
Public Law Studies Quarterly, Vol. 52, No 2, Summer 2022 
DOI: 10.22059/JPLSQ.2020.292432.2232 

 

The Necessity of Preserving Humanity in the 

Treatment of Persons Deprived of Liberty: From 

Theory to Practice 
 

(Type of Paper: Research Article) 
 

Amirhossein Ranjbarian1, Maryam Karbalaie Hassani2* 

 
Abstract 
The right to humane treatment when deprived of liberty is a fundamental human 

right that was enshrined in Article 10 of the International Covenant on Civil and 

Political Rights for the first time. Since deprivation of liberty leads to vulnerability 

and violates the individual’s dignity, it is considered necessary for respecting the 

inherent dignity of humans. International human rights instruments have not defined 

this concept, as only the prohibition of torture and other cruel, inhumane, and 

degrading treatment or punishment has been mentioned in the said instruments. 

However, this prohibition is just a minimum commitment for the protection of 

persons deprived of liberty. Ensuring humane treatment of individuals deprived of 

liberty needs a higher level of commitment and adequate actions from governments. 
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 چکیده
حقوق بشرری محسرو     تریناساسی از حق افراد محروم از آزادی به برخورداری از رفتار انسانی،

المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قررار  میثاق بین 10که برای اولین بار در مادة  شودمی
سرازد و  رو مری روبره  ایپرییری ویر    با توجه به اینکه محرومیت از آزادی فرد را با آسیب گرفت.

شک الزمر   دهد، چنین حقی بیراحتی در معرض تضییع قرار میکرامت و حقوق انسانی او را به
گونره  المللری حقروق بشرری هری     آید. اما اسناد برین حسا  میاحترام به کرامت ذاتی انسان به

رفتارهرا یرا   ممنوعیرت شرکن ه و سرایر    »تعریفی از آن ارائه نرداد  و فقرب بره بیران تعهرد بره       
این ممنوعیرت   حالی است که اند. این درپرداخته« های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزم ازات

در شررایب محرومیرت از آزادی    تنها یک تعهد حداقلی برای احترام به کرامرت و رفترار انسرانی   
تری از آید. تضمین رفتار انسانی نسبت بره محرومران از آزادی نیازمنرد سرال براال     حسا  میبه

 هاست.تعهدات و اقدامات فعاالنه از سوی دولت
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 مقدمه
انرد و در  شوند، همچنان انسان و الیرق احتررام  از آزادی خود محروم می 1افرادی که به هر دلیل
مندی از رفتار انسانی نباید در پی محرومیت از آزادی نادید  گرفته شود. هی  شرایای حق بهر 

طور مشخص در خصوص چنرین  المللی حقوق بشری بهبرعکس لزوم رفتار انسانی در اسناد بین
راحتری  دلیل این توجه وی   نیز آن است که محرومیرت از آزادی بره   2است. افرادی مارح شد 

و رفتارهای غیرانسانی من ر شود. سره واةة انسرانیت، احتررام و    پییری خاص تواند به آسیبمی

___________________________________________________________________ 
یابد؛ مانند توقیف و بازداشت براساس ظن ارتکا  جرم، . محرومیت از آزادی در اشکال مختلفی بروز می1

شت معتادان یا های عفونی، بازدامنظور جلوگیری از شیوع بیماریمحکومیت در زندان، توقیف قانونی افراد به
افراد ولگرد، بازداشت جهت ممانعت از ورود غیرم از به داخل کشور و نگهداری بیماران روانی در اماکن 

شود، در هایی اعمال میپزشکی. اگرچه استانداردهای رفتار انسانی نسبت به هم  افراد در چنین وضعیتروان
رم در تقابل با سیستم عدالت کیفری قرار خصوص متهمان و محکومانی که با نقض قوانین و ارتکا  ج

یابد. چنین افرادی اغلب ای میشوند، اهمیت وی  گیرند و موجب برانگیختن حس منفی عموم جامعه میمی
شود. در این گیرند و کرامت و حقوق انسانی آنها تضییع میهدف رفتارهای غیرانسانی و نامناسب قرار می

برند، از سایرین سر میتری مانند مبارز  با تروریسم در زندان بهجدی میان شرایب افرادی که به دالیل
دهند تا با این افراد به دور از تمامی ها در چنین مواردی به خود اجاز  میتر است، چراکه دولتوخیم

مصداق  ترینگیرد، رفتار کنند. مهمطور کامل نادید  میای که کرامت آنها را بهگونهمعیارهای انسانی و به
یک از عنوان مبارزان غیرقانونی اسیرند و هی عملی این امر وضعیت غیرانسانی زندانیان گوانتانامو است که به

 (.135-140: 1392شود )ر.ک: وندنوروز، الملل بشر و بشردوستانه در مورد آنها اعمال نمیموازین حقوق بین
گردد، باید با انسانیت ا تمام افرادی که آزادی آنها سلب میب»المللی حقوق مدنی و سیاسی: میثاق بین 10مادة . 2

اعالمی  آمریکایی حقوق و تکالیف  26و  25مواد «. و احترامی که حقیقت ذاتی شخص انسان است رفتار شود
هر فردی که از آزادی خود محروم شد  حق برخورداری از رفتار انسانی در طی این زمان را دارد و »انسان: 

کنوانسیون  5مادة  2بند «. رشد  نباید مورد م ازات ظالمانه، نامتعارف یا غیرعادی قرار گیردفرد دستگی
اند، باید با احترامی که الزم  کرامت ذاتی با تمامی اشخاصی که از آزادی محروم شد »آمریکایی حقوق بشر: 

 «.شخص انسان است رفتار شود
در  1955که از سال  کر مع عمومی ملل متحد اشار  صادر  از سوی م هایقاعنامهبه  توانمیهمچنین 

ن از آزادی را در معرض توجه جهانی قرار داد  و در اچارچو  حقوق نرم و غیرالزام آور رفتار انسانی با محروم
مختلف انسانی در چنین شرایای پرداختند. مانند قواعد  هایگرو اصول رفتار با   مقاطع زمانی متفاوت به ارائ

د حداقل برای رفتار با زندانیان، مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی استاندار
، م موعه اصول حاکم بر حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، اندشد خود محروم 

و اقدامات غیرسالب آزادی قواعد ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی  اصول اساسی رفتار با زندانیان و
قانونی، قضایی و اجرایی  هایرا به اتخاذ اقدام هادولتم مع همچنین  هایقاعنامهدر خصوص زنان م رم. 

 آنهادر تمامی اماکنی که اشخاص محروم از آزادی در  سوءرفتارمؤثر در جهت پیشگیری و رسیدگی به موارد 
 برای مثال: .سازندمیانسانی این افراد ملزم  حضور دارند و تضمین احترام به کرامت و حقوق

A/RES/64/153, 18 December 2009, A/RES/65/205, 21 December 2010, A/RES/66/150, 19 December 

2011, A/RES/70/146, 17 December2015 
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عنوان عضوی از جامع  میثاق به این مفهوم است که به هر انسان باید به10کرامت ذاتی در مادة 
بشری نگریست که مستحق احترام است، چون حق احترام و حفر  کرامرت در واقعیرت انسران     

 بودن نهفته است. 
المللری حقروق بشرر هری  تعریرف روشرن و       نین حقی، اسناد برین رغم اهمیت اساسی چبه

برندارنرد. از سروی دیگرر، تعهرد بره       مشخصی از عبارت رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی در
این ترتیب شراهد آنریم کره     گیرد. بهرفتار انسانی در عمل نیز تا حد زیادی مورد غفلت قرار می

انرد و از  رهای مختلف با وضعیت غیرانسرانی حربس مواجره   های کشوهای زیادی در زندانانسان
مشکالت بسیاری چون شرایب نامناسب زندگی، دسترسی نداشتن به خدمات درمانی جسرمی و  

برنرد. چنرین   دست رفتن پیوندهای خانوادگی و نقض سرایر حقروق انسرانی رنر  مری      روانی، از
هرا، خودکشری و در نهایرت مرر      های جسمی و روحی در زندانشرایای به آمار باالی بیماری

 است.  منتهی شد 
های واگیردار مانند ایردز، هااتیرت و سرل در میران     در بیشتر کشورها میزان ابتال به بیماری

ومیرر  ها بسیار بیشتر از جمعیت عادی جامعه است و از دالیل عمردة مرر   افراد حاضر در زندان
مشرکالت سرالمت در زنردانیان، مشرکالت     برر شریوع   همچنین افرزون  1آید.شمار میزندانیان به

هررای تلررخ دوران کررودکی ماننررد عراطفی و ارتبرراطی در فراینررد رشررد شخصرریت آنهرا و ت ربرره  
های جنسی نیرز از دالیلری هسرتند کره بره برروز مشرکالت روحری در ایرن گررو            سوءاستفاد 

عبرارت  د. بهشونان امند و در م موع به افزایش ارتکا  خودکشی از سوی زندانیان من ر میمی
نوعی است که حتی اگر در زندان نباشرند نیرز   های افراد محکوم در زندان بهدیگر اگرچه وی گی

، اما وقتی محرومیرت از آزادی و  ( J Towl, 2017: 83-95)احتمال خودکشی در آنها زیاد است، 
ن زدن بره رفتارهرایی چرو    فشارهای ناشی از آن نیز به این م موعه اضرافه شرود، خارر دسرت    

 2خودزنی و خودکشی دوچندان خواهد شد.

