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چکیده
کرامت و ارزش باالی انسان به عنوان مهمترين ارزش حیات آدمي در همه ابعاد زندگي وی رسوخ کرده
است .حیثیت حقي بنیادين برای انسان رها از فشار و آزاد ،محسوب مي شود؛ اما انسان دربند و زنداني
نیز بايد از حقوق اولیه و بنیادين برخوردار گردد .در نظام حقوق داخلي ،ارزشهايي تحت عنوان حقوق
بنیادين ،به نظام حقوق بینالملل راه يافته و همچنین امروزه اساسي سازی حقوقي ،مولد و بنیانگذار
فرآيندی شده که نُرمهای فراملي جهاني و منطقهای به حقوق داخلي راه يافتهاند .حقوق بنیادين زنداني
يکي از اين مقوله هاست که در سطح منطقه ای ،هنجارسازی شده و نظامهای حقوق داخلي را به تبعیت
از خود وادار ساخته است .شناسايي حقوق مذکور و اِعمال شیوههای پیشبیني شده برای ارتقاء آن،
موضوعي است که در سالهای اخیر ،شورای اروپا بدان توجه ويژه داشته است .همچنین کنوانسیون
اروپايي حقوق بشر در بندهای مختلف مراحل پیش دادرسي ،دادرسي و پس از آن يعني اعمال حق
نمودهاند .در اين پژوهش نگارنده ،با تکیه بر حقوق بنیادين زنداني مندرج در مجموعه قواعد حداقل
اروپايي پرداخته است.
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حبس ،حداقل استانداردهايي را برای رفتار با زنداني در نظر داشته که کشورهای عضو نیز از آن تبعیت
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کلید واژهها
حقوق بنیادين ،زندان ،مجموعه قواعد حداقل ،کنوانسیون اروپايي حقوق بشر ،ديوان اروپايي.
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مجموعه حقوقي که تضمين کننده امنيت و سالمت فردي و ضامن وجود و ارتقاء کرامت
انساني در نظام حقوقي عصر حاضر است ،تحت عنوان حقوق بنيادین یاد ميشود .حقوق بنيادین
در حوزههاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي بشر راه یافته و تحت سيطره دیدگاه کرامتمدار،
به آدمي به ماهو انسان نگریسته ميشود .فارغ از تمایزات ذاتي و اکتسابي ميان انسانها ،باید از
حقوق حداقلي آنها توسط نظام حقوقي و سياسي حمایت الزم به عمل آید .اگرچه آزادي،
بهعنوان یکي از اساسيترین حقوق انساني ،در معاهدات بينالمللي ،مطرح بوده و توقيف،
دستگيري و زنداني کردن افراد ،به صورت استثناء مسبوق به قوانين و مقررات مطرح است و
درصورت زنداني شدن فرد ،باید تمامي حقوقي انساني وي رعایت شود( ۹.دارابي پناه)01 :۹۳9۹ ،
ليکن به دالیل مختلف و به ویژه به عنوان مجازات رفتارهاي جرم انگاري شده ،ممکن است فرد
یا افرادي به تحمل زندان محکوم شوند .به هر روي در دوران محکوميت به حبس ،افراد از حقوقي
برخوردارند و باید حمایتهاي در خور قانوني از آنان به عمل آید .در اواخر قرن هيجدهم و در
پي تحوالت عظيم در زمينههاي مختلف ،استفاده از حبس بسيار متداول گردید و اندیشمندان
حقوق بر استفاده از حبس تأکيد نموده و در راستاي کاهش استفاده از کيفرهاي بدني تالش
مينمودند؛ ولي بهزودي ،ناکارآمدي سيستم حبس بر همگان آشکار شد .بخش زیادي از زندانيان
سابقهدار بودند؛ حبس ،آرمان اصالح و بازپروري مجرمين را تأمين نميکرد؛ زندانها به مدرسه
بزهکاري تبدیل گشته بودند؛ بسياري از مجرمين ،تحت تأثير محيط زندان ،به مجرمين حرفهاي
مبدل ميشدند و عمالً زندان در رسيدن به اهداف خویش ناموفق بود .پس از پيدایش حقوق بشر
در دوران معاصر و با تصویب و گسترش اسناد منطقهاي و جهاني در حوزههاي مختلف ،در رابطه
با حقوق زنداني نيز قواعدي به تصویب رسيد .آثار حقوق بنيادین بر حقوق کيفري و بهتبع آن بر
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مقدمه

 ۹پس از جنگ جهاني دوم ،حق آزادي که پس از حق حيات ،اساسيترین حق بشر محسوب ميشد ،جایگاه خود را پيدا کرد و
بر همين مبنا چارچوب روا بط قواي حاکم بر شهروندان بازتعریف شد ،حقوق شهروندي گسترش یافت و این مسأله موجب فزوني
تکاليف حکمرانان شد .محور قرار گرفتن حقوق اساسي شهروندان بهویژه آزادي ،سلب آزادي از افراد را بهعنوان یک استثناء کامالً
محدود مطرح کرد و گستردگي استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سؤال برد و سلب آزادي تنها براي موارد مهم و خطرناک،
مجاز شمرده مي شد .از این جهت ،به لحاظ نظري ،مشروعيت کاربرد حبس در شکل جاري آن دچار تردید شد و کمتر کسي
ميپذیرفت که از تمام مجرمان سلب آزادي شود( .حاجي تبار فيروزجایي)۳۹ :۹۳80 ،

محمد بقايي و همکاران

حقوق زنداني ،از زمان اجرایي شدن قوانين اساسي اروپایي و انعقاد معاهدات بينالمللي حقوق
بشر بعد از پایان جنگ جهاني دوم ،موضوع مباحث دانشگاهي بيشماري بوده است .در یک دوره
زماني نسبتاً کوتاه ،چندین سند بينالمللي و منطقهاي مهم با موضوع حقوق بنيادین تدوین شدند
که ازجمله آنها ميتوان به اعالميه جهاني حقوق بشر ( ،)۹958کنوانسيون اروپایي حمایت از
حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ( ،)۹941ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( ،)۹900ميثاق
بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ( ،)۹900کنوانسيون آمریکایي حقوق بشر
( ،)۹909منشور آفریقایي حقوق بشر و ملتها ( )۹98۹و منشور حقوق اساسي اتحادیه اروپایي
( )2111اشاره نمود .در زمينه حقوق بنيادین زنداني به طور خاص نيز ميتوان از اسناد بين
المللي و منطقهاي چون مجموعه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان ( ،)۹947مجموعه
اصول حمایت از کليه افراد تحت بازداشت یا حبس ( ،)۹988اصول پایه براي رفتار با زندانيان
( ،)۹991مجموعه قواعد سازمان ملل متحد در مورد حمایت از نوجوانان محروم از آزادي ()۹991
و مقررات اروپایي زندان ( ،)2110نام برد .این اسناد ،به ویژه اسناد مصوب نهادهاي اروپایي حقوق
بشر ،تأثير به سزایي در تحول حقوق بنيادین زنداني داشتند .در این مقاله ،نگارنده ،طي چندین
گفتار ،درصدد تبيين اهم حقوق بنيادین زنداني ،با تأکيد بر مجموعه قواعد حداقل استاندارد در
رفتار با زندانيان (به عنوان بنيادي ترین سند مصوب بينالمللي در ارتباط با حقوق زندانيان) و
نحوه انعکاس آن در اسناد فراملي و منطقه اي اروپایي و نيز رویه دیوان اروپایي حقوق بشر
ميباشد.
 -1حق حیات
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حق حيات اساسيترینِ یا عاليترین حقوق کليه انسانها از جمله زندانيان تلقي ميشود؛ زیرا
بدون تضمين مؤثر حق مذکور ،تمام حقوق دیگر انسان و زنداني نيز فاقد معني خواهند بود.
(آلتمن )09 :۹۳84 ،به همين دليل ،حق حيات ،از جانب کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد،
«حق برتر» خوانده شده است( .مظاهري )55 :۹۳85 ،و آن را «هسته تحليل ناپذیر حقوق بشر»
نيز قلمداد نمودهاند( .وکيل )200 :۹۳91 ،از آنجایي که بر حق حيات و احترام به آن ،در اسناد
متعدد بينالمللي ،به صراحت تأکيد شده است ،سلب این حقوق که منجر به ناممکن بودن بهره
برداري از سایر حقوق نيز ميشود ،ممنوع و فاقد اعتبار حقوقي است( .محمدي الموتي و همکاران،
 )۹42 :۹۳90به موجب ماده  ۳اعالميه جهاني حقوق بشر« :هرکس ،حق زندگي ،آزادي و امنيت
شخصي دارد» .ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،حق حيات را از حقوق ذاتي شخص
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انسان دانسته و در ماده  ،0به تفصيل ،از آن سخن گفته است .در ماده  0کنوانسيون بينالمللي
حقوق کودک ( )۹989نيز ،حق حيات ،با تعهد صریح دولتها به تضمين بقاء و رشد کودک تا
حد اعالي خود تکميل گردیده است .اساسنامه دیوان کيفري بينالمللي ( ،)۹998به منظور
حمایت از حق حيات ،قتل و نابودي را در صورتيکه بهعنوان بخشي از حمله گسترده یا نمادین
عليه هریک از افراد غيرنظامي باشد ،به عنوان جنایت عليه بشریت ذکر کرده است .عالوه بر این،
مرتکبين کشتار دستهجمعي (ژنوساید) ،که هدف از آن کشتار و نابودي نظاممند یک گروه نژادي
یا مذهبي ميباشد و ایجادکننده هولناکترین نقض حق حيات است ،مورد پيگرد کيفري فردي
اساسنامه دیوان کيفري بينالمللي قرار ميگيرند( .پارتمونت )40 :2114 ،در زمينه حقوق
زندانيان ،به طور خاص اصل  22از مجموعه اصول حمایت از کليه افراد تحت بازداشت یا حبس
( ،)۹988ضرورت حفظ حيات زندانيان را از جنبه دیگري مورد تاکيد قرار داده و مقرر ميدارد:
«هيچ فرد در بازداشت یا زندان نباید ،حتي با رضایت خویش ،مورد آزمایشهاي پزشکي یا علمي
که به سالمت وي آسيب ميزند ،قرار بگيرد».
