)شود کیفری جزئی از اصول عام محسوب می

 ت ودهندگان خدماه. تضمین ایمنی زندانیان، کارکنان، ارائه

 .(30)باشد بازدیدکنندگان در همه حال دارای اولویت می

نکته دوم که باید مدنظر قرار داد این است که در میان پنج 

ل اول در یک قالب کلی بیان ـسه اص دین مزبور،اصل بنیا

اند، به نحوی که هم در بحث حقوق زندانیان جنگی شده

)اسیران جنگی( و نیز در بحث حقوق سایر زندانیان قابلیت 

اعمال را دارند. اما دو اصل آخر به طور خاص به وضعیت 

پردازد. سه اصل اول )که قابلیت اعمال زندانیان غیرجنگی می

ت به وضعیت تمام افراد محروم از آزادی را دارند( در واقع نسب

به صورت مستقیم اشاره به برخی مصادیق حقوق بنیادین بشر 

 .(6)دارند 

گی نکته سوم در ارتباط با مصادیق حقوق بنیادین بشر و ویژ

باشد. مصادیق حقوق بنیادین بشر یا همان خاص آنها می

حقوق غیرقابل عدول در تمام شرایط )اعم از زمان صلح و 

اند. مطابق یاسی بیان شدهجنگ( در میثاق حقوق مدنی و س

حقوق "این میثاق، برخی حقوق به عنوان  4مفاد ماده 

اند؛ یا به عبارت در کلیه شرایط تلقی شده "غیرقابل عدول

ها تحت هیچ نشینی به این حقوق از جانب دولتتر عقبساده

 ز: اشرایطی پذیرفته نیست. این حقوق غیرقابل عدول عبارتند 

ال تبعیض نژادی اعم از تبعیض بر . ممنوعیت کلیه اشک1

اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا 

. حق حیات؛ که از حقوق ذاتی انسان است. این 2اجتماعی؛ 

توان حق باید به موجب قانون رعایت شود. هیچ فردی را نمی

هایی خودسرانه و بدون مجوز از زندگی محروم کرد؛ در دولت

و نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست، که مجازات اعدام لغ

االجرا در زمان مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون الزم

ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و 

ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید کنوانسیون

منافات داشته باشد. همچنین هر محکوم به اعدام حق خواهد 

ست عفو یا تخفیف مجازات کند. نهایتاً به داشت که درخوا

میثاق، در هیچ حالت حکم اعدام برای  6موجب مفاد ماده 

گردد و نیز این حکم در سال صادر نمی 18اشخاص کمتر از 

. ممنوعیت آزار و شکنجه 3مورد زنان باردار قابل اجرا نیست. 

های پزشکی یا یا رفتارهای ظالمانه )از جمله تحت آزمایش

. ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده؛ 4قرار دادن(.  علمی

. ممنوعیت حبس افراد به علت عدم توانایی اجرای تعهد 5

. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی؛ به موجب 6قراردادی؛ 

کس به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ 15ماده  1مفاد بند 

ملی  سبب فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب طبق قوانین

شود. همچنین، المللی جرم نبوده است، محکوم نمییا بین

هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه قانون در زمان ارتکاب جرم مقرر 

. تعهد به شناسایی 7نظر نخواهد گرفت.  داشته است، در

. حق آزادی فکر، وجدان و مذهب؛ 8شخصیت افراد انسانی؛ 
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یا اعتقادات این حق شامل آزادیِ داشتن یا قبول یک مذهب 

خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در 

خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی 

کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به است. همچنین هیچ

آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا اعتقادات منتخب 

مذهب یا اعتقادات را ی ابراز خودش لطمه وارد آورد. آزاد

هایی کرد مگر آنچه منحصراً به موجب توان تابع محدودیتنمی

بینی شده و برای حمایت از امنیت، تظلم، سالمت قانون پیش

های اساسی دیگران ضرورت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادی

 .(17)داشته باشد 

جه ویژگی خاص حقوق بنیادین بشر که در اینجا باید بدان تو

اید توجه داشت میان دو ب. غیرقابل عدول بودن است داشت،

مفهوم غیرقابل عدول بودن و غیرقابل نقض بودن، تفاوت 

جه زیادی وجود دارد. وقتی دولتی به واسطه وجود یک عذر مو

 فاعدمانند معاذیر موجهه مسئولیت )اعم از اقدامات متقابل، 

ر ند دکالمللی خودداری میمشروع و...( از انجام یک تعهد بین

ض، نق وقی که تعهد مزبور در آن بیان شده را نهواقع قاعدة حق

ز ل ابلکه از آن قاعده عدول کرده است. در نتیجه اصوالً عدو

ه پذیر است مگر اینکه استثنائاً یک قاعدیک قاعده امکان

 لیتحقوقی به دالیل مختلف )از جمله آمره بودن( اساساً قاب

 ت کهعدول را نداشته باشد. اما در بحث نقض باید دقت داش

 ابلهیچ قاعده حقوقی، )خواه قاعده امری، خواه غیر امری( ق

 نقض نیست.

 الوصف، غیرقابل عدول بودن، در واقع وصف مشترک حقوقمع

ت ل اسباشد. به همین دلیبنیادین بشر و مفهوم قواعد آمره می

 بشر الملل، حقوق بنیادینکه بسیاری از نویسندگان حقوق بین

 .(32, 31)کنند قواعد آمره تلقی می را یکی از مصادیق بارز

وجه ترسد جایگاه ویژة اصول مبنایی )با الوصف به نظر میمع

به سابقة عرفی و کنوانسیونی گسترده( باعث شده است که 

م قسیقواعد ماندال به دو طبقة قواعد مبنایی و سایر قواعد ت

 ی ازرسد که جدا کردن اصول مبنایشوند. بنابراین به نظر می

ت جه قواعد در این سند نرم )قواعد ماندال( در واقع در سایر

زة المللی برای اعتالی اصول مبنایی به حوتقویت رویة بین

 الملل باشد.قواعد آمره حقوق بین

اً باشند و عمدتمصادیق اصول غیربنیادین بسیار گسترده می

فاقد پیشینة کنوانسیون و عرفی در سطح جهانی یا حتی 

ت اما دلیل این امر چیست؟ باید دقت داش ای هستند.منطقه

که حقوق زندانیان جنگی یا به تعبیری اسرای جنگی به 

ز نی والملل واسطه سابقة طوالنی در ادبیات حقوق و روابط بین

 اهمیت حقوق افراد انسانی در فضای مخاصمات مسلحانه )که

سوب المللی محهای جامعه بینهمیشه به عنوان یکی از نگرانی

ما اباشد؛ شود( دارای قواعد کنوانسیون و عرفی مسلمی میمی

این شرایط بر وضعیت حقوق زندانیان )غیر مخاصمات 

: نتیجة منطقی این است که. (6)مسلحانه( حاکم نبوده است 

آفرینی اسناد نرم در بحث حقوق اسیران مخاصمات نقش

م مسلحانه بیشتر در زمینه اصول مشترک مربوط به حقوق تما

ن در چنیو همافراد محروم از آزادی )اعم از اسیران و زندانیان( 

 اعدجهت اعتالء جایگاه مصادیق حقوق بشردوستانه به حوزة قو

قوق حباشد، در مقابل، در بحث الشمول میآمره و تعهدات عام

سایر زندانیان، نقش اسناد نرم بیشتر در جهت نوآوری و 

ز اپس  .(16)تعریف قواعد جدید به نفع وضعیت زندانیان است 

ه وتاکای بررسی اصول بنیادین حقوق زندانیان، در ادامه اشاره

ن، ادیبه مصادیق طبقه دوم حقوق زندانیان، یعنی قواعد غیربنی

 خواهیم داشت. 

غیربنیادین ماندال از حیث موضوعی به چند دسته  قواعد

 باشندشوند و هر کدام دارای مصادیق متعددی میتقسیم می

 که عبارتند از:

 الف. قواعد مربوط به پذیرش زندانی: برخی از این قواعد

امت ترین زندان به محل اقعبارتند از حبس زندانی در نزدیک

عات دانی اعم از اطال(، ثبت دقیق اطالعات زن59)مفاد قاعده 

 و 7 ها، صدمات و... )مفاد قواعدمربوط به شناسایی، بیماری

ی رسانی دقیق مقررات زندان به زبانی که زندان(، اطالع8

الی (، دریافت و حفظ امو55و  54شود )مفاد قواعد متوجه می

فاد تواند در مدت حبس با خود داشته باشد )مکه زندانی نمی

های پزشکی برای نیازهای جام آزمایش(، ان67و  7قواعد 

 (.34و  30مربوط به سالمت )مفاد قواعد 

ب. قواعد مربوط به تفکیک زندانیان: به جهت تسهیل در 

حفاظت و نگهداری از زندانیان، باید از حیث جنسیت، وضعیت 
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)محکومین و متهمین( و همچنین سن )بزرگساالن و 