___________________________________________________________________ 
، زندگی در دالیل چنین وضعیتی در درج  اول به معضالت اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، سال پایین سواد .1

شود و از سوی دیگر، رفتارهای های اقلیت و برخوردار نبودن از خدمات بهداشتی و درمانی مربوط میگرو 
ها مانند روابب جنسی و تزریق مواد، ازدحام جمعیت، خشونت، بهداشت ضعیف و تغیی  پرخار شایع در زندان

 رداند.گها را در این محیب دشوارتر مینامناسب نیز کنترل بیماری
 See: United Nations Office on Drugs and Crime, 2008: 7-10, 87 

های فرهنگی و تفریحی و در اختیار داشتن ابزار دردسترس استفاد  از مواد مخدر، بیکاری، عدم دسترسی به فعالیت. 2
خوابی وجود معضل کف ها ومانند قرص و دارو نیز از دیگر عوامل ای اد خارند. همچنین تراکم جمعیت در زندان

طور که ت ربه نشان داد  محکومان به حبس ابد، محکومان و آن گونه رفتارها باشد.ای برای اینتواند انگیز هم می
وی   ت رة خودزنی دارند، وی   قتل، نوجوانان و افرادی که سابق  مشکالت روانی و بهمتهمان به جرائم خشن به

که دست به خودکشی بزنند. همچنین آمار خودکشی در میان زندانیان در روزهای بیشتر از سایرین احتمال دارد 
اولی  ورود به زندان، روزهای قبل و بعد از محاکمه و در بعضی موارد روزهای قبل از آزادی باالتر از سایر اوقات 
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دلیل از دست دادن آزادی و قررار گررفتن   از سوی دیگر، اگرچه تمامی محرومان از آزادی به
پییرنرد، مالحظراتی   تحت کنترل کامل مأموران عمومی، در برابر نقض حقوق انسانی خود آسیب

ای خاص اجتمراعی و نروع   همانند جنسیت، سن، وضعیت سالمت جسمی و روانی، تعلق به گرو 
این ترتیب اجررای   شود. بهپییری بیشتر من ر میو میزان محکومیت به نیازهای خاص و آسیب

تروان  های مختلف نیازمند توجه مخصوص خواهد بود. برای مثال میرفتار انسانی نسبت به گرو 
ارتبراط برا    هرای مختلفری چرون   به زنان اشار  کرد که در شرایب محرومیت از آزادی در جنبره 

های برخاسرته از  های هدفمند در زندان با نابرابریمندی از خدمات درمانی و برنامهخانواد ، بهر 
شوند. زندگی در زندان همچنرین زنران را در معررض بسریاری از رفتارهرای      جنسیت مواجه می

 دهد که اغلب برر مبنرای جنسریت   غیرانسانی و نیز تحقیر شخصیتشان طی محکومیت قرار می
 1دهند.در قالب سوءاستفاد  جنسی رخ می است و

کودکان و نوجوانان نیز نیازهای جسمی و روانی خاصی دارند که از بزرگساالن متمایز اسرت  
هرای آنهرا براسراس    آیند، چراکره نیازهرا و حساسریت   شمار میو خود نیز یک گرو  ناهمگون به

نری، ت ربر  قبلری خشرونت و     عواملی چون سن، جنسیت، میزان رشد، مشرکالت جسرمی و روا  
(. همچنین زندگی در زندان APT, 2014 : 13-14سوءاستفاد  و میزان تحصیالت متفاوت است )

برانگیرز خواهرد   برای آن دسته از افراد که به لحاظ روانی بیمارند، بیشتر از سایر زندانیان چالش
زندان نیستند و ممکن اسرت  بود. این افراد از یک سو قادر به پیروی مناسب از قواعد و مقررات 

رفتارهایی چون پرخاشگری یا خشرونت از خرود برروز دهنرد و همرین مسرئله احتمرال اعمرال         
کند. از سوی دیگر، چنرین اشخاصری نسربت بره     اقدامات انضباطی در خصوص آنها را بیشتر می

پییرترنرد.  آزارهای جسرمی و جنسری، سوءاسرتفاد  و اخراذی از سروی دیگرر زنردانیان آسریب        
در مرورد آنهرا،    چنین امکان جداسازی این افراد از بقی  زندانیان و استفاد  از حبس انفررادی هم

                                                                                                                                        
ی نیز از عدم است. زندانیان حتی پس از آزادی نیز احتمال دارد که اقدام به خودکشی کنند. چنین وضعیت

گیرد. های شغلی در پی حبس نشأت میدست دادن روابب خانوادگی و فرصت موفقیت در بازگشت به جامعه و از
 ( See also: Lehtmets, 2014: 39؛  217- 220: 1394شمس، )ر.ک: 

ای چون ایدز  های کشندشود به بیماری. این امر تأثیرات سوئی بر باروری و سالمت جنسی زنان دارد و موجب می1

های اقتصادی و اجتماعی دارند، از بر این با توجه به اینکه زندانیان زن اغلب سابق  محرومیتمبتال شوند. عالو 

برند و این شرایب در پی فقدان درمان مناسب، بهداشت و تغیی  نشد  رن  میبسیاری مشکالت جسمی درمان

. همچنین در زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال ابتال به شودناکافی و ازدحام جمعیت در زندان تشدید می

افسردگی و دو تا سه برابر بیشتر احتمال ت ربه اختالالت اضارابی مانند اختالل اضارا  پس از حادثه وجود 

ن عنواطور کامل آنها را بهتوان بهشوند که نمیهای جسمی دچار میدارد. زنان همچنین بیش از مردان به عارضه

طور یک بیماری توصیف کرد. فشار روانی ناشی از حبس و جدایی از خانواد  و فرزندان سالمت روانی زنان را به

 .کند و احتمال ارتکا  خودکشی در آنان بیشتر از مردان استتری تهدید میجدی
See: Olomojobi, 2016: 17; Rabin, 2009: 5; Rickford, 2003: 4, 17 
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تواند به که این امر میخوا  به دالیل حمایتی یا در پی نقض قوانین زندان، بیشتر است، درحالی
 (.Ball, 2008: 3-4) شود من ر شانیماریبتشدید وضعیت 

المللی حقوق بشری مفهروم و  گیری از روی  نهادهای بینبهر  کنیم تا بادر این مقاله تالش می
ابعاد رفتار انسانی نسبت به افراد محروم از آزادی را روشن کرد  و سرازوکارهای حمایرت از چنرین    
حقی را بررسی کنیم. در این زمینه در قسمت اول به بیان پیونرد رفترار انسرانی برا کرامرت ذاتری       

المللری، سرعی   جه به عدم تعریف عبارت رفتار انسانی در اسرناد برین  انسان پرداخته، همچنین با تو
ترر شردن   کنیم تا از طریق تعریف و مصادیق عبارت متضاد آن یعنی رفتار غیرانسانی به روشرن می

این مفهوم کمک کنیم. در قسمت دوم نیز چگونگی تضمین رفتار انسانی در خصوص محرومران از  
 کنیم.دهای نظارتی حقوق بشری را در این زمینه بررسی میها و نقش نهاآزادی از سوی دولت

 

 حراست از کرامت انسانی در جریان مجازات
طبیعی است که زندان پیش از هر چیز یک نهاد جمعی است که فقدان آزادی و ارادة مستقل را 

، کنندکند و در عین حال مکان م ازات است و افرادی که در آن زندگی میبه افراد تحمیل می
م بورند تحت کنترل کامل مأموران دولتی در مکرانی مشرخص و همررا  برا افررادی کره خرود        

های خاصی پیرروی کننرد. امرا    اند، اوقاتشان را بگیرانند و از ضوابب و دستورالعملانتخا  نکرد 
های اساسی زندانیان در راستای حمایرت از هویرت   نظر داشت که رعایت حقوق و آزادی باید در

 1جتماعی، استقالل اراد  و کرامت انسانی آنها ضروری است.فردی و ا
 

 هارفتار انسانی الزمة احترام به کرامت انسان .1
 2المللری حقروق بشرری   استفادة مکرر از واةة کرامت انسانی در مقدمه و متن بسیاری از اسناد برین 

عنوان منارق  ی بهبیانگر این است که توافقی گسترد  در خصوص نقش اساسی مفهوم کرامت انسان
پردازی سراد  باشرد،   تواند صرفاً یک عبارتو پشتوان  حقوق بشر وجود دارد. این بیان گسترد  نمی

ای برای تفسیر و اجررای  بلکه مصداقی از اراد  و مناق نویسندگان است. بر این اساس کرامت پایه
نامید. بره ایرن ترتیرب    توان فهم مشترک حقوقی افراد ی چیزی است که میسنگ بنااین اسناد و 