در اسناد اروپایي ،جمله نخست ماده ( 2 )۹کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي ( )۹941با این بيان که« :حق حيات کليهي افراد ،باید توسط قانون ،مورد
حمایت قرار گيرد  »...تعهد به حمایت از حق حيات کليه افراد از جمله زندانيان ،توسط قانون را
صریحاً مورد تأکيد قرار داده است؛ بدین ترتيب کشورها باید به شکلي مؤثر ،قوانيني را اجرا نمایند
که کشتن زندانيان مانند قتل نفس را جرم انگاري نماید .یک کشور در صورتي که در جرم انگاري
و اجراي قانون در حوزه اشکال مشخصي از قتل (به ویژه قتل عمد) ناکام باشد ،این تعهد مثبت
را نقض کرده است .اگر چنين وضعيتي ،مسبب شکل گيري جرائم خشونتآميز و ایجاد وضعيت
ناامن گردد ،حق امنيت شخصي نقض گردیده و زندانياني که زندگي آنها ،تحت خطر شدید یا
تهدید مرگ قرار دارد ،حق مطالبه حمایت ویژه از جانب کشور را خواهند داشت.
از نظر ماده  2کنوانسيون  -که منشأ اصلي الهام ماده  2منشور حقوق اساسي اتحادیه اروپایي
( )2111ميباشد  -مانند ماده  0ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ،حق حيات در صدر
فهرست حقوق فردي انساني قرار دارد .ماده  ،۳حق حيات را در کنار حق بر آزادي و امنيت
شخصي ،ممنوعيت برده داري ،ممنوعيت شکنجه و حق به رسميت شناختن شخص در همه جا
در برابر قانون ،ذکر نموده است؛ بنابراین حق حيات ،از نظر کنوانسيون ،از جمله حقوق غيرقابل
تعليق ميباشد .تنها استثناي حق مزبور در ماده ( ،۹4 )2در مورد مرگهاي ناشي از اَعمال قانوني
و یا پس از صدور حکم قطعي ميباشد که نمونه بارز آن ،کشتارهاي عمدي توسط پليس ،در برابر

محمد بقايي و همکاران

McCann v UK.
IRA.
 ۳منع مجازات اعدام ،براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ،قطعيت داشته و هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اجرا ميشود.
(پارتمون ) 59 :2114 ،دیوان اروپایي حقوق بشر ،در یک پرونده (سوئرینگ در مقابل انگلستان) ،رسماً اعالم نمود که برخي
مؤلفههاي اعدام در ایاالت متحده ،به مثابه نقض ماده  ۳کنوانسيون اروپایي حقوق بشر و حمایت از آزاديهاي اساسي ميباشد؛
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خشونت غيرقانوني است؛ مانند آزادسازي گروگانهایي که زندگيشان در معرض خطر شدید
ميباشد و نيز استفاده از سالح گرم به قصد اجراي بازداشت قانوني یا جلوگيري از فرار شخص
بازداشتشده یا زنداني فقط در مورد افراد بسيار خطرناک و  ...در بيشتر مواردي که دیوان اروپایي
حقوق بشر ،به نقض حق حيات رأي داده ،موضوع به کشتارها و ناپدید شدنهاي اجباري توسط
نيروهاي امنيتي ترکيه در مقابل مردم کُرد و اعضاي مشکوک حزب کارگران کردستان مربوط
ميشوند .طبق اعالميه سازمان ملل در خصوص محافظت از اشخاص در برابر ناپدید شدنهاي
اجباري ،ناپدید کردن اجباري زندانيان ،حق حيات را نقض کرده یا دست کم خطري جدي براي
آنها به وجود ميآورد( .روک)7۳ :2119 ،
عالوه بر این ،در زمان جنگ یا سایر حالتهاي فوقالعادهي عموميِ تهدیدکنندهي جان آحاد
ملت نيز ،هریک از دول عضو ميتوانند تا زماني که شرایط فوقالعاده وجود دارد ،اقداماتي انجام
دهند که ناقض تعهدات کشور مذکور ازکنوانسيون باشد؛ ليکن این اقدامات نباید مغایر با سایر
تعهدات کشور مذکور از نظر قوانين بينالمللي مربوطه باشد( .ماده ( )۹4 )۹و کشوري که بخواهند
از حق عدول فوق ،استفاده کند ،بایستي شرح اقدامات صورت گرفته و دالیل آن را به طور کامل
به اطالع دبير کل شوراي اروپا برساند .کشور مزبور همچنين ،باید دبير کل شوراي اروپا را از زمان
توقف اقدامات مذکور و اجراي دوباره و کامل مفاد کنوانسيون مطلع کند( .ماده ( )۹4 )۳هرچند
که صرف اطالع ،نافي مسئوليت دولت عضو نخواهد بود؛ بهعنوان مثال در پروندهي مککان (که
مشکوک به طرح یک حمله تروریستي در جبل الطارق بود) در مقابل انگلستان ۹که به کشته
شدن سه تن از اعضاي ارتش جمهوريخواه ایرلند 2توسط نيروهاي امنيتي انگلستان مربوط
ميشد ،دادگاه بر این اساس که دولت انگلستان در ارزیابي موقعيت دچار اشتنباه شده و به
سربازان خود براي آمادهسازي اقداماتشان ،اطالعات ناقص داده است ،نقض ماده  2را تشخيص
داد.
مهمترین تعبير از حق حيات ،مطابق با حق بر کرامت انساني زنداني را ميتوان در ممنوعيت
صریح مجازات ۳مرگ در بند  2ماده  2منشور حقوق اساسي اتحادیه اروپایي حقوق بشر یافت .از
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آنجایي که تبصرههاي مشابهي در مورد حق حيات در سایر اسناد حقوق بشر ،کمابيش دربردارنده
استثنئات زیادي است (که ممکن است طبق آنها ،مجازات مرگ ،تحميل و اجرا شود و مباحث
بسياري را در ادبيات و حقوقشناسي مربوط به چگونگي قبول اعدام «قانوني» زندانيان با منع
مطلق شکنجه ،رفتار غيرانساني و ترذیلي و تنبيه به وجود آورده است) ،به نظر ميرسد که ماده
 2مزبور ،در این مورد ،نسبتاً روشن باشد.
به موجب ( 42 )۳منشور حقوق اساسي اتحادیه اروپایي« :چنانچه حقوق مندرج در این
منشور ،مشابه با حقوقي باشد که بهوسيله کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي تضمين گردیده ،مفهوم و قلمرو این دسته از حقوق باید به همان صورتي باشد که در
کنوانسيون مقرر است .این ماده نباید مانع حمایت گستردهتر اتحادیه اروپایي از این حقوق باشد».
به نظر ميرسد منظور ماده فوق ،تضمين ضرورت سازگاري بين منشور و کنوانسيون اروپایي
حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ميباشد؛ چرا که منشور ،دربردارنده حقوقي براي
زندانيان است که مطابق با حقوق تضمينشده توسط کنوانسيون اروپایي حقوق بشر و حمایت از
آزاديهاي اساسي ميباشند .البته نحوه بيان ماده مزبور ،ابهاماتي را در مورد زندانيان به وجود
ميآورد.
در صورت مقایسه ساده ماده  2منشور با بندهاي ماده ( 2 )2کنوانسيون اروپایي حمایت از
حقوق بشر و آزادیهاي اساسي ،ميتوان این مهم را دریافت که بند ( ۹درخصوص دفاع در مقابل
خشونت غيرقانوني) دربردارنده یک اختيار تام و تقریباً نامحدود براي تحميل و اجراي مجازات
مرگ براي زنداني است ،و بند ( 2درخصوص اقدام به بازداشت قانوني افراد یا جلوگيري از فرار
شخصي که با قرار قانوني زنداني شده است) نيز صالحيت نسبتاً گستردهاي را براي مقامات اجراي
قانون در راستاي کشتن انسانها و به خصوص زندانيان در نظر گرفته است .ممکن است این
پرسش پيش بياید که ميتوان این دو بند را مطابق باهم در نظر گرفت یا خير؟ کارهاي مقدماتي۹
و توضيحات هيأت رئيسه ،تنها تا حدودي موضوع را تبيين ميکنند؛ مثالً توضيح ميدهند که
ارجاع به کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،شامل کنوانسيون و
پروتکلهاي آن گردیده و معنا و دامنه «حقوقِ تضمينشده» نه تنها به وسيله متن آن اسناد،
اما هيچگاه تشخيص نداد که تحميل یا اجراي مجازات اعدام ،به مثابه مجازات غيرانساني است .در پرونده رهبر سابق حزب
کارگران کردستان (عبدا ...اوجاالن) در مقابل ترکيه نيز که براي اولين بار ،مجازات اعدام براي یکي از کشورهاي عضو کنوانسيون
اروپایي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،در نظر گرفته شد ،دیوان به این نتيجه رسيد که« :ميتوان گفت که مجازات اعدام در
زمان صلح ،به شکل مجازاتي غير قابلقبول ،اگر نه غيرانساني ،درآمده که با ماده  2منطبق نيست( ».همان)40 :
۹ The travaux préparatoires.

محمد بقايي و همکاران

بلکه به وسيله قانون موضوعه دیوان اروپایي حقوق بشر و به وسيله دادگاه اروپایي تعيين ميشوند.
این امر ،ميتواند به روشن ساختن محدوده صالحيت مقامات مجري قانون و تعهدات مثبت
کشورها در راستاي تضمين حق حيات افراد (باالخص زندانيان) از طریق وضع قوانين کمک کند.
 -2حق کرامت انساني
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کرامت در لغت فارسي به معاني ارزش ،حرمت ،حيثيت ،بزرگواري ،عزت ،شرافت ،انسانيت،
شأن ،مقام ،موقعيت ،درجه ،رتبه ،جایگاه ،پاکبودن از آلودگيها و فرومایگي ،احسان و بخشش،
جوانمردي و سخاوت به کار رفته است (معين .)۹549 :۹۳79 ،در زبان انگليسي ،معادل واژه
کرامت انساني « »human dignityبه کار رفته که به معناي وضعيت یا موقعيتي ميباشد که
بهواسطۀ آن ،فرد ،درخور احترام و افتخار است۹.