(، 11د قاعدة بندی شوند )مفاکودکان(، زندانیان طبقه

خطر )چه نسبت به همچنین از حیث زندانیان پرخطر و کم

کارکنان و چه نسبت به سایر زندانیان( نیز زندانیان باید 

 (.89،93،94بندی شوند )مفاد قواعد دسته

ج. قواعد مربوط به کارکنان زندان: حفظ همیشگی امنیت 

برای  (، استفاده از کارکنان زن1کارکنان زندان )مفاد قاعدة 

زاری ـ(، برگ81و  74خش زنان )مفاد قواعد ـخدمت در ب

 (.76و  75های آموزشی برای کارکنان )مفاد قواعد دوره

ه امانسها و سوابق: لزوم استقرار یک د. قواعد مربوط به فایل

(، 10و  6های زندانیان )مفاد قواعد استاندارد مدیریت فایل

.( سوابق پزشکی و..ثبت دقیق تمام سوابق )اعم از مشخصات، 

 (.92و  29و  9-7در سامانه مزبور )مفاد قواعد 

 ویسه. قواعد مربوط کیفیت استقرار زندانیان: لزوم وجود سر

 بهداشتی پاکیزه، دسترسی به آب، همچنین دسترسی به لباس

 و لوازم بهداشتی ضروری به ویژه برای زنان )مفاد قواعد

غذا با کیفیت (، تهیه آب آشامیدنی و 21-18و  15،16

 مطلوب، و همچنین عدم امکان قطع یا کاهش جیرة غذایی یا

آشامیدنی به عنوان تنبیه یا مجازات )مفاد قواعد 

اص، خ(. البته در ارتباط با وضعیت زنان به طور 22،35،42،43

قواعد رفتار با  2010مجمع عمومی ملل متحد در سال 

ه مجرم را ب زندانیان زن و موازین جایگزین حبس برای زنان

ه کتصویب رساند. این قواعد به قواعد بانکوک مشهور هستند 

 .اشندبتر میتر و مفصلنسبت به قواعد ماندال در واقع گسترده

ط ربوو. قواعد مربوط به مسائل انضباطی و تنبیهی: اطالعات م

وق و تکالیف زندانیان، ـدان، حقـررات داخلی زنـبه مق

ی دسترسی به مشاوره حقوقی، های تنبیهی و چگونگمجازات

ر اید دت بباید به زندانیان ارائه شود، همچنین ارائه این اطالعا

و  54 قالب و زبان قابل فهم برای زندانیان باشد )مفاد قواعد

 های بازرسی باید در حقوق و مقررات زندان درج(. روش55

 جامشوند. تصمیمات مبنی بر بازرسی باید در موارد ضروری ان

 و در ضمن بازرسی، حریم خصوصی زندانیان رعایت شودگیرد 

 (.60و  53، 50)مفاد قواعد 

ق یان حدانز. قواعد مربوط به ارتباط با دنیای خارج از زندان: زن

با  ...ویل ارتباطی از جمله نامه، تلفن دارند که به واسطه وسا

 خانواده و دوستان خود در تماس باشند. همچنین زندانیان

 التدر ارتباط با وضعیت حبس خود، نقل و انتقا حق دارند که

 اتبهها و صدمات جدی، با خانواده و دوستان خود مکو بیماری

. همچنین زندانیان (70و  68، 60-58، 43کنند )مفاد قواعد 

 نینبرای دیدار با وکالی خود باید وقت و زمان مناسب و همچ

امکانات محرمانه در اختیار داشته باشند )قواعد 

 ها(. این قواعد همچنین در دستورالعمل41،53،61،119،120

های و اصول راهنمای ملل متحد راجع به دسترسی به کمک

های عدالت کیفری مصوب مجمع عمومی حقوقی در سیستم

  نیز بیان شده است. 2012ملل متحد مورخ 

نیان ندابیشتر قواعد ماندال در واقع بیان دوبارة قواعد حقوق ز

یان نداند که در کنوانسیون ژنو راجع به رفتار با زباشجنگی می

ه جنگی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. اما باید توج

ی داشت که حقوق مزبور در کنوانسیون ژنو به طور مشخص برا

ق زندانیان جنگی در نظر گرفته شده است. در نتیجه از طری

 رفیو عاسناد نرم، حقوق مزبور که دارای پیشینة کنوانسیونی 

باشد، به وضعیت سایر مسلم برای وضعیت اسیران جنگی می

ر دو زندانیان نیز تسری پیدا کرده است. البته نباید از نظر

 حوهنداشت که قواعد ماندال در برخی مسائل به ویژه در حوزه 

 اهاین نوآوری هایی نیز داشته است.نوآوریرفتار با زندانیان 

نی ای اصول کلی حقوق کنوانسیوگاهی در ارتباط با نحوة اجر

دة باشد و گاهی نیز به طور کلی ایجادکننو عرفی موجود می

ز ه امصداق جدید برای حقوق زندانیان است. برای مثال استفاد

سلول انفرادی فقط در موارد استثنایی )آن هم به عنوان 

آخرین حربه و تا حد امکان کوتاه مدت( و تحت سیستم 

دار، مورد جه به مجوز مقام صالحیتنظارت مستقل و با تو

نیم توا(. مورد دیگر که می45پذیرش قرار گرفته است )قاعده 

ایر ا ساز زنجیر یدر اینجا به آن اشاره کنیم ممنوعیت استفاده 

 یا وآمیز باشد که ذاتاً تحقیرکنندة فلزی میابزارهای محدود

واعد (. موارد مزبور در واقع ق47دردناک هستند )مفاد قاعدة 

با  انیمربوط به دایرة شمول و نحوة اجرای اصل کلیِ رفتار انس

 باشد.زندانیان می
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 گیرینتیجه. 6