های متعردد حقروق   الملل است که به اعالمیهاصل کرامت انسانی یک اصل اساسی در حقوق بین»

___________________________________________________________________ 
1. See: Van Zyl Smit, 2009: 38-39, 101 

المللی و همزمان با تدوین منشور های طرح مسئل  حقوق بشر در سال بین. توجه به کرامت انسانی در اولین گام2
المللی در زمین  حمایت از بنیان کلی  تعهدات بین»عنوان ملل متحد مدنظر قرار گرفت. منشور ملل متحد به

الم ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، ، با اع«حقوق بشر در چارچو  ملل متحد
های اساسی انسان را در زمرة اهداف اصلی سازمان و همتراز با حف  صلل و امنیت احترام به حقوق و آزادی

 (.17: 1382المللی قرار داد  است )ر.ک: شایگان، بین
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توان موضوعی را یافت که اعتقراد عمرومی   نوعی سخت میبخشد و بهآوری میبشری خاصیت الزام
 (.Alzina de Aguilar, 2011: 7« )جهانی در آن بیش از این موضوع روشن باشد

سربب ایرن حرمرت و    ق کرامت انسانی عبارت است از برتری، تقدم و احتررام انسران و بره   ح
عبرارت  (. بره 86 :1390شرافت حق هر انسان است که در جامعه با احترام زندگی کند )عباسی، 

بر بعد داخلی که همان حس ارزشمند بودن در هویت انسرانی اسرت،   دیگر، کرامت انسانی افزون
هرا  یابد که از طرف دیگرر انسران  ، به این معنا که کرامت وقتی افزایش مییک بعد خارجی دارد

 (.22: 1389گیرد )کالرنس،  مورد شناسایی، احترام و عزت قرار
هایی مانند حق احترام به کرامت انسانی به این معناست که باید با هر انسان )فارغ از وی گی

عنوان فردی که بره گررو  انسرانی تعلرق دارد،     ن اد، جنس، عقید  و رتبه یا جایگا  اجتماعی( به
همچنرین در   1هرای خراص انسرانی اسرت.    رفتار شود، یعنی فردی که دارای استعدادها و قابلیت

زنند، حمایت شرود و  هم میای که شرایب الزم برای رشد انسانی را بهمقابل مداخالت خودسرانه
ت و به فعلیت رساندن اسرتعدادها  در عین حال تأمین شرایب و اوضاع مناسب برای رشد شخصی

عنوان یک تکلیف مورد توجه های انسانی حق اوست. در تفسیر دیگر، کرامت انسانی بهو ظرفیت
است، به این ترتیب که کرامت با توانایی اندیشه و تفکر عقالنی در انسان ارتباط دارد و بره ایرن   

ای هماهنگ با احترام بره کرامرت   ونهگگیرد که رفتار انسان را بهترتیب نظامی اخالقی شکل می
 (.61و 60: 1387ن اد، کند )رحیمیدیگران و خود او هدایت می

ترر و برا   های دقیرق شود که در چارچو مسلم است که کرامت انسانی هنگامی محترم شمرد  می
یرت  عبارت دیگر، از این اصرل بنیرادین بایرد برا رعا    به 2لوازم مشخص حقوقی مورد حمایت قرار گیرد.

 ها از رفتار انسانی است.مندی انسانترین آنها تضمین بهر قواعد خاصی پاسداری کرد که از مهم
 

 . رفتار انسانی، مفهومی بدیهی اما نامعین2
ناپرییر در م موعره   عنوان یکری از حقروق بنیرادین و تخاری    حق برخورداری از رفتار انسانی به

المللری حقروق   یک از اسناد برین ، در هی 3رفیالملل عحقوق بشر و یک اصل اساسی حقوق بین

___________________________________________________________________ 
نوعی مالزم نظر گرفت که به توان درای ابی و سلبی می . به بیان برخی نویسندگان کرامت انسانی را با دو معنای1

اند. از منظر ای ابی کرامت انسانی به معنای لزوم غایت انگاشتن انسان )اصل با یکدیگر و دو روی یک سکه
کس نباید دیگری را ابزار غایت( و از دید سلبی به معنای منع ابزار انگاشتن انسان است، به این معنا که هی 

 (.266: 1392به اهداف خود قرار دهد )ر.ک: راسخ، رسیدن 
های واال و کند که اندیشهالمللی ای ا  میطور کلی روابب پیچیدة بیناند، بهطور که بعضی نویسندگان گفته. آن2

المللی درآیند تا الزام عملی پیدا کنند ها یا معاهدات بینمعیارهای انسانی در اندام و چارچو  کنوانسیون
 (.194: 1368ک: نوربها، )ر.

3. See: International Court of Justice, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 

Republic of Congo), 30 November 2010, para.87; Questions relating to the Obligation to Prosecute 
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بشر تعریف نشد  است. دلیل چنین رویکردی نیز دشواری ارائ  هر گونه تعریرف از ایرن مفهروم    
عبارت دیگر، توصیف و برشمردن جزئیات رفتار با یک انسان در جایگا  انسانی رسد. بهنظر میبه

کره  نماید. درحالیری دشوار و بعضاً خارناک میای متمایز از یک شیء یا حیوان، کاگونهاو و به
 Internationalبرشمردن مواردی که با رفتار انسانی در تضراد هسرتند دشرواری کمترری دارد )    

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1998, para.522.) 
قالرب   در 1ایالمللری و مناقره  از سوی دیگر این حق در تمامی اسرناد حقروق بشرری برین    

 تبلور یافتره « های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزشکن ه و سایر رفتارها یا م ازات»ممنوعیت 
طورکه خواهیم گفت، ممنوعیت سوءرفتار در قالب اعمالی چرون شرکن ه و   اگرچه همان 2است.

و  رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تنها استاندارد حداقلی در احتررام بره کرامرت ذاتری انسران     
 شود.رفتار انسانی با اوست و رفتار انسانی تنها به این سال محدود نمی

تروان از تعریرف رفتارهرای غیرانسرانی     با توجه به دشواری ارائ  تعریف از رفتار انسرانی مری  
المللری تعریرف   عنوان مفهوم متضاد آن کمک گرفت، اگرچه این واة  نیز در هری  سرند برین   به

هرایی را کره   نی در مفهوم عام خود و در معنای سوءرفتار، تمامی اقداماست. رفتار غیرانسا نشد 
کننرد )از جملره شرکن ه و    وی   احترام به کرامت بشری را نقض مری اصل اولی  رفتار انسانی به

گیررد. امرا مفهروم خراص رفتارهرای      ها به جسم، روح و سرالمت انسران(، در برمری   سایر آسیب
عنروان توابرع ممنوعیرت    المللی قابل برداشت است، بره راجع بینگونه که از روی  مغیرانسانی آن

 رسند.هایی اشار  دارد که به حد شکن ه نمیشکن ه به اقدام

 

 وصف غیرانسانی در رفتار .1. 2
واةة غیرانسانی به فقدان کاری ماابق با انسانیت معمول یا وجود چیزی در تعارض برا آن اشرار    

                                                                                                                                        
or Extradite (Belgium v. Senegal), 20 July2012, para. 99 

عهدنام  حقوق  37المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادة میثاق بین 7اعالمی  جهانی حقوق بشر، مادة  5. مادة 1

)بندهای  5های اساسی، مادة کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی 3کودک، مادة 

منشور حقوق  13بشر و مردمان، مادة  منشور آفریقایی حقوق 5(کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مادة 2و1

  اعالمی  حقوق بشر اسالمی. 20بشر عر  و مادة 
بر این بعضاً در کنار آن به بیان مصادیق بارز رفتار غیرانسانی )آن هم از با  مثال و نه بیان تمامی موارد( . عالو 2

های ةنو در قالب نظام نقض نوانسیونوی   در کای که بهاند، شیو منظور تبیین بیشتر این مفهوم پرداختهبه
المللی ذیل عنوان اعمال غیرانسانی در جرائم علیه های کیفری بینها و اساسنام  دیوانفاحش کنوانسیون
اساسنام  دادگا  کیفری وی ة یوگسالوی سابق، مادة  5منشور نورمبر ، مادة  6است: مادة  بشریت دنبال شد 

نویس پیش 22و  21اساسنام  دادگا  کیفری وی ة رواندا، مواد  3ون، مادة اساسنام  دادگا  وی ة سیرالئ 2
 اساسنام  رم. 7قانون جرائم علیه صلل و امنیت بشری و مادة 
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دو منظر توصیف کررد: غیرانسرانی از طررف فاعرل و غیرانسرانی از      توان از دارد. این صفت را می
طورکه قاضی فیتز موریس در نظریر  جداگانر  خرود در قضری      طرف قربانی. در منظر اول همان

بایسرت بره انرواعی از رفترار     مفهوم رفتار غیرانسانی می»ایرلند علیه انگلستان بیان داشته است: 
ا گون  انسانی نباید نسبت بره دیگرری تحمیرل نمایرد یرا      محدود گردد که هی  عضوی از ن اد ی