در قلمرو حقوق ،فلسفه و اخالق نيز اصطالح کرامت انساني ،از موضوعات اساسي مرتبط با
امتيازات و تکاليف انساني به شمار ميرود .در ابعاد مختلف ،کرامت انساني بهعنوان گفتمان مرسوم
در عصر حاضر بدل شده است( .راعي )22 :۹۳9۳ ،کرامت انساني ،نه تنها بهمنزلۀ حق یا
مجموعهاي از حقوق غيرقابل سلب و غيرقابل انتقال ميباشد ،بلکه محور و مبناي حقوق بشر در
حمایت از آدمي و همچنين تشکيل دولت محسوب ميشود( .رحيمينژاد)۹۹5 : ۹۳91 ،
حق کرامت انساني در اسناد حقوق بشري متعدد که در سطوح مختلف بينالمللي و منطقهاي
به تصویب رسيده اند ،مورد تصریح قرار گرفته است .در مقدمه اعالميه جهاني حقوق بشر آمده
است« :ازآنجا که شناسایي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال
ناپذیر آنان ،اساسِ آزادي ،عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد  ...مجمع عمومي ،این اعالميه
جهاني حقوق بشر را ،آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعالم ميکند تا جميع افراد و
همه ارکان اجتماع ،این اعالميه را دائماً مدنظر داشته باشند» .در مقدمه ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي آمده است « :دول طرف این ميثاق با توجه به اینکه بر اصولي که در منشور ملل
متحد اعالم گردیده است شناسایي حيثيت ذاتي و حقوق یکسان و غير قابل انتقال کليه اعضاي
خانواده بشر مبناي آزادي ،عدالت و صلح در جهان است با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشي از
حيثيت ذاتي شخص انسان است» .عالوه بر این مادتين  ۹7 ،۹1 ،0و  ۹9ميثاق نيز به این امر
تصریح نموده است .از دیگر اسناد مهم بينالمللي که تصریح به حق کرامت انساني داشته اند
ميتوان به مقدمه کنوانسيون بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي ( ،)۹904مقدمه کنوانسيون
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محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان ( ،)۹979اعالميه مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص
محو کليه اشکال خشونت عليه زنان ( ،)۹979مقدمه و ماده  ۳اعالميه مجمع عمومي سازمان
ملل متحد درباره محو کليه اَشکال تعصب و تبعيض مبتني بر دین یا اعتقاد ( ،)۹98۹کنوانسيون
منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهاي بيرحمانه ،غير انساني یا تحقير کننده (،)۹985
اعالميه کنفرانس جهاني حقوق بشر وین ( ،)۹99۳اعالميه بينالمللي دادههاي ژنتيک انساني
( )211۳و  ...اشاره نمود.
در مورد زندانيان ،مجموعه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان ،در چندین مورد،
به طور صریح و مصداقي ،بر حق کرامت فرد زنداني (اعم از محکوم و بازداشتي) تأکيد نموده
است؛ از نظر قواعد مزبور ،نظام زندان ،بایستي تالش نماید تفاوتهاي ميان زندگي در داخل و
خارج از زندان که موجب کاهش احترام به شخصيت مجرم است را تقليل دهد (ماده ()0۹ )۹
همچنين ماهيت رفتار با زنداني باید بهگونهاي باشد که عزت نفس را در او تقویت کند( .قسمت
ذیل ماده  .)04بدین ترتيب براي مهارکردن زنداني ،نباید از غُل و زنجير استفاده شود (ماده .)۳۳
عالوه بر قواعد گفته شده ،به موجب ماده  ۹اصول پایه براي رفتار با زندانيان « :با کليه زندانيان،
باید با احترام به کرامت و ارزش ذاتي شان به عنوان انسان رفتار شود» .ماده  ۹مجموعه اصول
حمایت از کليه افراد تحت بازداشت یا حبس نيز در همين راستا ،مقرر ميدارد« :با کليه افرادي
که تحت هرگونه بارداشت یا حبس قرار دارند ،باید به شيوهاي انساني و با احترام به کرامت ذاتي
آنها بهعنوان افراد انساني ،رفتار شود» .حق کرامت زنداني در اسناد منطقهاي نيز مورد توجه واقع
گردیده که از آن جمله ميتوان به ماده ( 4 )2کنوانسيون آمریکایي حقوق بشر و نيز ماده 4
منشور آفریقایي حقوق بشر و ملتها اشاره نمود.
در سطح اتحادیه اروپا ،اگرچه کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي
و پروتکلهاي الحاقي آن ،دربردارنده هيچ قاعدهاي در مورد کرامت انساني زنداني نيست؛ ليکن
در مقدمه این سند ،به اعالميه سازمان ملل متحد ( )۹958دراین خصوص ارجاع داده شده است.
(موریس )8۳ :۹۳91 ،عالوه بر این ،در فهرست حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،حقوقي چون
حفاظت از حریم شخصي (ماده  )8و منع شکنجه (ماده  )۳و در نهایت تمام حقوق بشري ،بر
مبناي مسئله حمایت از کرامت انساني در مورد زندانيان تضمين شدهاند .بدین ترتيب مبرهن
است که کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،بر مبناي حمایت از کرامت
انساني در مورد زندانيان به وجود آمده است .عالوه بر کنوانسيون گفته شده ،منشور حقوق اساسي
اتحادیه اروپایي ( ،)2111ضمن توجّه بارز به کرامت انساني ،مصادیقي شایان توجه را در قوانين

محمد بقايي و همکاران

اساسي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ،قوانين اروپایي و اسناد بينالمللي به وجود آورده (قاري سيد
فاطمي )59 :۹۳85 ،و به نحوي بارز ،گام خود را از قوانين کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق
بشر و آزاديهاي اساسي  ،فراتر گذارده است.
منشور ،حقوق بنيادین را در فصل نخست ،تحت عنوان «کرامت» جاي داده است که با کرامت
شخص انسان (به طور عام) و شخص زنداني (به طور خاص) (ماده  1)۹شروع شده و با حق حيات
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(ماده  ،)2حق تماميت فردي (ماده  ،)۳ممنوعيت شکنجه ،مجازاتها و رفتارهاي غبرانساني یا
تحقيرآميز (ماده  )5ادامه داشته و در نهایت به منع بردگي و کار اجباري (ماده  )4ميرسد.
بنابراین ،کرامت انساني ،از همان ابتدا ،نقش راهنما را در منشور ،ایفا ميکند؛ چرا که کرامت
انساني ،در ماده  ،۹تنها موضوع مطروحه بوده و به حقوق دیگر که ميتوانند موضع مطلق آن را
تضعيف کند ،وابسته نيست .عالوه بر این ،در ماده  ،۹از سایر حقوق بنيادین نام برده نشده و آنها
را ميتوان در مواد بعدي ،مشاهده کرد( .هين ون )۹۳9 :2117 ،این ترتيب و ساختار شکلي و
نگارشي ،بيانگر اهميت حق کرامت انساني در قياس با سایر حقهاست؛ بدین ترتيب ،کرامت
انساني به شکلي دقيق و موشکافانه و در مادهاي محوري ،به رسميت شناخته شده است.
کلمه «خدشه ناپذیر» در ابتداي ماده  ،۹مبين معنایي است که به نوبه خود پذیرشي بيقيد
و شرط را در مورد زندانيان مورد تأکيد قرار داده است« .خدشه ناپذیر» بدین معناست که حق
بر کرامت انساني زنداني را نميتوان سلب و از آن چشم پوشي کرد .به نظر ميرسد چنين تأکيدي
بر حق بر کرامت انسانيِ زنداني ،همانگونه که در اعالميه جهاني حقوق بشر تبيين شده ،ریشه در
این اعتقاد راسخ فلسفي دارد که کرامت ذاتيِ زنداني ،قوام دهنده و مبناي اصلي حقوق بشر است.
عبارت «باید محترم شمرده شود» نيز به معناي آسيب نرساندن به کرامت انساني زنداني ،از سوي
نهادهاي مرتبط با زندان و همچنين کشورهاي عضو است.
هيأت رئيسه کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،به عنوان نویسنده
منشور ،در توضيح خود از ماده  ۹اظهار داشته« :کرامت انسان ،بخشي از جوهر حقوقِ تبيين شده
در این فصل است .به این جهت ،باید حتي در جایي که یکي از حقوق محدود است ،این حق مهم
انساني رعایت گردد» .این تعبير از حق کرامت انساني ،در رابطه با حقوق زنداني ،از اهميت خاصي
برخوردار است؛ بنابراین هيچ شرایط استثنایي (حتي جنگ یا حملهي تروریستي قریبالوقوع)
توجيه کننده نقض کرامت انساني شخص زنداني و یا اِعمال شکنجه نبوده و شرایط استثنایي،
باید در محدودکنندهترین مفهوم و با درنظر گرفتن اصل مهم واجبالحریم بودن کرامت انسان
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تعبير شوند؛ عالوه بر این ،هر فرد ،از جمله زنداني ،این حق بنيادین را دارد که در برابر نهادهایي
که قصد دخالت در کرامت او را دارند ،مقاومت نشان دهد.
البته نباید در خصوص اهميت این ماده بنيادین در مورد زندانيان ،مبالغه نمود؛ چرا که ميان
کرامت انساني زنداني و دموکراسي نيز رابطه اي برقرار است .دادگاه اروپایي حقوق بشر ،این رابطه
را براساس کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي چنين بيان ميکند :
«بردباري و احترام به کرامت انساني زنداني ضروري است؛ زیرا تمامي افراد ،به شکلي یکسان،
بنيان جامعهاي دموکراتيک و متکثر را تشکيل ميدهند»( .روک)45 :2119 ،
دیوان اروپایي حقوق بشر ،بارها در تصميمات خود ،به موضوع کرامت انساني زنداني اشاره
کرده است؛ دیوان در حکمي که در مورد یکي از زندانيان تبعه هلند صادر کرد ،چنين اظهار
داشت« :ضروري است دیوان ،در بررسي مطابقت اَعمال افراد زنداني با اصول کلي قانون جامعه
اروپا ،اطمينان حاصل نماید که کرامت انساني زندانيان لحاظ شده است .».در پرونده امگا ،۹دیوان
با ارجاع به نظرات قاضي مشاور (خانم استيکس هاکل) ،چنين بيان داشت« :حکم قانوني جامعه
اروپا ،تالشي غيرقابل انکار در حفظ احترام به کرامت انساني زنداني به عنوان اصلي کلي در قانون
خواهد بود» .خانم استيکس هاکل ،به اهميت مهمترین حق بنيادین انساني یعني کرامت انساني
در قانون جامعه اروپا و همچنين ریشه هاي آن در تمدن اروپایي نيز تأکيد بسيار داشته است.