راد ز اف، باید میان دو دسته ا«زندانیان»در ارتباط با عنوانِ 

(؛ قائل به تفکیک شویم: الف. زندانیان جنگی )اسیران جنگی

ت جازاب. زندانیان عادی )افرادی که به علت ارتکاب جرم، م

ق حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.(. در ادبیات حقو

 آورالمللی، هنجارها و قواعد سخت یا الزامبشردوستانة بین

ر متعددی راجع به وضعیت زندانیان جنگی وجود دارد. اما د

ه بارتباط با وضعیت زندانیان عادی، هنجارها و قواعد سخت 

و هنجارهای حقوق  صورت معدود و در چهارچوب برخی قواعد

ت اکمیحالمللی وجود دارند. دلیل این امر نیز به اصل بشر بین

ور ر امها، اصل عدم مداخله در امور داخلی به ویژه دملی دولت

از بها کیفری با تأکید بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

بط ها در فضای رواتوجه به اصول مزبور، دولت گردد. بامی

 ت یانالمللی سخمتر تمایل به پذیرش تعهدات بیالمللی، کبین

قوق حهای ور دارند. در مقابل، از آنجا که اسناد و هنجارآالزام

ذیرش پها در برابر باشند، دولتآوری مینرم، فاقد وصف الزام

ن نشا المللی در قالب اسناد مزبور، مقاومت زیادیتعهدات بین

 دهند.نمی

وق مالً اسناد و هنجارهای حقاین مسئله باعث شده است که ع

ایی ههای مختلفی را )به ویژه در حوزهنرم، کارکردها و نقش

-لزاماالمللیِ سخت و ها در برابر پذیرش تعهدات بینکه دولت

 کنند. برای مثال، کمک بهکنند( ایفا میآور مقاومت می

دی المللی در موارهای بینها در جهت افزایش همکاریدولت

اد اعتمادی، نگران ایجبه واسطة وجود فضای بی هاکه دولت

ولت آور هستند؛ جلوگیری کردن از درگیر شدن دتعهدات الزام

اد در مسائل سیاسی داخلی )از طریق عدم نیاز به تصویب اسن

ه ـواردی کـرم در فرآیند حقوق داخلی(، در مـحقوق ن

ید گیرنده و اجرایی تشدنظرهای مراجع سیاسی تصمیماختالف

 هاهایی که دولتافته است؛ کاهش تنش و حساسیت در حوزهی

د؛ المللی نیستنها و تعهدات سخت بینحاضر به پذیرش توافق

ی ز براالمللی؛ ایجاد فضای باتر کردن روند مذاکرات بینساده

ورد مآفرینی بازیگران غیردولتی در فرآیند ایجاد و حسب نقش

 المللی.جرح و تعدیل هنجارهای بین

رسد که، در ضیه پژوهش حاضر بدین صورت به اثبات میفر

پرتو اسناد و هنجارهای حقوق بشری مشاهده شد، مصادیق 

بندی خاص قرار گرفتند. متعدد حقوق زندانیان در یک طبقه

طبقة اول قواعد بنیادین هستند. این قواعد در واقع جزئی از 

وق ـمصادیق حقوق بنیادین بشر هستند که در ادبیات حق

الملل الملل موضوعه، مصداقی از قواعد آمرة حقوق بینبین

شوند. این قواعد در رأس هرم سلسله مراتب محسوب می

توانند الملل قرار دارند و سایر هنجارها نمیهنجاری حقوق بین

های این دسته از در تعارض با آنها قرار گیرند. یکی از ویژگی

قابل عدول نیستند. به قواعد، این است که اساساً قواعد مزبور 

تواند به استناد علل و عوامل این معنا که هیچ دولتی نمی

موجهه و یا رافع مسئولیت مانند اقدام متقابل، رضایت 

زندانیان، دفاع مشروع و... این قواعد را اجرا نکند. به بیان 

تر، قواعد بنیادین حقوق زندانیان در همه حال و در هر ساده

شوند. این هنجارها و اسناد حقوق نرم شرایطی باید اجرا 

المللی، رویة هستند که با ایجاد همگرایی در عرصة روابط بین

اند و از این طریق ها را همسو و متمرکز نمودهعملی دولت

المللی شکل گیرد و در گام اند که قواعد عرفی بینباعث شده

ء الملل ارتقابعد قواعد مزبور به سطح قواعد آمرة حقوق بین