«. طور فاحش وی گی انسانیت در وجود خود را نقض کنرد چنرین نمایرد   تواند بدون اینکه بهنمی
(ECHR, Ireland v United Kingdom, 1978, Sep Opinion Judge Fitzmaurice, para.26) 

توانرد  رانسانی یعنی چیزی که هی  انسانی نمری از منظر دوم یعنی غیرانسانی نسبت به قربانی، غی
های طبیعی انسران  رود. در این رویکرد به محدودیتتحمل کند یا از هی  انسانی توقع تحمل آن نمی

ای که شرخص  تواند به شیو شود و رفتار غیرانسانی از این نظر به رفتاری اشار  دارد که نمیتوجه می
نی مانند خرودکنترلی، تفکرر مناقری، مراقبرت از خرود، توانرایی       مخاطب را به ادام  عملکردهای انسا

سازد، تحمل شود. البته رفتار غیرانسرانی تنهرا بره تحمیرل رنر  محردود       وگو قادر میصحبت و گفت
شود. به این ترتیب که یک رفترار نسربت   های زندگی انسانی نیز اعمال مینیست، بلکه در دیگر جنبه

زندگی انسانی مانند نیاز به خوا ، اجابت مرزا،، نیراز بره نرور خورشرید،       ترین نیازها و روالبه اساسی
 1شود.تفاوت باشد، غیرانسانی توصیف میفعالیت بدنی و ارتباطات انسانی بی

نگررد. در نظرر او   های درونی انسان مری در همین زمینه ناسبام رفتار غیرانسانی را از منظر قابلیت
های خاصی است کره زنردگی فررد را    ی هستند و داشتن قابلیتاعمال خاصی در زندگی انسان ضرور

ها باید قادر باشند این اعمرال را بره شریوة انسرانی، در برابرر      گرداند و انسانشایست  کرامت انسانی می
شرمرد کره مقتضریات    طریق  حیوانی، ان ام دهند. به این ترتیب او د  قابلیت انسانی اساسی را برمری 

اند از: حیرات، سرالمت جسرمی )تغییر  کرافی و سررپنا        دهند و عبارتل میزندگی با کرامت را شک
های جنسی و خرانگی(،  مناسب(، تمامیت جسمی )آزادی حرکت، رهایی از خشونت از جمله خشونت

ای انسانی کره برا آمروزش    کارگیری حواس و تفکر برای اقدام به شیو حواس، تخیل و تفکر )قدرت به
ها(، مناق کاربردی )توانایی انتخرا   اسات )قدرت ارتباط با دیگر انسانگردد(، احسصحیل ممکن می

دوسرتی )توانرایی زنردگی اجتمراعی برا      و تعیین شیوة زندگی از جمله آزادی اندیشه و میهبی(، نروع 
دیگران(، احترام به دیگر موجودات، گیاهان و طبیعت، برازی و تفرریل و کنتررل برر محریب )کنتررل       

شدن در تصمیمات سیاسی و کنترل مادی در قالب حرق مالکیرت، اشرتغال     سیاسی به معنای سهیم
 (.Nussbaum, 2003: 41هاست )بردن یا کاهش این قابلیت بین و...(. رفتار غیرانسانی به معنی از

 

 المللیرفتار غیرانسانی در رویة قضایی بین .2. 2
دهنرد و  دسرت نمری  غیرانسرانی بره   المللی حقوق بشر تعریفی از رفترار طورکه گفتیم اسناد بینهمان
عنروان رفترار   قضایی حقوق بشری در توصیف و احراز یک رفتار بهرو آنچه نهادهای قضایی و شبهازاین

___________________________________________________________________ 
1. See: Waldron, 2008: 31-35; Also Boulos, 2019: 52 
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کنند، اهمیت بسیاری دارد؛ اگرچه در نهایت تعریف دقیقری از ایرن مفهروم ابرراز     غیرانسانی مارح می
تلف ذیل م موعه سروءرفتار از یکردیگر   نشد  و معیارهای مشخصی هم برای تفکیک اصاالحات مخ

غیرانسانی یک فعل یا ترک فعل با قصرد   کلی براساس روی  این نهادها، رفتار طوربه 1است. ارائه نشد 
عمدی است که موجب رن  و آسیب شدید جسمی یا روانی شد  یا حمل  جدی بره حیثیرت انسرانی    

 شود.ن ه، شکن ه محسو  نمیدلیل فقدان یکی از عناصر اساسی شکشود که بهتلقی می
المللی با چند عامرل همررا  شرد  اسرت:     به این ترتیب رفتار غیرانسانی در روی  قضایی بین

عمد، طول مدت و رن  جسمی و روانی شردید. در ارزیرابی شردت درد و رنر  وارد  نیرز معیرار       
شردت درد و  عبارت دیگرر،  سن ش اغلب توجه به ماهیت رفتار به روش ذهنی است تا عینی. به

رن  جسمی و روانی نسبی است و به جنس، سن و وضعیت سالمت قربانی بستگی دارد. بنابراین 
توانرد  غیرانسانی محسو  نشود، در مواردی می شرایای که ممکن است برای بیشتر مردم رفتار

روز  بررای یرک زنردانی     28در قالب رفتار غیرانسانی قرار گیرد. برای مثرال اعمرال جداسرازی    
دلیل جرم انضباطی در مورد شخصری کره بره بیمراری روانری مبتالسرت و در معررض خارر         هب

 (.W.Janis, 2008: 189شود )خودکشی قرار دارد، رفتار و م ازات غیرانسانی محسو  می
 

 ترین مصادیق رفتارهای غیرانسانی در وضعیت محرومیت از آزادیمهم .3. 2
 یا حبس شرایط نگهداری فرد در بازداشت .1. 3. 2

ها الزم نیست حتماً اعمال خاصی صورت گیرد، بلکه گراهی  برای غیرانسانی شمردن برخی اقدام
آید. حسا  میدادن افراد در شرایای خاص بدون هی  اقدام اضافی خود رفتار غیرانسانی به قرار

آزادی  به این ترتیب یکی از مصادیق عمدة رفتارهای غیرانسانی در شرایب نگهداری محرومان از
گویرد شرکن ه بره    آنتونیرو کاسسره در ایرن زمینره مری      2شرود. در بازداشت یا حبس مارح می

های واحد علیه یک فرد اشار  دارد، امرا رفتارهرای غیرانسرانی و همچنرین تحقیرآمیرز بره       اقدام
ها و شرایب متعددی هستند کره برا هرم    ها نتی   اقدامشوند. این موقعیتها مربوط میموقعیت
دارند، اغلب دشوار  شوند و اگرچه این شرایب با احساس انسانی یک فرد در تعارض قراریجمع م

 (.D.Evans, 1998: 241-242است که هدف خاصی را در آنها احراز کرد )
دارد که استانداردهای حداقلی فارغ در خصوص شرایب نگهداری مقرر می کمیت  حقوق بشر

مالحظات اقتصادی و بودج  آنهرا را برا مشرکل مواجره     یافتگی دولت و حتی اگر از سال توسعه

___________________________________________________________________ 
 .84- 110: 1389ر.ک: ابراهیمی،  .1
لی در تعریف استاندارد رفتار غیرانسانی در خصوص محرومان المل. در این زمینه شایان ذکر است که جامع  بین2

المللی های بینتنها شرایب فیزیکی حبس، بلکه آثار روانی آن را نیز در نظر دارد و محاکم و کمیتهاز آزادی نه
 See: Miller, 1995: 27 گیرند.کار میمعیار جمیع شرایب را برای ارزیابی نقض حقوق این افراد به
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انرد از فضرای فیزیکری حرداقل بررای هرر زنردانی، ت هیرزات         سازد، باید رعایت شوند که عبارت
 .1بهداشتی مناسب، لباس، تختخوا  و غیای مناسب و مقوی

المللی حقوق بشری نقض ممنوعیت رفترار غیرانسرانی در   طور کلی طبق روی  مراجع بینبه
ازحد جمعیت، ت هیزات بهداشتی نامناسرب  الب شرایب نگهداری به مواردی چون ازدحام بیشق

و امکانات ضعیف دستشویی، تهویه و نور نامناسب، فقدان ارتباطات انسانی کافی و نبود خدمات 
اند که موجرب تحمیرل   شود. البته این موارد تنها تعدادی از مصادیقیدرمانی مناسب مربوط می

شوند و برای بررسی و تعیین غیرانسانی برودن در هرر مرورد بایرد     رانسانی بر افراد میشرایب غی
طور موردی مدنظر قرار داد از قبیل شررایب ویر ة شرخص، شردت     اوضاع و احوال هر قضیه را به

 2شود.سختی، طول مدت و آثاری که بر فرد وارد می
 
 حبس انفرادی .2. 3. 2

ن، که در قواعد استاندارد حداقل برای رفتار با زندانیان به حبس حبس انفرادی یا زندان داخل زندا
خرود نقرض   خرودی ساعت یا بیشتر از یک روز تعریف شد  است، بره  22بدون ارتباط انسانی برای 