 -3حق مصونیت از شکنجه
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شکنجه را به تحميل درد شدید به جسم یا روان ،براي تنبيه یا گرفتن اعتراف یا اطالعات
یا لذت از زجر دیگري ،معني کردهاند( .گارنر )۹428 :2115 ،شکنجه در فرانسه ،قبل از انقالب
( ۹789م) و در بسياري از کشورهاي اروپایي بهتدریج در قرون هيجدهم و نوزدهم ،از لحاظ
قانوني لغو شد( .آشوري )78 :۹۳87 ،حق مصونيت از شکنجه به عنوان یکي از حقوق بنيادین
بشر ،حقي مطلق ) (Absoluteو غيرقابل تعليق ) (Non-Derogableاست .از این جهت ،این حق
تحت هيچ شرایطي ،حتي در وضعيتهاي اضطراريِ عمومي ،دستور مافوق ،حالت جنگي و تهدید
خطرات عمومي تروریستي نباید مورد نقض قرار گيرد .اصطالح شکنجه در اسناد بينالمللي و
منطقهاي متعددي نظير ماده  4اعالميه جهاني حقوق بشر ،مادتين  24و  20اعالميه آمریکایي
حقوق و وظایف انسان ( ،)۹958ماده  ۳هرچهار قرارداد ژنو ( ،)۹959ماده  ۳کنوانسيون اروپایي
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 ۹اساسنامه مزبور ،همچنين اولين سند مهمي است که حوزه گستردهاي از جرائم خشونت بار جنسي را جرم انگاري کرده است.
(صالحي)۹5۹ :۹۳9۹ ،
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حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،ماده  7و بند ( ۳ز) ماده  ۹5ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي ،ماده  4کنوانسيون آمریکایي حقوق بشر ،ماده  ۹اعالميه مجمع عمومي سازمان
ملل در خصوص حمایت از اشخاص در برابر شکنجه ،تنبيهات و رفتارهاي خشن ،غير انساني یا
موهن ( ،)۹974ماده  4منشور آفریقایي حقوق بشر و ملتها ،مادتين  ۹تا  5کنوانسيون منع
شکنجه ( ،)۹985بند (الف) ماده  ۳7کنوانسيون حقوق کودک ( ،)۹989ماده  ۹۳منشور عرب
راجع به حقوق بشر ( ،)۹995بند  2ماده  7و ماده  ۳8اساسنامه دیوان بينالمللي کيفري۹
(اساسنامه رُم )۹998 ،و  ...به کار رفته و اِعمال آن ممنوع گردیده است.
تعریفي که در کنوانسيون منع شکنجه ( )۹985بيان شده است ،عالوه بر اینکه در یک سند
جهاني و الزامآور آمده ،شامل تمامي قيودي است که در سایر تعاریف آورده شده و همچنين مورد
تأیيد و توجه دادگاه کيفري بينالمللي یوگسالوي سابق و کميته حقوق بشر نيز بوده است .بند
 ۹ماده  ۹کنوانسيون مذکور بيان ميکند« :براي اهداف این کنوانسيون ،واژه شکنجه یعني تحميل
هر فعل عمدي که به وسيله آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمي یا روحي به منظور دستيابي
به اهدافي ،از قبيل کسب اطالعات یا اقرار از قرباني یا شخص ثالث ،مجازات قرباني براي عملي
که وي یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است ،مرعوب نمودن یا اعمال فشار
بر قرباني یا شخص ثالث یا به هر علتي که براساس هرگونه تبعيضي باشد ،بر شخصي تحميل
شود ،هنگامي که چنين درد یا صدمهاي توسط مأمور رسمي یا تحت نظارت یا با رضایت یا سکوت
وي و در حدود صالحيت رسمي او صورت پذیرد .این تعریف شامل درد و رنجي نيست که صرفاً
ذاتي یا الزمه ضمانت اجراهاي قانوني است»
در خصوص شکنجه زندانيان ،اصول تعيين کننده و راهنما ،ممکن است در رابطه با محتوا و
حيطه بهکارگيري از این عمل غيرانساني در خصوص زنداني ،در بسياري از اسناد ،استنباط شود؛
که بيان ميکند واژه «شکنجه» به معناي هر گونه عملي است که با آن درد یا رنج شدید ،چه
جسمي و چه روحي ،عمداً با اهدافي مانند کسب اطالعات یا گرفتن اعتراف از او یا یک شخص
ثالث ،یا مجازات او براي کاري که او یا یک شخص ثالث انجام داده یا مشکوک به انجام آن است،
یا به هر دليلي براساس هر گونه تبعيضي ،بر یک شخص تحميل ميشود .اگرچه این تعریف مقرر
ميدارد ،شکنجه باید با یک هدف تحميل شود ،فهرست ارائه شده در این مورد جامع و فراگير
نيست؛ بهعنوان مثال ،در یک بازجویي طوالني ،همواره این خطر وجود دارد که نقض منع مطلق
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حقوق بنیادين زنداني در پرتو اسناد فراملي اروپايي

شکنجه ،اعمال ظلم و رفتار ترذیلي اتفاق بيفتد؛ در همين راستا ،هيأت ضد شکنجه سازمانملل
متحد بيان کرده که «سلب خواب» ممکن است در برخي موارد ،دربردارنده شکنجه باشد .این
گفته در صورتيکه به عنوان یک اقدام نمادین به کار گرفته شود ،ممکن است به پذیرش سلب
خواب به عنوان یکي از اثرات جانبي و فرعي فرآیند بازجویي منتهي شود؛ اما اگر با هدف شکستن
اراده قرباني به کار گرفته شود ،به مثابه رفتار ممنوع است .به عالوه ،شيوه هاي بازجویي «فشار و
اجبار» ميتوانند به راحتي به «فشار جسمي متعادل» توسعه یابند .چنين شيوههاي از بازجویي
یا تنها یا به شکل ترکيبي به وجود آورنده شکنجه ،ظلم ،رفتار غيرانساني یا ترذیلي یا مجازات
هستند( .باگر و دانيال)2۳1 :۹988 ،
ماده ( 45 )۹مجموعه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان ( ،)۹947به طور ضمني
و نه صریح اعِمال شکنجه و زور را بر زنداني ممنوع نموده و اینگونه مقرر داشته است که« :مأموران
زندانها در روابط خود با زندانيان ،جز در دفاع از خود یا در موارد تالش براي فرار یا مقاومت
فيزیکي فعال یا غيرفعال نسبت به یک دستورِ مبتني بر قانون یا مقررات ،نباید از زور استفاده
کنند .مأموراني که به زور متوسل ميشوند ،نباید بيش از زوري که کامالً ضروري است ،استفاده
کنند و باید بالفاصله ،موضوع را به مدیر زندان اطالع دهند».
در سطح اتحادیه اروپا ،ممنوعيت شکنجه یکي از بنياديترین حقوق بشر در کنار حق کرامت،
حق حيات و منع بردهداري است که همگي در فصل نخست منشور حقوق اساسي اتحادیه اروپایي
( )2111با عنوان کرامت ،ذکر شدهاند .همه این حقوق اصلي ،به کرامت انسان مربوط است؛ به
ویژه منع شکنجه (ماده  )5و حق حيات (ماده  )2که برخي از ارزشهاي اصلي کشورهاي عضو را
بيان ميکنند.
در ماده  ۳کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ( ،)۹941منع شکنجه
یا رفتار غيرانساني ،ترذیلي یا مجازات زندانيان مقرر شده است .این ماده ،شکنجه ،رفتار غيرانساني،
ترذیلي یا مجازات را ،به طور مطلق و بدون توجه به شرایط و رفتار قرباني ،منع ميکند .از این
رو ،هر گونه محدودیتي در حمایت از یک فرد ،در برابر تحميل درد یا رنج را ،ناروا ميشمارد.
مطابق کنوانسيون فوق ،بين شکنجه زنداني و رفتار غيرانساني و ترذیلي با او ،تفاوتهایي
وجود دارد؛ براي اینکه بتوان رفتاري را «شکنجه» به شمار آورد ،باید آن رفتار عمداً تحميل گردد
و ماهيتي بسيار ظالمانه و رنجآور داشته باشد .این تمایز ،از آنجایي که شقوق گوناگون رفتار،
باعث نقض ماده مذکور ميشوند ،واجد اهميت حقوقي نيست؛ با وجود اینکه واژه «شکنجه» یک
بدنامي اخالقي را ميرساند .از این رو ،بدرفتاري با زنداني را باید در شرایطي که در آن شکنجه
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اعمال ميشود؛ در نظر گرفت و رفتار ترذیلي و تحقيرکننده باید فراتر از درد و رنجِ آنچه که نتيجه
حتمي یک مجازات یا عمل قانوني محسوب ميشود ،برود .به نظر ميرسد اگر رفتاري ،غيرانساني
در نظر گرفته نشود و فقط ترذیلي محسوب شود ،الزمه رفتار ترذیلي با زنداني براي نقض ماده 5
کنوانسيون ،تحقير شدید باشد .از نمونههاي تحقير ميتوان به تحقير جنسي ،مانند برهنگي
اجباري و غيره اشاره کرد .براي مثال ،قرار دادن افرادي که ناتوانيهاي خاصي دارند در برخي
شرایط ،خواه انگيزه آن مقصود تبعيضآميز یا مقصود مثبت براي خوارسازي یا تحقير باشد،
ميتواند به مثابهي رفتار منعشده با زنداني در قوانين اروپایي باشد .به هر روي کرامت و منزلت
جسمي و روحي زنداني ،باید مورد حمایت واقع گردد .به عالوه ،توضيح کلي قيد ميکند که
بدرفتاري « ...نه تنها به اعمالي که سبب درد جسمي ميشوند بلکه همچنين اعمالي که موجب
عذاب روحي قرباني ميشوند ،مربوط ميگردد »...از نمونههاي آن ميتوان به اعدامهاي تصنعي،
زندان انفرادي ،تهدید به خشونت رواني یا جسمي ،تهدید به خشونت جنسي ،تحقير جنسي و
تهدید اعضاي خانواده زنداني اشاره داشت .دادگاه حقوق بشر اروپا در یکي از آراي صادره خویش
در سال  ،21۹9دولت فرانسه را به دليل رفتار نامناسب با متهمي که در سال  2117ميالدي بين
دو زندان این کشور (سالون دو پروونس و وارن لو گراند) برهنه انتقال داده شده بود ،به پرداخت
 ۹8هزار یورو غرامت به قرباني محکوم نمود؛ دادگاه همچنين اعالم کرد با استناد به شواهد و
مدارک مستدلي که وجود دارد ،زندانبانها در این پرونده ،از قدرتشان سوء استفاده کردهاند۹.