 پیدا کنند.

 اقدفطبقة دوم قواعد غیربنیادین هستند. این دسته از قواعد 

ن ف ایباشند. به تعبیری، تعریپیشینة کنوانسیونی یا عرفی می

قواعد یک نوآوری و تعریف مصادیق جدید برای حقوق 

شود. باید توجه داشت که اسناد و زندانیان محسوب می

ی جدید حقوق هنجارهای حقوق نرم در ارتباط با مصاد

، هالتی دوالمللتواند با ایجاد همگرایی در رویة بینزندانیان می

ی زمینه را برای ورود به قواعد و هنجارهای مزبور به فضا

 آور فراهم کند.حقوق سخت و الزام

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.ر میهمکاری نمودند تقدیر و تشک
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 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع .9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: One of the most important issues in the world of law 

is the issue of guaranteeing the implementation of violations of norms. 

Historically, one of the oldest examples of bail is "imprisonment". In the 

process of imprisonment, various examples and standards of international 

human rights must be considered. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Instances of human rights in the process of punishment of 

imprisonment are in a special category. The first class is the basic rules. 

These rules are in fact part of the fundamental human rights examples that 

are considered in the international law literature in question as examples of 

the peremptory norms of international law. The second category is non-

fundamental rules. These rules have no conventional or customary 

background. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Fundamental rules are at the top of the normative hierarchy of 

human rights, and other norms cannot be in conflict with them. One of the 

characteristics of this set of rules is that they are basically irreversible. This 

means that no government can enforce these rules based on justified or 

excusable causes and factors. In contrast, non-fundamental rules lack such 

a description. 

Keywords: 

Human Rights 

Imprisonment 

Normative Hierarchy 

Peremptory Norms 

 

 Corresponding Author: 

Seyed Askari Hosseini Moghaddam 

Address: Department of Islamic 

Jurisprudence and Law, Sari Branch, 

Islamic Azad University, Sari, Iran. 

Postal Code: 48161-19318 

Telephone: 11-33032891 

Email: dhoseini@gmail.com 

 

© Copyright (2018) Iranian Association of Medical law, Tehran, Iran. 

Cite this article as: 
Mahdavifar H, Hosseini Moghaddam SA, Arab Khazaeli A. Extensions of International Human Rights in the 

Process of Enforcement of the Imprisonment Penalty Focusing on Normative Hierarchy. Medical Law 

Journal 2021; Legal Innovation. 
 

http://ijmedicallaw.ir/
http://ijmedicallaw.ir/
http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0001-6446-5702
https://orcid.org/0000-0001-7478-1565