مردت و بردون   صرورت طروالنی  شود، مگر اینکره بره  قاعدة ممنوعیت رفتار غیرانسانی محسو  نمی
اطی یا حفاظت از فرد در برابر دیگر زنردانیان صرورت گیررد.    های انضبتوجیهات معقولی چون رویه

بنابراین حبس انفرادی تنها باید به دالیل خاص جسمی یا روانی یا امنیتی مدنظر قررار گیررد. امرا    
کرار گرفتره شرود. چراکره     های زمانی کوتا  بهدر هر حال باید توجه داشت که هموار  باید در دور 

کرامرت انسرانی مغرایر اسرت و خرود شرکلی از رفترار غیرانسرانی و          مدت باحبس انفرادی طوالنی
المللی منعکس نشرد ، امرا   صراحت در یک سند بیناین امر اگرچه به 3آید.حسا  میتحقیرآمیز به

___________________________________________________________________ 
ه کمیته در این زمینه رویکرد یکدستی نداشته و در مواقعی عدم رعایت شرایب حداقلی را رفتار غیرانسانی و . البت1

شمار آورد  به 10مادة  1میثاق دانسته و در مواردی نیز آن را نقض کرامت انسانی مارح در بند  7نقض مادة 

 میثاق مبهم است.  10و  7میان مادة توان گفت در روی  کمیت  حقوق بشر مرز طور کلی میاست، که به

  ; See also : S.Rodley, 1999,286-289 333: 1395ک: جوزف، ر.
2. European Court of Human Rights:  

- Mozer v. The Republic of Moldova and Russia, No. 11138/10,23 February 2016, paras. 179-182 

- Pakhomov v Russia, No. 44917/08,30 September 2010, para.61 

- Blokhin v. Russia, No. 47152/06, 23 March 2016, para.121 
African Commission on Human and Peoples` Rights: 

- Communication 292/04: Institute for Human Rights and Development in Africa / Angola,292/04 

IHRDA (on behalf of Esmaila Connateh & 13 others) / Republic of Angola, May 2008, paras 50-52 
- Communication 368/09 – Abdel Hadi, Ali Radi & Others v Republic of Sudan, 2013, para.74 

Inter-American Court of Human Rights: 

- Diaz Pena v. Venezuela, 26 June 2012, paras 135-140 
- Espinoza Gonzales v. Peru,20 November 2014, para.203 

3. See: European Court of Human Rights, Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria, Nos. 15018/11 and 

61199/12,8 July 2014, para.204; Inter-American Court of Human Rights, J. v. Peru, 27 November 
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نهادهای مختلفی چون کمیت  حقوق بشر، کمیت  ضدشرکن ه و گزارشرگر ویر ة شرکن ه و سرایر      
 1اند.سانی و تحقیرآمیز آن را مورد تأکید قرار داد های ظالمانه، غیرانرفتارها یا م ازات

 

 های پزشکی یا علمی روی زندانیانانجام آزمایش .3. 3. 2
طور مشخص در اعالمی  جهرانی  ظالمانه یا تحقیرآمیز که به تنها مصداق خاصی از رفتار غیرانسانی،

میثراق حقروق    7اسرت. مرادة   های انسانی غیرداوطلبانه حقوق بشر مورد اشار  قرار گرفته، آزمایش
هرای  طور وی   ایرن را بره ممنوعیرت شرکن ه و سرایر رفتارهرا یرا م رازات        مدنی و سیاسی نیز به

کرس نبایرد بردون رضرایت آزادانر  خرود مرورد        افزاید که هی غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز می
شرمار  یا سوءرفتار بره  های پزشکی و علمی قرار گیرد و این اقدام را شکل خاصی از شکن هآزمایش

دهد و توجهی به ضرورت پزشکی آورد. البته میثاق صرفاً رضایت آزادان  شخص را مالک قرار میمی
عنوان آخرین چار  و در قالب ضرورت پزشرکی  توان گفت درمان آزمایشی تنها باید بهندارد. اما می

ویر   در  د. موضروع رضرایت بره   ان ام گیرد و در هی  شرایای نباید بدون پییرش بیمار صورت گیر
یابد که آزمایش با هدف تغییر رفتار م رمان یا اجرای نظم در اماکن کیفری ان ام جایی اهمیت می

های تغییر رفتار یا بازپروری اجباری بسریار زیراد اسرت،    شود. امکان سوءاستفاد  از چنین روشمی

                                                                                                                                        
2013, para.376 

1. See: Human Rights Committee, General Comment No. 20, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30, 1994, para.6 
 also: Human Rights Committee, McCallum v. South Africa, UN Doc. CCPR/C/100/D-1818/2008 

(2010), para. 6.5 

UN Special Rapporteur on torture, UN Doc. A/66.268, 5 August 2011, para. 81 

Committee Against Torture, Concluding Observations: USA, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2 (2006), para. 36 
و حتی در صورت شرایب مناسب محیای، از طریق فقدان ارتباطات اجتماعی و کاهش  خودخودیبهحبس انفرادی 

و حتی موجب  هدعملکردهای ذهنی را کاهش دود، شموجب بروز آسیب روانی  تواندمیمحیای  هایمحرک
 بر اینعالو ناتوانی در تمرکز و اشکال شدید اختالل روانی مانند اختالل شخصیت، توهم و هییان شود. 

چون میل به خشم، نفرت، خشونت و حتی  شود،میسالمت فیزیکی فرد در این شرایب مورد تهدید واقع 
گفت ماهیت و هدف از این عمل بیشتر م ازات است  توانمیترتیب  این به. گرددمیخودکشی در او تقویت 

تنها از جرم پیشگیری عبارت دیگر نهبه رد،ندادر برهدف کیفری  گونههی تا اصالح و آسیب حاصل از آن 
صورت انفرادی زندانیانی که مدت طوالنی به روهمین و از  سازدمیبلکه روند اصالح را نیز مختل  کند،نمی

  .شوندمی، پس از آزادی نیز برای ورود دوبار  به جامعه با مشکالت بسیاری مواجه اندبود محبوس 
See: Vasiliades, 2005: 77 

ترین پیامد حبس انفرادی تمایل مهم کرد ، بیان سوءرفتارهااروپایی پیشگیری از شکن ه و سایر   که کمیت طورآن
که نرخ خودکشی در میان این دسته از زندانیان نسبت به  شد  به خودکشی است و در عمل نیز نشان داد 

مکرر توسب  طوربهحداقل از حبس انفرادی  ة. بر همین اساس استفاداست بود سایر جمعیت زندان باالتر 
  .استمورد تأکید قرار گرفته  سوءرفتارهااروپایی پیشگیری از شکن ه و سایر   کمیت

See: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT): 

9th General Report, 1999, para.15; 11th General Report,2001, para.16; 21st General Report,2011, para.37; 
24th General Report, 2015, paras.56-57. available at http://www.cpt. coe.int/en/annual/rep 
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قعی باید مبتنی بر ارائ  اطالعات کامل در حتی اگر با رضایت زندانی همرا  باشند. رضایت آزادان  وا
طور مالق داوطلبانه و بدون اجبار یا تحریک نامناسب )مرثالً کراهش   خصوص جریان آزمایش و به

 (.Nowak, 1993: 298-300) مدت محکومیت یا بهبود شرایب و مانند آن( باشد

 

 تضمین حق برخورداری از رفتار انسانی  
رداری از رفتار انسانی تنها به عردم اعمرال شرکن ه و رفتارهرای     حق محرومان از آزادی به برخو

ویر   مسرئوالن   های فعاالن  مقامات دولتری و بره  شود، بلکه متضمن اقدامغیرانسانی محدود نمی
طرور  هایی است که این اشخاص بتواننرد تحرت آنهرا، بره    شرطها برای فراهم ساختن پیشزندان

عهداتی که اغلب بره شررایب مراکرز بازداشرت یرا زنردان و       مند شوند، تعملی از حقوق خود بهر 
 (. بره Van Kempen, 2008: 21انرد ) تحقق حقوق مختلف جسمی و روانی افراد در آنها مررتبب 

هرای  این ترتیب رفتار ماابق با انسانیت در چنین شرایای به ایرن معناسرت کره افرراد و گررو      
نظرر بگیرریم و    ت و نقاط ضعف و قوت خراص در هایی با نیازها، تمایالعنوان انسانمختلف را به

 شرایب زندگی مبتنی بر کرامت را برای آنها فراهم کنیم.