مطابق ماده  ۹کنوانسيون اروپایي پيشگيري از شکنجه و رفتار یا مجازات غير انساني (،)۹987
کشورهاي عضو مبادرت بهایجاد نهادي نظارتي تحت عنوان «کميته اروپایي جلوگيري از ارتکاب
شکنجه و رفتار یا مجازات غير انساني یا ترذیلي» نمودهاند که این کميته ميتواند از طریق
بازدیدهاي به عمل آمده ،نحوه رفتار با اشخاص زنداني و محروم از آزادي را با هدف تقویت حمایت
از چنين اشخاصي در مقابل شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات غير انساني یا ترذیلي مورد بررسي
قرار دهد .اهميت حمایت از زندانيان و افراد محروم از آزادي در برابر شکنجه ،در اتحادیه اروپا به
حدي است که پناهجویاني که در کشورهاي خود و در دوران حبس و بازداشت ،مورد شکنجه و
آزار قرار گرفته و از آسيبهاي ناشي از آن رنج ميبرند ،این حق را پيدا ميکنند که از کشورهاي
عضو اتحادیه ،اجازه اقامت دریافت کنند .دیوانعالي اروپا در رأي مورخ  25آوریل  21۹8خویش
(در مورد وضعيت پناهجویي از کشور سریالنکا که در سال  2119ميالدي ،از بریتانيا تقاضاي
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پناهندگي کرده و دليل آن را تحت شکنجه بودن در دوران بازداشت خویش در سریالنکا ،به دليل
عضویت در «سازمان ببرهاي تاميل» عنوان نموده بود) ،ضمن تأکيد بر این امر ،اینگونه استدالل
نمود که امکان تشدید بيماري و خطر خودکشي براي او در صورت بازگشت به کشورش وجود
دارد۹.
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 -4حق مصونیت از حبس انفرادی و رويههای تنبیهي سخت گیرانه
در اندیشه جرم شناسان گذشته ،با تأکيد بر این دیدگاه که حبس عمومي ،مضرات فراوان
دارد؛ براي کاستن آثار مخرب این مدل از حبس ،عدهایي از اندیشمندان به حبس انفرادي توجه
کردند .تحت تأثير اندیشههاي جان هوارد در پایان سدهي هفدهم ،کاملترین رژیم حبس انفرادي،
در زندان مدل ساخته شده در فيالدلفيا به اجرا درآمد که به آن سيستم پنسيلوانيایي گفته
ميشد .بر این مبنا ،از حبس انفرادي دفاع ميشد که رژیم حبس انفرادي ،این مزیت بزرگ را
دارد که مانع درهم و با هم زیستن و فساد محکومان در حبس ميگردد( .بولک)۹81 :۹۳87 ،
در حال حاضر ،مطابق اسناد بينالمللي و منطقهاي ،در اِعمال مجازاتهاي تنبيهي بر زندانيان
در محيط زندان ،بایستي جانب احتياط را مراعات و حتيالمقدور از به کارگيري تنبيهاتي
سختگيرانه چون حبس انفرادي ،پرهيز نمود؛ به عبارت اُخري ،حبس انفرادي ،علي االصول
مجازات تنبيهي مناسب و متناسبي براي زنداني نيست؛ مگر در موارد استثنایي .مجموعه قواعد
حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان ( ،)۹947طي مواد  27تا  ،۳۳به تنبيه و انضباط در
زندانها ،پرداخته است .در ماده  ۳۹این سند چنين آمده است« :الزم است مواردي نظير تنبيهات
بدني ،استقرار در یک سلول تاریک و هرگونه تنبيه خشن ،غيرانساني و تحقيرآميز به عنوان
مجازاتهاي قابل اِعمال براي بزه هاي انضباطي ،ممنوع گردد ».در صورت صالحدید و موارد لزوم
اِعمال تنبيهات مزبور نيز بایستي مطابق ماده  ،۳2یک مأمور پزشکي ،تمامي زندانيانِ در معرض
تنبيه را معاینه و متناسب بودن تنبيهات ،از جهت قابل تحمل بودن آن براي فرد زنداني را به
طور کتبي ،تأیيد نماید .اصول پایه براي رفتار با زندانيان ( )۹991نيز در ماده  7خود اینگونه بيان
داشته که « :تالش در جهت الغاي حبس انفرادي ،به عنوان تنبيه یا محدودیت استفاده از آن،
اِعمال و تشویق گردد».
حبس انفرادي ،داراي اَشکال گوناگوني است؛ شدیدترین حالت آن ،هنگامي است که زنداني،
کامالً تنها و بدون دسترسي به نور ،صدا یا هواي تازه نگهداري ميشود؛ یعني آنچه که به عنوان
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«سلولهاي تاریک» از آنها یاد ميشود ،ماده  ۳۹مقررات اروپایي زندان ،اینگونه حبس انفرادي را
اکيداً ممنوع و مقرر داشته است« :تنبيهات جمعي ،تنبيه بدني ،تنبيه از طریق استقرار در یک
سلول تاریک و هرگونه تنبيه خشن ،غيرانساني یا تحقيرآميز ،به عنوان مجازات بزه انضباطي،
اکيداً ممنوع ميباشد» .کميته اروپایي پيشگيري از شکنجه ،رفتار یا مجازاتهاي غيرانساني یا
تحقيرآميز نيز در بند  ۹۹۳از بخش اول گزارش بازدید به عمل آمده از زندانهاي اسپانيا (که از
اول تا دوازدهم آوریل  ۹99۹صورت پذیرفت) اینگونه بيان داشت که« :هيأت نمایندگي ،برخي
زندانيان سطح یک را مالقات کرد که براي دوره هاي زماني بسيار طوالنيف تحت نوعي انزوا قرار
گرفته بودند و تحت شرایط مادي شاق و با فعاليت جسماني اندک و یا بدون هيچ فعاليت جسماني،
نگهداري ميشدند .از منظر کميته ،این امر ،به معني رفتار غيرانساني است.
نوع دیگري از حبس انفرادي ،هنگامي است که یک زنداني ،در سلول انفرادي و با دسترسي
به نور و هواي طبيعي ،نگهداري ميشود؛ این نوع تنبيه بایستي تنها در مواقع استثنایي و براي
دورههاي زماني کوتاه استفاده شود .در همين رابطه ،به موجب ماده  )۹( ۳8مقررات اخيرالذّکر :
«تنبيه از طریق حبس در انفرادي ،تنها در موردي اجرا ميگردد که پزشک پس از معاینه ،کتباً
توانایي تحمّل آن توسط زنداني را تأیيد نماید» .طبيعي است که درصورت تجویز پزشک به اِعمال
حبس انفرادي در مورد زنداني ،مأمور پزشکي ،بایستي روزانه از زندانيان تحت تنبيه انفرادي،
بازدید نموده و چنانچه بنا به دالیل سالمتي جسمي یا رواني ،خاتمه یا تبدیل تنبيه فوق را
ضروري تشخيص دهد ،مدیر زندان را مطلع نماید( .ماده  ))۳( ۳8کميته اروپایي پيشگيري از
شکنجه نيز ،در بند  40دومين گزارش عمومي فعاليتهاي خود در زمينه پيشگيري از شکنجه،
عنوان داشت که« :در برخي مواقع ،حبس انفرادي ميتواند منجر به رفتار غيرانساني و تحقيرآميز
شود؛ در هرحال ،تمامي اشکال حبس انفرادي باید در کوتاهترین زمان ممکن باشد.».
ماده  ۳کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ( )۹941در همين
راستا ،رفتار با زندانيان در طول حبس انفرادي را نيازمند رعایت استانداردهایي ميداند .این رویکرد
به ویژه بر محيط فيزیکي و امکان تماس اجتماعي در طول دوره حبس متمرکز بوده است .الزامات
مربوط به شرایط فيزیکي ،از جمله اندازه اتاقها ،نور ،شرایط بهداشتي ،خوراک و غيره ،شرایط
اجتماعي ،نظير ارتباط با کارکنان ،استفاده از کتابخانه ،رسانهها ،خرید ،و شرایط مرتبط با سالمت،
مانند دسترسي به خدمات ورزشي ،درمان پزشکي ،نظارت بر سالمت رواني و ...در طول دوره
حبس انفرادي ،ممکن است به عنوان بخشي از تعهد مثبت آنها براي تضمين ممنوعيت شکنجه،
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رفتار ترذیلي یا رفتار غيرانساني یا مجازات بر مقامات کشور تحميل شود .به عالوه ،این کنوانسيون
بر اثرات منفي انزوا بر سالمت رواني زندانيان تأکيد کرده است( .باگر و دانيل)2۳2 :۹988 ،
کميسيون اروپایي حقوق بشر در پرونده کروشر در مقابل مولر ،)۹98۳( ۹ضمن تأکيد بر
تبعات مخرب حبس انفرادي ،بيان داشت که« :انزواي مطلق ،عالوه بر انزواي کامل اجتماعي،
ميتواند شخصيت را فرو بپاشد و متضمن رفتاري است که با الزامات امنيتي یا هر دليل دیگر،
نميتوان آن را توجيه نمود».
2
در پرونده کالشنيکف در مقابل روسيه  ،دادگاه اروپایي حقوق بشر ،شرایطي را که یک زنداني
به مدت  5سال و  ۹1ماه ،در مرکزي در روسيه ،تحت آن شرایط ،نگهداري شده بود را ناقض
ماده  ۳کنوانسيون اروپایي حقوق بشر (ناظر بر منع رفتار غيرانساني و تحقيرآميز با زندانيان)
تشخيص داد .مجموعهاي از استاندارهاي مشخص دیگر نيز در شوراي هيأت اروپایي منع شکنجه،
در یازدهمين گزارش کلي فعاليتهاي آن که در سال  2111منتشر شد تعيين شده است .هيئت
بر تعدادي از نگرانيهاي مربوط به حبس تأکيد دارد .براي مثال شلوغي بيش از حد زندان ،روابط
کارکنان با زندانيها ،خشونت داخل زندان ،،خوابگاههاي پرگنجایش ،شرایط فيزیکي و سالمت و
واحدهاي ایمن از آن جملهاند .از این رو استانداردهاي تعيينشده ،ممکن است در هنگام ارزیابي
محتوا و حيطه بهکارگيري ماده  5منشور و به خصوص در فرآیند شناسایي تعهدات مثبت موجود
در ممنوعيت شکنجه ،رفتار غيرانساني یا ترذیلي یا مجازات ،نقش یک راهنماي تعبير را ایفا کنند.
(باگر و دانيال)2۳1 :۹988 ،
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 -5حق دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني مناسب
امروزه با رواج یافتن سياست جنایي ریسک مدار در بسياري از نظامهاي کيفري ،با هدف
کنترل و طرد مجرمان خطرناک ،کيفر حبس بيش از پيش اهميت یافته است .همان گونه که
اسناد بينالمللي صراحت دارند ،کيفر تحميلي بر مجرم ،باید تنها محروميت از آزادي باشد؛ حبس
نباید دربردارندهي خطرات جسمي یا سوء استفادهي رواني توسط کارکنان یا سایر زندانيان باشد.
همچنين حبس نباید دربر دارنده خطر ابتال به بيماريهاي وخيم یا حتي مرگ به سبب شرایط
مادي یا فقدان مراقبت هاي رواني و بهداشتي مناسب باشد( .رضواني و همکاران)۹۹1 :۹۳89 ،
بنابراین دولتها همانگونه که موظفند به شهروندان عادي ،مراقبتهاي بهداشتي استاندارد ارائه
Croucher vs. Muller
Kalashnikov vs. Russia

۹
2
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کنند ،باید زندانيان ،به ویژه زندانيان آسيبپذیر جسمي و رواني مانند معتادان و سایر بيماران
محبوس را نيز تحت پوشش قرار دهند( .همان )۹19 :چرا که زندانيان عموماً ،وابسته به طبقاتي
از جامعه هستند که کمترین ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني را دارا بوده و شرایط
زندان از حيث فقدان یا کمبود دسترسي به خدمات مزبور ،به این افراد ،آسيب مضاعف ميرساند.
در مورد خدمات بهداشتي ،تمامي امکانات پيشبيني شده براي زندانيان ،به ویژه امکانات
خواب آنها ،باید مطابق با الزامات بهداشتي ،با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایي و به خصوص
ميزان هواي موجود در اتاق ،مساحت اتاق ،نور ،حرارت و تهویه باشد( .ماده  ۹1مجموعه قواعد
حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان) همچنين تأسيسات بهداشتي ،یاید به اندازه کافي موجود
باشند تا زندانيان بتوانند در موارد ضروري ،نيازهاي طبيعي خود را برطرف کرده و از وضعيتي
تميز و مناسب برخوردار باشند( .ماده  )۹2امکاناتي کافي براي حمام و دوش گرفتن ،باید به گونه
اي فراهم شود که هر زنداني ،قادر و ملزم باشد با استفاده از آبي که داراي حرارت متناسب با
فصل است ،به دفعاتي که مطابق فصل و منطقه جغرافيایي جهت حفظ بهداشت عمومي ضروري
است و حداقل یکبار در هفته ،استحمام نماید( .ماده  )۹۳عالوه بر اینها ،مسئول پزشکي زندان
موظف است ضمن بازرسي منظم کميت ،کيفيت و نحوه تهيه و توزیع غذا ،مدیر زندان را در
جریان آنها قرار دهد( .ماده  )20عالوه بر مجموعه قواعد مزبور ،به موجب ماده  9اصول پایه براي
رفتار با زندانيان (« :)۹991زندانيان باید به خدمات بهداشتي موجود در کشور ،بدون تبعيض به
خاطر وضعيت حقوقي خود ،دسترسي داشته باشند».
در مورد خدمات پزشکي و درماني ،ماده  ۹2ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي ( )۹900بر حق کليه افراد (از جمله زندانيان) ،در بهرهمندي از حداکثر ميزان تندرستي
جسماني و رواني قابل حصول ،تأکيد مي نماید .مجموعه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با
زندانيان ( )۹947در ماده  02خود ،هدف از ارائه خدمات پزشکي در زندان و مرکز نگهداري را،
کشف و معالجه بيماريها ،کمبودهاي جسمي و رواني ميداند که امکان دارد ،بازپروري زنداني را
با اخالل مواجه نماید .ماده ( 22 )۹مجموعه فوق ،بر لزوم وجود حداقل یک مسئول پزشکي
ذیصالح که تا حدي با مسائل روانپزشکي آشنایي دارد ،در هر زندان تأکيد نموده است؛ بدیهي
است که مسئول فوق ،بایستي مطابق ماده  ،24مراقب سالمت جسمي و روحي زندانيان بوده و
هر روز همه زندانيان بيمار و آنهایي که شکایتي راجع به بيماري خود دارند و نيز هر زنداني را
که توجّه خاصي نسبت به وضعيت او دارد ،ببيند .ماده ( 22 )2اعزام زندانيان بيمارِ نيازمند به
معالجات تخصصي را به نهادهاي ویژه یا بيمارستانهاي عمومي گوشزد نموده و ماده ( 22 )۳نيز
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در دسترس بودن خدمات یک مسئول ذیصالح دندانپزشکي را براي هر زنداني ،بيان نموده است.
عالوه بر حقوق ایجابي مزبور ،اصل  22از مجموعه اصول حمایت از کليه افراد تحت بازداشت یا
حبس (مصوب  9دسامبر  ۹988سازمان ملل متحد) ،حقي را به طور سلبي ،براي زنداني ،در
زمينه امور پزشکي مقرر نموده است؛ به موجب اصل مزبور« :هيچ فرد در بازداشت یا زندان نباید،
حتي با رضایت خویش ،مورد آزمایشهاي پزشکي یا علمي که به سالمت وي آسيب ميزند ،قرار
بگيرد».
در اسناد اروپایي ،ماده  ۳4منشور حقوق اساسي اتحادیه اروپایي ( ،)2111اینگونه مقرر
ميدارد« :هرکس ،حق دسترسي به مراقبتهاي پيشگيرانه ،بهداشتي و استفاده از خدامات
پزشکي را طبق شرایط مقرر در قوانين و عرفهاي داخلي دارد .اتحادیه در تعریف و اجراي تمام
سياستهاي خود ،سطح باالیي از حمایت بهداشتي را براي افراد ،تضمين خواهد کرد» .عالوه بر
این ،دادگاه اروپایي حقوق بشر در موارد متعددي ،عدم دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني
مناسب را مصداق رفتارها و مجازاتهاي غيرانساني یا تحقيرآميز و مشمول ماده  ۳کنوانسيون
اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،تشخيص داده است؛ در رأي دي ( )Dعليه
پادشاهي انگلستان ( ،)۹997متقاضي ،که در واپسين مرحله از بيماري ایدز قرار داشت ،ادعا
ميکرد که اخراج وي به کشور متبوعش (سن کيتز) و در شرایطي که هيچ گونه درمان پزشکي
متناسب با وضعيت جسماني وي (خالف کشور انگلستان) در آنجا به وي ارائه نميشود ،رفتاري
غير انساني و خفّت بار و مخالف ماده  ۳خواهد بود .به زعم وي ،این اخراج او را در موقعيتي از
انزوا و تبعيض قرار خواهد داد .دیوان اروپایي حقوق بشر ،قابل استناد بودن ماده  ۳را تأیيد و
کشور انگلستان را به عنوان ناقض این ماده محکوم نمود( .جعفري )۹۹۹ :۹۳87 ،در زمينه فرد
زنداني به طور خاص نيز ميتوان به پرونده موسائو عليه دولت ترکيه اشاره نمود که در آن،
خواهان ،تبعه یک دولت خارجي بود که در مدت اقامت خود در ترکيه ،به اتهام دست داشتن در
قتل عمد ،مدتي بازداشت شده بود .او در یکي از موارد دادخواست خود به دادگاه اروپایي حقوق
بشر ،اظهار داشت که در هشت روز ابتدایي بازداشت ،به علت شرایط نامساعد فيزیکي و به جهت
تعدد زندانيان و نداشتن فضاي مناسب از لحاظ بهداشتي ،در وضعيت نامناسبي قرار گرفته است.
(راعي و موسوي )21۳ : ۹۳94 ،دادگاه در رأي خود ،تأکيد کرد که فقدان فضاي کافي شخصي
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در محيط زندان ،به عنوان عاملي مهم ،بایستي در نظر گرفته شود و به همين دليل با استناد به
پرونده یاراشونن ،۹نقض ماده  ۳کنوانسيون را احراز نمود2.
 -6حق ارتباط با خانواده و جهان خارج

Yarashonen Case.