 

 محتوای رفتار انسانی در قالب زندگی مبتنی بر کرامت انسانی .1
تعریف رفتار انسانی یا مارابق انسرانیت در شررایب محرومیرت از آزادی در قالرب چهرار عامرل        

  کرامت انسانی، احترام به شخصریت فرردی )فردیرت(، حمایرت از     اساسی قابل ارائه است: حف
 (.:Coyle, 2003 36) زندگی خانوادگی و ارتقای حس مسئولیت و رشد فردی

حف  کرامت انسرانی تمرامی وجرو  زنردگی در زنردان را در ارتبراط برا تمامیرت فرردی در          
فضرایی پراکیز  و شایسرت     کند که در این ترتیب حف  کرامت زندانیان اقتضا می گیرد. بهبرمی

ای محترمانره تفتریش شرود.    گونره احترام نگهداری شد  و بدن آنها تنها در صورت ضرورت و به
شرمار  آمیز نسبت به زندانیان نیز نقض کرامت انسانی آنهرا بره  همچنین استفاد  از الفاظ توهین

ضعیت او مربوط بود  و بره  آید. احترام به فردیت نیز به رفتار با هر فرد به شیوة متناسب با ومی
موقرع بره   عنوان اشخاص و نه اشیاست. پاسخگویی سریع و بره نظر گرفتن زندانیان به معنای در

آیرد، در  نیازهای این افراد و بسیاری از مسائلی که در ارتباط روزان  کارکنان با زندانیان پیش می
 (.Coyle, 2003: 38-39گیرند )این مفهوم جای می

های محرومیت از آزادی محروم شردن از زنردگی خرانوادگی    ترین رن ینکه یکی از بزر با توجه به ا
است، حمایت از پیوندهای خانوادگی در تعریف رفتار انسرانی نقرش اساسری دارد. تعرداد و مردت زمران       

ها هنگام مالقرات برا اعضرای خرود در زنردان و میرزان حرریم        مالقات و فضای ان ام آن، رفتار با خانواد 
 شوند.شود، عوامل ارزیابی رفتار انسانی محسو  میوصی که در این شرایب رعایت میخص
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در نهایت ارتقای حس مسئولیت و رشد فردی که به سه عامل قبلی بستگی دارد و در واقرع  
گیرد، به این معناست که زندان باید محیای باشد کره زنردانیان را قرادر سرازد     از آنها نشأت می
های خود را پرورش دهند. احترام به کرامت ذاتی یک انسان متضمن احترام تاستعدادها و مهار

 1دهرد. هایی است که عزت نفسش را افزایش مری به ظرفیت و توانایی او در رشد و ان ام فعالیت
اند، جبران کرد  و تا حردی کره   این افراد باید فرصت داشته باشند تا جرائمی را که مرتکب شد 

ها کمک کنند. ارتقای حس مسئولیت همچنین به این ر است، به دیگر انسانپییدر زندان امکان
معناست که تا حد ممکن بره زنردانیان آزادی عمرل داد  شرود ترا تصرمیم بگیرنرد چگونره برا          

 2ها زمان خود را در زندان ساری کنند.برخورداری از فرصت کار، آموزش و دیگر فعالیت
 

 مندودن شرایط زیست انسانی کرامتها به فراهم نم. ماهیت تعهد دولت2
 ,Amatrudoشود )حقوق بشر معیار و مالکی هستند که رفتار مشروع براساس آنها سن ید  می

ها بدون آنها قرادر بره   ای هستند که انسان(. همچنین این حقوق استانداردهای اولیه2015:141
ای گونره نای رفترار برا او بره   رو نقض حقوق بشری یک فرد به معزندگی باکرامت نیستند و ازاین
(. از سوی دیگر، پیامد ذاتی و ناگزیر محرومیت از Davis, 2016: 4است که گویی انسان نیست )

آزادی از دست دادن حق یک فرد بر آزادی است، اما این امر اغلب تحقق عملی دیگر حقروق را  
بزاری برای مرأموران دولرت   کند. در عین حال این امر نباید انیز تا حدی با محدودیت مواجه می

 باشد تا از طریق آن افراد را از حقوق انسانی خود محروم سازند.  
هایشران.  کنرد نره از آزادی  ها را از آزادیشان محروم میبه بیان برخی نویسندگان حبس انسان

___________________________________________________________________ 
عنوان انسان و فرصت رشد نفس و کرامت زندانیان به. از منظر سازمان بهداشت جهانی ارتباط روشنی میان عزت 1

فردی و اجتماعی و تقویت حس مسئولیت وجود دارد و رفتار انسانی و ماابق با احترام به افزایش فرصت رشد 
 شود. شخصیتی این افراد من ر می

See: World Health Organization (Regional Office for Europe) Health in Prison Project, Consensus 
Statement on Mental Health Promotion in Prisons, 1998, para.3. available at: www.euro.who.int 

ختلف آنها، فراهم ساختن زمین  . یکی از توجیهات اساسی لزوم رفتار انسانی با زندانیان و ایفای حقوق بشری م2

توان پییری م دد آنان پس از آزادی از زندان است، چراکه تنها در این صورت است که میبازپروری و جامعه

رود، یعنی اصالح فردی و تغییر رفتار م رمانه در راستای حف  گفت حبس به هدفی که از آن انتظار می

رت دیگر، برخالف تفکراتی که در گیشته بر عدالت کیفری سایه عبااست. بهمنافع کالن جامعه ان امید  

انداخته بود و براساس آنها فرد م رم با ارتکا  جرم از دایرة اعضای جامعه حیف می شد، کیفرشناسی مدرن 

مدار در پی کاهش خأل و فاصل  میان دوگانه زندان/زندانیان و در چارچو  حبس انسانی یا انسان

عنوان اعضای جامعه و نه ت و در این تفکر اصل مسلم آن است که اگر با زندانیان بهجامعه/شهروندان اس

طردشدگان از آن رفتار شد  و حقوق انسانی آنها محترم شمرد  شود، شانس بیشتری برای اصالح و بازپروری 

 See: Bird, 2011: 96; also Amatrudo, 2015: 141 دست خواهند آورد.به
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 شوند، مگر آنها کره بره موجرب   بنابراین محرومان از آزادی از تمام حقوق انسانی خود برخوردار می
(. رابا  میران دولرت و   Murdoch, 2006: 237-239) قانون و در حکم محکومیت از آنها سلب شود

ای است که زندگی آنها تحت کنترل کامل مأموران دولتی قررار دارد و همرین   گونهاین افراد نیز به
 1ند.کامر سال باالتری از مسئولیت را در حف  حیات و تأمین نیازهای آنان برای دولت ای اد می

کنرد کره اشرخاص محرروم از آزادی از تمرامی      کمیت  حقوق بشر در همین زمینه مقرر می
طور ناگزیر در محیب بسته وجود دارد، هایی که بهحقوق مندر، در میثاق با توجه به محدودیت

کره  شوند. دیوان اروپایی نیز تفاوت در رفتار میان زندانیان و افرراد آزاد را درصرورتی  مند میبهر 
و دیوان آمریکایی نیز به لزوم محدود  2آمیز دانستهتوجیه معقول و مناقی نداشته باشد، تبعیض

  3کردن کاستی در ایفای حقوق در پی محرومیت از آزادی اشار  دارد.
الملرل بشرر   آور حقروق برین  عنوان یک اصل الرزام توان گفت بهبا توجه به آنچه بیان شد می

مندند و مأموران دولتی تعهد دارند کره  جز حق آزادی بهر اد آزاد بهزندانیان از تمامی حقوق افر
طور عملی در زندان تضرمین کننرد.   های مختلف بهاین حقوق را با توجه به نیازهای خاص گرو 

شک چنین تعهدی از تعهد به تضمین حقوق بشر در جامعه متمرایز اسرت. بره ایرن ترتیرب      بی
افراد معمولی یک جامعه اغلب به ایرن معناسرت کره     که تضمین حقوق بشر در خصوصدرحالی

دولت چنین حقوقی را نقض نکند )تعهد منفی(، در مورد محرومان از آزادی تحقق چنین امری 
هرایی را فرراهم   زمینره طور معمول نیازمند آن است که مأموران دولت فعاالنه شرایب و پریش به

مند شوند )تعهد مثبت(. ماهیرت و  وق خود بهر کنند که این افراد بتوانند تحت آنها عمالً از حق
طور نزدیکی با تعهدات مثبت دولت نسبت به افراد آزاد ماابقت اساس بسیاری از این تعهدات به

دارد، مانند تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و امکان مشارکت در رأی دادن. امرا بسریاری از آنهرا    
فرد از آزادی خود تعهد به عدم نقض حق برر آزادی  نیز به این دلیل که دولت با محروم ساختن 

طور مثال تضمین کامل حرق آزادی عقیرد  یرا مریهب     آیند؛ بهگیارند، به وجود میرا زیر پا می
طور معمول نیازمند عدم دخالت دولرت و مرأموران آن در زنردگی افرراد اسرت. امرا در مرورد        به

شرود کره   هرای موجرود موجرب مری    یتمحرومان از آزادی تضمین این حق با توجه به محردود 
مأموران زندان ملزم شوند تا امکاناتی در راستای مکان عبادت، رةیم غیایی خاص یا مالقرات برا   

 (.Van Kempen, 2008: 21-22نمایندگان میهبی فراهم کنند )
تنها نباید مورد رفتاری مغرایر برا   شوند، نهبه این ترتیب افرادی که از آزادی خود محروم می

امت ذاتی خود قرار گیرند، بلکه حق مثبتی دارند تا براساس احترام شایست  کرامت انسانی با کر

___________________________________________________________________ 
1. African Commission on Human and Peoples` Rights, Malawi African Association and Others v 