Available At: https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-%E2%80%93-musaev-vturkey-application-no-7275411
2
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اگرچه افراد زنداني ،از حق جا به جایي آزادانه محروم ميگردند؛ ليکن این امر ،به معني سلب
سایر حقوق آنها به عنوان یک انسان نيست .یکي از مهمترین این حقوق ،حق ارتباط با خانواده و
جهان خارج است .اصل مزبور ،با این اندیشه در ارتباط است که زنداني باید در جامعه مدني ادغام
شده و جایگاه یک شهروند عادي را در جامعه بازیابد .حفظ ارتباط با خانواده و محيط خارج ،یکي
از عوامل اساسي براي اجتماعي کردن زندانيان محسوب ميشود( .همتي )9۳ :۹۳90 ،به همين
دليل و به باور بسياري از اندیشمندان ،مدیریت بهينه در اماکن حبس ،مدیریتي است که شأن
انساني و حق تماس محرومان از آزادي با خانواده و دوستان را ملحوظ توجه قرار داده و با مالقات
کنندگان ،رفتاري انساني داشته باشد( .کویل)۹2۹-۹22 : ۹۳85 ،
در مورد حق ارتباط با خانواده ،از آنجا که مطابق ماده  ۹2اعالميه جهاني حقوق بشر (:)۹958
«احدي نباید در زندگي خصوصي ،امور خانوادگي ،اقامتگاه یا مکاتبات خود ،مورد مداخالت
خودسرانه واقع شود» و همچنين به موجب ماده  2۳ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
(« :)۹900خانواده ،عنصر نهادین و اساسي جامعه است و سزاوار حمایت جامعه و دولت است»،
این حقوق ،زندانيان را نيز شامل ميگردد؛ بدین ترتيب ،الزمه احترام به حق جهاني زندگي
خانوادگي در خصوص زندانيان ،اتخاذ تدابيري قانوني درجهت ضابطهمند نمودن و نيز تسهيل
مالقات آنها با اعضاي خانواده و نيز دوستان مورد اعتمادشان ميباشد؛ به عنوان مثال ،به موجب
ماده  ۳7مجموعه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان (« :)۹947زندانيان ،باید تحت
مراقبت هاي ضروري ،مجاز باشند چه از طریق مالقاتهاي حضوري و چه از طریق مکاتبه ،با
اعضاي خانواده و دوستان مورد اعتماد خود ،ارتباط داشته باشند» و البته الزم است توجه ویژهاي
به حفظ و بهبود روابط زنداني و خانوادهاش ،هنگامي که این روابط ،به مصلحت هر دو طرف است،
صورت پذیرد( .ماده  )79در مورد متهمين زنداني به طور خاص نيز بایستي گفت که آنها از این
حق برخوردارند که در اسرع وقت ،خانواده خود را از بازداشت مطلع ساخته و از تمامي تسهيالت
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عادي براي برقراري ارتباط با خانواده و دوستان و مالقات با آنها ،برخوردار شوند (ماده  ،)9۳عالوه
بر مجموعه قواعد مزبور ،مجموعه اصول حمایت از کليه افراد تحت بازداشت یا حبس ()۹988
نيز در ماده  ۹0خود ،به حق بازداشت شدگان و زندانيان نسبت به آگاهي اعضاي خانواده و دیگر
افراد مناسب ،جهت آگکاهي از وضعيت آنان ،اشاره مينماید.
در سطح اتحادیه اروپا نيز حق ارتباط زنداني با خانواده و حمایت از زندگي خانوادگي وي،
هم در اسناد و پروتکلهاي منطقه ايِ اتحادیه و هم در رویه قضایي ،مورد تأکيد قرار گرفته است؛
به موجب ماده ( 8 )۹کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (،)۹941
هرکس (از جمله زنداني) از حق احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي و  ...برخوردار است.
بنابراین ،مردان و زناني که به سن ازدواج رسيدهاند ،از حق ازدواج و تشکيل خانواده ،مطابق با
قوانين ملي حاکم بر اِعمال این حق ،برخوردارند( .ماده  )۹2عالوه بر کنوانسيون مزبور ،ماده 7
منشور حقوق اساسي اتحادیه اروپایي ( )2111نيز بر لزوم احترام به زندگي شخصي و خانوادگي
هر فرد ،به طور عام ،تأکيد مي نماید؛ بنابراین ،حق ازدواج و تشکيل خانواده ،طبق قوانين داخلي
مربوطه ،بایستي تضمين گردیده (ماده  )9و خانواده از حمایت قانوني ،اقتصادي و اجتماعي
برخوردار باشد( .ماده ( )۳۳ )۹در خصوص افراد زنداني به طور خاص ،دادگاه اروپایي حقوق بشر،
در پرونده هامر در مقابل بریتانيا ( ،)۹979حکم نمود که زندانيان ،با وجود حضور در زندان ،از
حق ازدواج برخوردارند .همچنين در پرونده پلياکووا و دیگران در مقابل روسيه )21۹7( ۹که ۳
زنداني بين  2111تا  8111کيلومتر دورتر از اعضاي خانواده خود ،در زندان نگهداري شده و این
امر ،تأثير مستقيمي بر نحوه مالقات آنان با خانواده خود داشت ،دیوان اروپایي حقوق بشر در
حکم خود مقرر داشت که زنداني نمودن افراد ،هزاران مایل دورتر از خانوادههایشان ،نقض حق
زندگي خصوصي و خانوادگى آنها و ماده  8کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي است2.
درخصوص حق ارتباط با جهان خارج ،زندانيان باید بتوانند ،عالوه بر برقراري ارتباط با خانواده
و دوستان خود (که شرح آن رفت) در جریان اخبار و رخدادهاي برون از زندان نيز قرار گيرند؛
چرا که آگاهي از آنچه در دنياي خارج رخ ميدهد ،ميتواند به زندانيان در داشتن رفتاري عاديتر
در طول زندگي ،در دنياي بسته زندان کمک نماید .بنابراین جز در شرایط استثنایي ،هيچ دليلي
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براي جلوگيري از دسترسي زنداني ،به رسانه هاي گروهي و کسب اخبار وجود ندارد .مطابق ماده
 ۳9مجموعه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان« :الزم است زندانيان ،به طور منظم،
از طریق مطالعه روزنامه ،نشریات یا انتشارات ادواري یا ویژه زندان و از طریق گوش دادن به رادیو
یا از طریق سخنراني یا هر روش مشابه دیگري که توسط مدیریت زندان ،مجاز یا تحت نظارت
است ،در جریان اخبار مهم قرار گيرند» .در اسناد اروپایي ،ماده ( ۹۹ )۹منشور حقوق اساسي
اتحادیه اروپایي ،آزادي کسب اطالعات ،بدون دخالت مقامات دولتي و محدودیت مرزي را
زیرمجموعه آزادي بيان قلمداد مينماید .همچنين به موجب ماده ( 8 )2کنوانسيون اروپایي حقوق
بشر ،در اجراي احترام به حق مراسالت فرد ،هيچ مداخلهاي نباید از سوي هيچ یک از مقامات
دولتي صورت گيرد؛ مگر مداخالت منطبق بر قانون و مواردي که در یک جامعهي مردمساالر ،به
دالیل حفظ امنيت ملي ،ایمني عمومي ،رفاه اقتصادي کشور ،پيشگيري از هرج و مرج و جرایم،
حفاظت از سالمتي و اخالقيات یا حفاظت از حقوق سایرین ،ضروري تشخيص داده شوند .رویه
دیوان اروپایي حقوق بشر ،براي اینکه قانوني توان دخالت و تحدید حق بر حریم خصوصي (از
جمله ارسال مراسالت و کسب اخبار) را داشته باشد ،آن را نيازمند شرایطي از این قبيل دانسته
است :قابل دسترس باشد و به حد کفایت ،واضح باشد( .رحيم خویي و رستمزاد)27۳ :۹۳90 ،
در پرونده کوزنتسوف در مقابل اوکراین ( )211۳که خواهان ،یک زنداني بود و طبق مقررات
زندان ،هر زنداني فقط ميتوانست یک نامه در ماه ارسال کند .شمار مالقاتيها را کم کرده بودند
(هر ماه یک نفر) و مالقاتي نيز ميبایست در حضور دو نگهبان انجام ميشد .خواهان از این
مصوبهها اطالعي نداشت و دیوان در نهایت بيان داشت که این مقررات ،به طور عمومي در دسترس
نبوده و درنتيجه ،قابليت تحدید حق بر مکاتبات و زندگي خانوادگي نظير محدودیت بر مالقاتي
یا شمار نامهها را نداشته و بنابراین دیوان ،نقض ماده  8را احراز ميکند( .همان)
شماره  ،54پایيز ۹۳99

اصوالً حق آزادي باور مذهبي و عمل به الزامات و فرایض دیني ،حقي انساني و جهانشمول
بوده و زندانيان نيز همانند انسانهاي آزاد ،از آن برخوردار ميباشند؛ به عبارت دیگر ،محروميت
از آزادي ،نباید شامل محروميت شخص از باور به مذهب و انجام فرایض و شعائر مذهبياش باشد.
حق مزبور ،باید براي تمامي گروههاي مذهبي به رسميت شناخته شده ،فراهم گردیده و نباید به
مذاهب اصلي و رسمي یک کشور محدود شود .همچنين تضمين اینکه زندانيان فاقد مذهب،
مجبور به انجام شعائر مذهبي نشوند نيز اهميت دارد .در اسناد عام حقوق بشري ،به موجب ماده
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 ۹8اعالميه جهاني حقوق بشر (« : )۹958هرکس حق دارد که از آزادي فکر ،وجدان و مذهب
بهرهمند شود .این حق متضمن آزادي تغيير مذهب یا عقيده و ایمان ميباشد و نيز شامل تعليمات
مذهبي و اجراي مراسم دیني ،چه به صورت انفرادي ،چه به صورت جمعي ،در قالب آموزش،
اجراي مناسک ،عبادت و دیده بانيِ آن در محيط عمومي یا خصوصي است» .ماده ( ۹8 )۹ميثاق
بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( )۹900نيز ،حق آزادي فکر ،وجدان و مذهب را شامل آزاديِ
داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود ،همچنين آزادي ابراز مذهب یا معتقدات
خود ،خواه به طور فردي یا جمعي ،خواه به طور علني یا در خفا ،در عبادات و اجراي آداب ،اَعمال
و تعليمات مذهبي ميداند .در اسناد مربوط به زندانيان ،مطابق ماده ( 5۹ )۹مجموعه قواعد
حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان ( ،)۹947چنانچه در زندان ،تعداد کافي از پيروان یک
مذهب ،موجود باشند ،بایستي یک نماینده مذهبي صالحيتدار منصوب گردد و چنانچه شمار
زندانيان ،تمام وقت بودن امور مذهبي را توجيه نماید و شرایط موجود نيز اجازه چنين ترتيبي را
دهد ،بایستي اینگونه عمل شود .بدیهي است که نماینده مذهبي فوق ،باید اجازه برگزاري مراسم
و مناسک مذهبي را داشته و هرازگاهي با زندانيان هم مذهب خود ،در زمانهاي مقتضي ،مالقات
خصوصي داشته باشد( .ماده ( )5۹ )2حق دسترسي به نماینده صالحيتدار هر مذهب ،نباید از
هيچ زنداني سلب شود؛ از طرف دیگر ،اگر زنداني ،با مالقات هرگونه نماینده مذهبي ،مخالف باشد،
بایستي به خواسته وي احترام گذاشته شود( .ماده ( )5۹ )۳عالوه بر مجموعه قواعد فوق ،به
موجب ماده  ۳اصول پایه براي رفتار با زندانيان ( )۹991نيز« :بهتر است به عقاید دیني و
سنتهاي فرهنگي گروهي که زندانيان به آن تعلق دارند ،هرگاه شرایط محلي ایجاب کند ،احترام
گذاشته شود» .همانگونه که مالحظه ميگردد ماده  ۳اصول پایه نيز همانند ماده ( 5۹ )۹مجموعه
قواعد حداقل ،احترام به مذهب و آزادي مذهب زنداني یا زندانيان را مستلزم ایجاب شرایط موجود
در محيط زندان نموده و به نوعي از اطالق موجود در اسناد عام حقوق بشري ،فاصله گرفته است.