Mauritania, Nos.54/91, 61/91, 98/93, and 210/98, 2000, para. 122 
2. European Court of Human Rights, Shelley v The United Kingdom, No.23800/06, 4 January 2008, 

para.22 

3. Inter-American Court of Human Rights, Montero Aranguren et al v Venezuela, 5 July 2006, para.86 
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های آزاد تضمین شود. حق افراد محروم از آزادی بره  آنها رفتار شد  و حقوق آنان همانند انسان
ناپرییر در میثراق نیامرد  اسرت، کمیتر       طور صریل در زمرة حقوق تعلیقرفتار انسانی اگرچه به

شردنی  سلبها وجه از انسانهی الملل دانسته که بهحقوق بشر آن را بیان یک قاعدة حقوق بین
میثراق و در دسررت  حقرروق   7را در پیونرد بررا مررادة   10عبررارت دیگرر کمیترره مررادة  نیسرت. برره 

(. این یرک حرق مالرق اسرت کره در مروارد       154: 1384دهد )رن بریان، ناپییر جای میتعلیق
المللری نیرز هری     های داخلی و برین های سیاسی و دیگر فوریتنگ، آشفتگیاضاراری نظیر ج

توانند برای توجیره شررایب دشروار    ها نمیآید. به همین ترتیب دولت ای نباید به آن واردخدشه
زندگی در حبس، مشکالت اقتصادی و کمبود منابع را دستاویز قرار دهند و خود را از مسئولیت 

گر، اگر دولت حق دارد که افراد را به هر دلیلی از آزادیشان محرروم سرازد،   عبارت دیبه 1برهانند.
شود. این امر ای انسانی رفتار میباید این تعهد را نیز داشته باشد که تضمین کند با آنها به شیو 

تواند توجیهی گا  نمیکه سایر شهروندان ممکن است شرایب زندگی دشواری داشته باشند، هی 
 آید. حسا ز رفتار انسانی با محرومان از آزادی بهبرای قصور ا

 

منظاور حمایات ماتررتر از    باه « رفتارهای غیرانساانی »تر مفهوم تفسیر وسیع. 3
 محرومان از آزادی

میثراق در معنرای    10اند، حق بر رفتار انسانی در مادة که برخی نویسندگان بیان داشتهگونههمان
یرانسانی و شکن ه طی محرومیرت از آزادی، حرق برر رفترار     وسیع خود شامل ممنوعیت رفتارهای غ

خاص بر پای  وضعیت محکومیت )جدایی متهمران از محکومران( و حرق دریافرت عردالت ترمیمری و       
 2گرایانه در راستای کمک به بازپروری اجتماعی محرومان از آزادی است.رفتارهای اصالح

ان از آزادی و فراهم کردن زیست مبتنری  این ترتیب در تحقق رفتار انسانی نسبت به محروم به
ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصروص آنران   این افراد، م موعه 3بر کرامت انسانی
کنند که اجرای آنها برخالف وی گی معمول این دسته از حقوق که به منابع دولت ضرورت پیدا می

یگر، مارح شدن چنرین حقروقی در خصروص    عبارت داند، در تمامی شرایب الزامی است. بهوابسته
 کند.آوری موجود در آنها را تقویت مینوعی ماهیت الزاممحرومان از آزادی به

در همین زمینه کاسسه معتقد است ممنوعیت رفتار غیرانسانی باید در خصوص موارد نقض 

___________________________________________________________________ 
1. Inter-American Court of Human Rights, Montero Aranguren and others v Venezuela, 5 July 2006, 

para.85 
2. See: Halder, 2014: 104-106  

جدید حمایت از کرامت و منزلت انسانی را عبارت از پاسخگویی به  . به بیان بعضی نویسندگان، اندیشمندان3
های ارزشی هشتگان  انسانی یعنی احترام، قدرت، روشنگری، خوشبختی، سالمتی، مهارت، محبت و خواسته

 (.210: 1388اند )ر.ک: هاشمی، راستی دانسته
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غیرانسانی پلری   کار رود. به این ترتیب مفهوم رفتارها بهشدید حقوق اقتصادی و اجتماعی انسان
خواهد بود که حقوق مدنی و سیاسی را به عرص  وسریع حقروق اقتصرادی و اجتمراعی متصرل      

 (.Cassese, 1991: 141سازد )می
طور کلی بره  نظران رفتار غیرانسانی بهطورکه گفتیم، از منظر برخی صاحباز سوی دیگر همان

ترتیرب در رفترار    ایرن  نی انسان است. بره های دروها و قابلیتمعنای از بین بردن یا کاستن وی گی
ای است که گونهتوان میان دو سال از رفتار تمایز قائل شد. در سال اول وضعیت بهغیرانسانی می

شود که دیگر شایست  وصف انسانی نیست و فررد برا زنردگی در    حدی تضعیف میزندگی انسانی به
 ت و قردرت تفکرر و مرناقش را نیرز از    شرایب نباتی دائم حتی قادر به تشخیص بستگان خود نیس

دهد. اما در سال دوم زندگی انسانی همچنان وجرود دارد، امرا زنردگی مناسربی نیسرت      دست می
 (.Boulos, 2019: 59است ) های انسانی فرد در آن کاهش یافتهها و قابلیتچون توانایی

انی مبنرای عمرل قررار    المللی در احراز رفتار و شرایب غیرانسآنچه اغلب در روی  قضایی بین
گرفته است، بیشتر به سال اول از این رفتار نزدیک است. چون از منظر این نهادها رسیدن بره  
حداقلی از شدت در احراز رفتار غیرانسانی نسبت به محرومان از آزادی ضروری دانسته شد  که 

و مقایسر  طبیعری آن   تواند ناشی از همراهی این واة  با واةة شکن ه البته یکی از دالیل آن می
حالی است که در شرایب محرومیت از آزادی و زندگی در زندان،  با چنین مفهومی باشد. این در
تردری  و طری زمران و در قالرب محردودیت در      هرای انسرانی بره   آسیب به شخصریت و توانرایی  

و میهب،  برخورداری از حقوق انسانی مانند آزادی ابراز عواطف و برقراری روابب انسانی، اندیشه
ایرن ترتیرب    دهد. بره های سیاسی و دیگر حقوق رخ میدسترسی به آموزش، اشتغال، مشارکت

ضروری است تا هر گونه رفتار یا شرایای را که محرومان از آزادی را از پاسخگویی بره نیازهرای   
عیرار  دارد، در مفهوم رفتار غیرانسانی بگن انیم و تا حد امکران از توسرل بره م   انسانی خود بازمی

عبارت دیگر، نفس محرومیرت از آزادی و شررایب خراص حراکم برر آن      شدت اجتنا  ورزیم. به
کند که رفتار غیرانسانی را در معنای عام و موسع خرود یعنری تمرامی اعمرالی کره برا       اقتضا می

ها سازگار نیستند، تعریف کنیم تا به این طریق بتوانیم حمایت کرامت و شخصیت انسانی انسان
 عمل آوریم.تری را از محرومان از آزادی بهگسترد 

 

 سازوکارهای عملی حمایت از حقوق محرومان از آزادی .4
دهد و در بسریاری مروارد   از آن ا که نقض حقوق بشری محرومان از آزادی پشت درهای بسته رخ می

موجرب  هی  ابزار مؤثری برای اعالم آن وجود ندارد، وجود سرازوکارهای مناسرب شرکایت و نظرارت     
شود تا حقوق بشری این افراد هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک شود. از سوی دیگر، پاسرخگویی بره   می

 شکایات آنها در خصوص نقض حقوقشان در شناسایی کرامت انسانی آنان نیز نقش مهمی دارد.
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دید ، از حقوق اساسی دنبال آن جبران خسارت افراد زیانطور کلی حق بر دادخواهی و بهبه
هرا متعهرد بره تضرمین حرق      شود. در موارد نقرض حقروق بشرر نیرز دولرت     نسانی محسو  میا

گونه قید دادخواهی و دسترسی به مراجع صالل قضایی برای قربانیان هستند و به این تعهد هی 
اصررول اساسرری و  »(. براسرراس 245: 1392و شرررطی وارد نیسررت )عبرردالهی و بهبودیرران،    

، 1«هرای فراحش حقروق بشرر و حقروق بشردوسرتانه      ان نقضرهنمودهای جبران خسارت قربانی
تمامی قربانیانی که حقوق بشری آنها نقض شد ، از امکان دسترسی برابرر و مرؤثر بره عردالت و     

اند، برخوردارند. جبران خسارت باید تمامی جبران کافی، سریع و مؤثر خسارتی که متحمل شد 
ه شامل کار، تحصیالت و منافع اجتمراعی  رفتهای از دستهای جسمی یا روحی و فرصتآسیب
و از سوی دیگرر در قالرب دسترسری بره نهادهرای قضرایی و اداری داخلری و نیرز          ردیبرگ را در
   2المللی قابل ماالبه باشد.های بینرویه

بینی حقوق مختلف محرومان از آزادی در قوانین داخلی و امکان مراجعه به این ترتیب پیش
ترین ابزارهرایی اسرت کره تحقرق رفترار      ر رسیدگی به موارد نقض از مهممنظوبه محاکم ملی به