و در نهایت ،ماده  58قواعد سازمان ملل متحد در مورد حمایت از نوجوانان محروم از آزادي
( ،)۹991به طور خاص بر حق نوجوانان زنداني در تأمين نيازهاي مذهبي و معنوي خود تأکيد و
مقرر نموده که چنانچه مرکز بازداشت ،تعداد کافي نوجوان پيرو یک دین مفروض داشته باشد،
یک یا چند نماینده ذیصالح مذهبي در آن دین ،بایستي در زندان منصوب و اجازه برگزاري مراسم
مذهبي و برآورده نمودن نيازهاي دیني نوجوانان زنداني را دارا باشند؛ همچنين هر نوجوان ،باید
حق داشته باشد با نماینده ذیصالح مذهب انتخابي خود دیدار کند؛ همانطور که حق دارد در
مراسم مذهبي شرکت نکرده و از آموزش و مشاوره مذهبي ،امتناع ورزد.
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در اسناد اروپایي ،آزادي مذهب در مادهي  9کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي ( )۹941آمده است .این ماده ،اینگونه بيان ميدارد .۹« :هرکس حق آزادي
اندیشه ،وجدان و مذهب (دین) دارد؛ این حق شامل آزادي تغيير مذهب (دین) یا عقيده و آزادي
در اظهار دین یا عقيده به صورت انفرادي یا جمعي با دیگران و به شکل خصوصي یا عمومي در
قالب عبادت ،آموزش ،عمل به مناسک و به جاي آوردن (آیينها) ميشود .2 .آزادي اظهار یک
دین یا عقيده تنها موضوع محدودیتهایي خواهد بود که توسط قانون ،براي جامعه اي دموکراتيک
و به نفع امنيت عمومي ،براي حمایت از نظم ،بهداشت یا اخالق عمومي یا براي حمایت از حقوق
و آزاديهاي دیگران ،الزم تشخيص داده شده باشد» .همچنين به موجب ماده ( ۹1 )۹منشور
حقوق اساسي اتحادیه اروپایي (« :)2111هرکس از حق آزادي اندیشه ،وجدان و مذهب برخوردار
است .این حق ،شامل آزادي تغيير مذهب یا عقيده و آزادي اظهار مذهب یا عقيده  -به صورت
فردي یا جمعي و نيز به صورت خصوصي و علني  -از طریق آموزش ،انجام عبادت و اجراي مراسم
دیني است».
با وجود اینکه سکوالریسم و جدایي دین از سياست ،یکي از اصول بنيادین حکمراني در
کشورهاي اروپایي ميباشد ،با این حال ،آزاديهاي مذهبي و عقيدتي مورد حمایت گستردهاي
در رویه دیوان اروپایي قرار گرفته و حسن اجراي آن تضمين شده است( .عبدي و زماني:۹۳90 ،
 )07دیوان اروپایي حقوق بشر ،به موضوع نقض حق بر آزادي دین و مذهب (از جمله درخصوص
زندانيان) ،به عنوان یکي از مسائل مبتالبه شوراي اروپا پرداخته است .درخصوص تبيين محدودهي
عبارت دین یا اعتقاد مذکور در ماده  9فوق االشاره ،رویه دیوان اروپایي حقوق بشر ،حاکي از
تفاسيري موسع بوده و عالوه بر اعتقادات دیني سنتي (ادیان بزرگ جهان) ،شامل عقاید صلح
طلبانه ،کمونيستها ،کافران و اعتقادات منکران وجود خدا نيز ميشود .تنها فرقي که ميان پيروان
این عقاید با دینداران سنتي جهان ،در رویه دیوان وجود دارد ،این است که پيروان عقاید
غيرسنتي ،بار اثبات دليل را در اثبات وجود عقاید خود ،بر عهده دارند( .زماني و حسيني آزاد،
 )52 :۹۳9۳همانگونه که گفته شد ،به موجب بند  2ماده  9کنوانسيون اروپایي حمایت از حقوق
بشر و آزاديهاي اساسي ،آزادي اظهار یک دین یا عقيده ،تنها موضوع محدودیتهایي خواهد بود
که توسط قانون ،براي جامعهاي دموکراتيک و به نفع امنيت عمومي ،براي حمایت از نظم ،بهداشت
یا اخالق عمومي یا براي حمایت از حقوق و آزادي هاي دیگران ،الزم تشخيص داده شده باشد.
بند مذکور ،سه شرط و ضابطه اصليِ برخورداري دولتها از حاشيۀ صالحدید را برشمرده است
که عبارتند از :تجویز قانوني ،ضرورتهاي یک جامعه دموکراتيک و اهداف مشروع (حمایت از
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امنيت ،نظم ،بهداشت و اخالق عمومي یا حمایت از حقوق و آزاديهاي دیگران) ،این امر در
پرونده چایلد در مقابل انگلستان ،۹مورد پذیرش کميسيون وقت اروپایي حقوق بشر واقع گردید؛
در این پرونده شاکي که یک زنداني محکوم به قتلهاي متعدد بود ،اغلب اوقات از حضور در خدمات
کليساي زندان محروم ميشد .استدالل دولت انگلستان در ممانعت از حضور وي ،توجيهات امنيتي
خاص محيط زندان بود مبني بر اینکه بيرون رفتن شاکي از سلول ،عالوه بر تأثيرات مختل کننده،
باعث دشواري تأمين امنيت زندان ،براي مسئوالن آن ميگردد که این استدالل ،مورد پذیرش
کميسيون قرار گرفت( .تمپرمن)۹۹ :21۹7 ،
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نتیجهگیری
آنچه در رابطه با هر انسان و از جمله زنداني ،مهم و اساسي تلقي ميشود ،حقوق بنيادیني
است که باید از آن بهرهمند گردد .حقوق بنيادین ،حقوقي است که باید در مورد هر انساني ،در
حوزههاي عمومي و خصوصي زندگي تضمين گردیده و هيچ توجيه قانوني ،نميتواند آنها را از
این حقوق محروم کند .به بيان دیگر ،انسان نباید به عنوان ابزار ،مورد سوءاستفاده دیگران قرار
گيرد و حفظ شأن و کرامت وي از جمله ضروریات است؛ بنابراین در موقعيتهاي گوناگون از
جمله در زندان ،بایستي تحت تدابير حمایتي ویژه قرار گيرد .در غير این صورت ،بقاي شخصيت
و کرامت وي زیر سؤال ميرود .حقوق جهاني بشر ،هيچ حد و مرزي را براي حقوق زنداني به
رسميت نشناخته و این حقوق ،شامل تمامي افراد بازداشتشده و محکوم به حبس است.
از آنجا که افراد بازداشت شده یا زنداني ،بدین دليل حق آزادي خود را از دست دادهاند که
متهم به عدم رعایت قانون شدهاند ،چنانچه به طور غيرقانوني ،بازداشت یا زنداني شوند ،تمامي
حقوق آنها ،بایستي مورد احترام قرار گيرد .البته برخي حقوق مثل حق برخورداري از بعضي
آزاديهاي فردي ،حق زندگي خصوصي ،آزادي جابهجایي و آزادي اجتماعات نيز ممکن است در
نتيجۀ زندانيشدن فرد ،محدود شود؛ ليکن سؤال مهم ،این است که آیا سلب آزادي زنداني،
ميتواند به طرز اجتنابناپذیري به سلب دیگر حقوق اساسي او بينجامد یا خير؟ که در پاسخ
بایستي گفت ،بازداشت و زنداني شدن و به تبع آن ،محروميت افراد از آزادي ،به خودي خود،
همان مجازات تلقي شده و مجوزي براي نقض سایر حقوق بنيادین زنداني نيست.
اگرچه ،ایجاد شرایط یک زندگي عادي در زندان ،غيرممکن است؛ ليکن تمامي تمهيدات براي
نزدیک شدن به چنين شرایطي ،باید به کار بسته شود .جهت حفظ حقوق افراد زنداني ،الزم است
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که درهاي زندان و دیگر مراکز کيفري سالب آزادي ،به روي بازرسان مستقل ،گشوده بوده و حق
زندگي عادي زنداني و نيز ارتباط وي با جهان خارج ،به رسميت شناخته شود.
از لحاظ موازین حقوق بشر ،حقوق زندانيان بر یک مجموعه از اسناد منطقهاي و
کنوانسيونهاي بين المللي خاص متکي است که مهمترین آنها در مجموعه قواعد حداقل مقررات
استاندارد در رفتار با زندانيان ،متجلّي است؛ این حقوق ،اگرچه به طور عام ،براي افراد زنداني ،در
نظر گرفته شدهاند ،ليکن در سطح اسناد و کنوانسيونهاي فراملّي اروپایي ،تحت حمایت ویژه و
در رویه قضایي دیوان اروپایي حقوق بشر نيز مورد توجه خاص واقع گردیده اند که در این مقاله،
مورد تبيين و تحليل واقع شدند.
منابع فارسي
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