سازد و جبران مناسبی برای نقض حقوق انسرانی  انسانی در این وضعیت را به واقعیت نزدیک می
المللری و  قضرایی برین  آورد. همچنین مراجعره بره نهادهرای قضرایی و شربه     این افراد فراهم می

ها وابسته اسرت،  نوعی به اراد  دولتمرا  بود  و در اساس بهای اگرچه با شرایب خاصی همناقه
المللری ایفرا   نقش مؤثری در تحقق حقوق انسانی محرومان از آزادی از رهگیر تأیید مراجع برین 

بینری  کند. در این زمینه نهادهایی چون کمیت  حقوق بشر و کمیت  منرع شرکن ه برا پریش    می
ها در اجرای تعهدات خود در قبرال محرومران از   دولت سازوکار شکایت فردی به ارزیابی عملکرد

آزادی باردازند و در مواردی که نقض حقوق این افراد را احراز کنند، دولت را به جبران خسارت 
های اروپایی، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر نیز به همین ترتیب سرهم  سازند. دیوانمتعهد می

 ان از آزادی دارند.مؤثری در جبران خسارت نقض حقوق محروم
جهرت احرراز    هرا کره همگری پرس از وقروع حادثره و در      اما گیشته از تمامی ایرن ظرفیرت  
شوند، نظارت بر شرایب نگهداری و رفتار با افراد محرروم از  مسئولیت و جبران خسارت فعال می

ر برا  های پیشرگیری از سروءرفتا  ترین روشنشد  از مهمآزادی از طریق بازدیدهای منظم و اعالم
آیرد.  حسرا  مری  این افراد و نیز پاسخگویی به اعتراضات آنها در خصروص نقرض حقوقشران بره    

منظور کاهش یا حیف عوامل خارر،  های دقیق بهرویکرد نظارت پیشگیرانه در قالب ارائ  توصیه
کند که در آن احتمال نقض حقوق مدت به ای اد محیای کمک مینگر است و در طوالنیآیند 

اهش یافته اسرت. وقتری رویکررد پیشرگیرانه وجرود داشرته باشرد، ارزیرابی اطالعرات          انسانی ک

___________________________________________________________________ 
1. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 

Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian 

Law, A/RES/60/147, 16 December 2005 
2. principles 11,12, 14,20 
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هرا  های احتمالی به سوءرفتار و زیر پا گیاشتن حقروق انسران  شود ریشهآمد  موجب میدستبه
 (.APT, 2013: 16شناسایی منتهی شوند )

ات داخلری  چیرز وظیفر  مقامر    نظارت بر شرایب نگهداری از محرومان از آزادی پیش از هرر 
مسئول این افراد است. به این ترتیب برای نظارت برر اجررای دقیرق قروانین و مقرررات، امراکن       

جرز مسرئول   ای که توسب مقامی بره طور منظم توسب افراد کارآزمود  و بات ربهنگهداری باید به
یی کره  بر این وجرود سرازوکارها  اند، بازدید شوند. افزونمستقیم مدیریت این اماکن انتخا  شد 

ترری اهرداف نظرارت در راسرتای حمایرت از      صرورت مناسرب  تواند بهماهیت مستقلی دارند، می
 ی ملی حقوق بشرنهادهامحرومان از آزادی را تأمین کند. نظارت مستقل به بهترین نحو توسب 

گیرد. این نهادها قادرند بره بازرسری از امراکن محرومیرت از آزادی و ارزیرابی وجرو        یمصورت 
مشرخص و قابرل    هرای یشرنهاد پ ادقیقری بر   یهرا گزارش زندگی افراد در آنها باردازند ومختلف 

 ند.کنارائه  ها،معموالً پارلمان به نهادهای حکومتی، یابیدست

هرا اغلرب در قالرب    المللی نیز نظارت بر اجرای تعهدات حقروق بشرری دولرت   ینبدر سال 
گیررد. در ایرن خصروص    صرورت مری  المللی حقوق بشرری  دهی به نهادهای بینسیستم گزارش

، اجررای حقروق بشرر و از جملره     1ای جهرانی شورای حقوق بشر از طریق مکانیسم ارزیابی دور 
دهرد. همچنرین   حقوق محرومان از آزادی را در تمامی کشورهای عضو ملل متحرد ارزیرابی مری   

ی ظالمانره،  هرا توان از فعالیت گزارشگر وی   در خصوص شکن ه و دیگر رفتارها یرا م رازات  می
   2پردازد.غیرانسانی یا تحقیرآمیز یاد کرد که زیر نظر شورا به فعالیت می

شود، امرری اسرت کره در قالرب     تر نظارت که از طریق بازدید در محل ان ام میاما بعد مهم
میسرر   3پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکن ه و فعالیت کمیت  فرعی پیشگیری از شرکن ه 

ا با پیوستن به این پروتکل امکان دسترسری کمیتره بره امراکن محرومیرت از      هشد  است. دولت
آزادی در محدودة تحت صالحیت خویش و برقرراری ارتبراط مسرتقیم برا ایرن افرراد را فرراهم        

کنند. کمیته نیز با ارزیابی وضعیت یک کشور و نحوة رفتار با افراد محرروم از آزادی، نرواقص   می
طور بالقو  امکان بروز سوءرفتار را های اجرایی و هر رفتاری که بهویهشد  در قوانین و رشناسایی
سازد. در همین چارچو  کمیتر  اروپرایی پیشرگیری از    کند، در گزارشی منعکس میفراهم می

و کمیت  پیشگیری از شکن ه در آفریقا  های غیرانسانی و تحقیرآمیزشکن ه و رفتارها یا م ازات

___________________________________________________________________ 
1. Universal Periodic Review (UPR) 

ها، شرایب بازداشت و پلیس از سوی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و شگر وی ة زندان. در مناق  آفریقا نیز گزار2

های عضو منشور آفریقایی به مردمان در راستای ارزیابی وضعیت اشخاص محروم از آزادی در قلمرو دولت

کا را پردازد. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز گزارشگر حقوق افراد محروم از آزادی در آمریفعالیت می

 جهت چنین هدفی منصو  کرد  است.
3. Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment, A/RES/57/199, 8 December 2002 
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ها در رفتار برا محرومران از آزادی و پیشرگیری از نقرض     عملکرد دولتنیز در راستای نظارت بر 
 پردازند.ای به فعالیت میحقوق این افراد در سال مناقه

 

 گیرینتیجه
سازد و تمامی وجو  زندگی آنها را تحرت  ای مواجه میمحرومیت از آزادی افراد را با شرایب وی  

تنهرا در برابرر   ان از آزادی در چنین شرایای نهدهد. محرومکنترل کامل مأموران دولت قرار می
پییرند، بلکه احقاق حقوق بشری آنها نیز اشکال مختلف سوءرفتار از سوی مأموران دولتی آسیب

رغم شود. بهرو میطور کامل به عملکرد این افراد وابسته است و در عمل نیز با محدودیت روبهبه
ین افرادی، این مفهوم در اسناد حقوق بشری تعریرف  اهمیت بنیادین رفتار انسانی نسبت به چن

است. اما با توجه به آنچه از نظرهای اندیشمندان و نشد  و مفهوم و گسترة آن مبهم باقی ماند  
توان آن را در درجر  اول بره معنرای    های نهادهای حقوق بشری قابل دریافت است، مینیز یافته

اهم ساختن شرایب زیست انسانی مبتنی برر کرامرت در   تر از آن فرعدم ارتکا  سوءرفتار و مهم
قالب اجرای حقوق مختلف این افراد تعریف کرد. چنین تعریفی همچنین نیازمند تفسیر موسرع  

تنها نقض شدید( حقوق مرتبب صورتی است که تمامی موارد نقض )نهعبارت رفتار غیرانسانی به
در واقع زندگی مبتنی بر کرامت انسانی جرز برا    با نیازهای گوناگون انسانی را در برگیرد، چراکه

 پاسخگویی به کلی  نیازها و حقوق بشری معنا نخواهد یافت.
منظور اجررای حقروق   از سوی دیگر بهبود عملی وضعیت محرومان از آزادی نیازمند ارادة عمومی به

خلری، تقویرت   بینری قواعرد حمرایتی در حقروق دا    این اشخاص و احترام به کرامت ذاتی آنهاست. پریش 
المللری و برقرراری   محاکم ملی در رسیدگی به موارد نقض، موافقت با ارائ  شکایت فردی نزد مراجع برین 

ها را در این زمینه ممکرن  امکان دسترسی نهادهای ناظر به اماکن محرومیت از آزادی اجرای تعهد دولت
اهرداف پیشرگیرانه بسریار بیشرتر از      گیری از ظرفیت سازوکارهای نظارتی برا این میان بهر  سازند. درمی

قضایی حقروق بشرری کره صررفاً در پری تعیرین مسرئول و جبرران         های مراجع قضایی و شبهرسیدگی
 آفرین باشد.تواند در تحقق رفتار انسانی در محرومیت از آزادی نقشخسارت پس از نقض هستند، می
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