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Sustainable development means meeting the needs of the present 

generation without harming the needs of future generations. It has 

several indicators. One of the main indicators of sustainable 

development is security. On the other hand, the law means binding 

rules and regulations imposed by the competent authority. These are the 

goals whose most important goal is to create security for the citizens. 

Therefore, law and sustainable development are linked in the concept 

of security and security is their interface so that the level of security is 

directly related to the law and the law is effective in sustainable 

development by creating security, which is the turning point of the two 

categories. It has different dimensions and one of the most important 

dimensions is judicial security, which provides justice in society and 

creates trust and peace among citizens. In this study, while examining 

the role and effect of law in sustainable development, one of the most 

basic components of judicial security, namely the prohibition of illegal 

detention in order to establish sustainable development in various levels 

of international instruments, foreign and domestic law has been 

investigated. 
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حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل 
های توسعه ترین شاخصیکی از اصلی. های متعددی استهای آتی دارای شاخصنسل

آوری که توسط از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام. پایدار امنیت است
یت ترین هدف آن ایجاد امنمقام صالحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم

بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند . برای شهروندان است
ای که میزان امنیت با چگونگی قانون ها قرار گرفته است به گونهخورده و امنیت رابط آن

ثیرگذار أدر یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار ت
ترین امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم. باشدمی

کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در ابعاد آن امنیت قضایی است که تأمین
ثیر قانون در توسعه پایدار أدر این پژوهش ضمن بررسی نقش و ت. میان شهروندان است

های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت لفهؤترین میکی از اساسی
المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین
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 مقدمه

یکسان بر یک سلسله امور  طور بهقانون، قواعد کلی است که 
شمول داشته باشد مانند قانون جاذبه در علوم طبیعی و یا 

منظور از قانون در اصطالح . قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد
آوری است که توسط حقوق عبارت از احکام و مقررات الزام

گذاری دارد وضع و به موقع اجرا مقامی که اختیار قانون
هدف قوانین بشری ایجاد امنیت و  ترینمهم. گذارده شود

انسان عصر حاضر به خوبی . آرامش برای شهروندان است
ترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب دریافته مهم

شود امنیت، آسایش، احقاق حق و عدالت و جلوگیری وی می
در جوامع امروزی امنیت، آرمانی . از ظلم و تحقق رفاه است

کنند و از برای تحقق آن تالش می هااست که تمام حکومت
ترین جوامع، میزان ترین و مترقیمعیارهای تشخیص پیشرفته

از . امنیتی است که برای شهروندان خود فراهم کرده است
های توسعه پایدار، وجود ترین شاخصسوی دیگر یکی از مهم

امنیت در کنار آزادی برای شهروندان است و اینجا است که 
کننده و مقتضی ایجاد تأمین عنوان بهقانون نقش و ارتباط 

ن ـدار روشـده توسعه پایـکننه دنبال آن تقویتـامنیت و ب
حلقه وصلی است که قانون را با  امنیت ،در واقع. گرددمی

جهت  قانون ،توسعه پایدار پیوند نموده است و در این مسیر
حرکت این  مبدأتأمین امنیت در تمام ابعاد امروزی آن، 

یره است که بخشی از این قوانین در سطح جهانی بوده و زنج
های تواند عزم حکومتالمللی میهای بینبا صدور قطعنامه

د و ـمختلف را در سراسر دنیا در مسیر توسعه متحد نمای
ها نماید و بخش دیگر در سطح ها را ملزم به اجرای آندولت

ی مذکور، با هاتواند به تبع قطعنامهکشورها و ملی بوده و می
ها را ملزم به رعایت لوازم امنیت در وضع قوانین داخلی، ملت

تمام ابعاد شناخته شده آن، جهت رسیدن به توسعه پایدار 
 .نماید

ترین نیازهای انسان در تمام یکی از اساسی عنوان بهامنیت 
وجوه زندگی اهمیت داشته و آگاهی از امنیت یک اجتماع 

کارهای توسعه یک ها و راهلشی برای شناخت چامؤثرنقش 
های ساختهمچنین این شناخت جهت تقویت زیر. جامعه دارد

رای ـنماید و ناامنی مانعی بتوسعه یک جامعه عمل می
-همؤلفیکی از  عنوان بهامنیت . شودگی قلمداد میـیافتتوسعه

نیاز هرگونه توسعه اقتصادی، های زندگی شهری پیش
شود که با سطح محسوب میاجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

ضرورت پرداختن به مقوله . پیشرفت جامعه در ارتباط است
نماید که پیوستگی متقابل احساس امنیت آنجایی مهم می

 :0731، و همکاران رفیعی) ناپذیر استتوسعه و امنیت اجتناب
011.) 

ای مراتب نیازهای انسانی، مرتبهایمنی و امنیت در سلسله
نیازهای زیستی همچون خوراک، پوشاک، مسکن و باالتر از 

دهد به عبارت دیگر اولین و ها را به خود اختصاص میجز این
قراری امنیت بر. یاز انسانی هر فرد امنیت استترین ناساسی

تواند عالوه بر تأمین ترین نیاز انسانی میاساسی عنوان به
حترام و ساز سایر نیازها مانند تعلق انیازهای اصلی، زمینه

یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار . شکوفایی نیز باشد
زمانی که اعتماد و اطمینان فرد  .و ایمن برای ساکنانش است

نسبت به ایمنی و امنیت کاهش یابد توانایی شخص برای 
قرخلو و ) ماندگیری ناکام میچشم طور بهزندگی مناسب 

 (.031 :0732حسینی، 

امنیت قضایی به . منیت، امنیت قضایی استترین ابعاد ااز مهم
معنای فرآیندی برای رسیدن به یک نظام قضایی عادالنه و 
منصفانه است که در آن همگان به عدالت دسترسی داشته و 

 .های شهروندان به صورت مناسب تأمین شودحقوق و آزادی
به دیگر سخن به معنای عملکرد صحیح، به هنگام و بدون 

ایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده تبعیض سیستم قض
و اطمینان عمومی نسبت ( تأمین و دفاع از حقوق شهروندان)

های همؤلفو از  (.23 :0731علینقی، )به این عملکرد است 
بسیار مهم در بحث امنیت قضایی، اطمینان خاطر شهروندان 

ها و محدود ساختن از عدم امکان تعرض به حق آزادی آن
ها بدون مجوز قانونی و عدم جواز آن هایحیطه فعالیت

های توقیف ناعادالنه و بدون تشریفات قضایی و بازداشت
غیرقانونی و خودسرانه است، امری که حتی احتمال آن در 

آرامش و نگرانی جامعه میان شهروندان ایجاد ناامنی، عدم
خاطر و موجب اعتماد کننده این اطمینانآنچه تضمین. کند می

گردد در وهله نخست تدوین و در مورد آن میشهروندان 
گذار و ضمیمه تصویب قوانینی دقیق و علمی از جانب قانون
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ساختن آن با ضمانت اجرایی الزم بوده و سپس اجرایی قاطع 
بر اساس آنچه گفته شد . و صحیح از جانب قوای مجریه است

ثیر قانون بر توسعه أپژوهش حاضر ابتدا به بررسی نقش و ت
امنیت قضایی با توسعه  ر و سپس ارتباط امنیت مخصوصًاپایدا

های قانونی اتخاذ شده در حقوق داخلی پایدار و در نهایت راه
 عنوان بههای غیرقانونی و خارجی جهت ممانعت از بازداشت

های امنیت قضایی در راستای تحقق توسعه لفهؤیکی از م
 .پردازدپایدار می

 مفاهیم -0
 توسعه، توسعه پایدارپایداری،  -0-0

یک  عنوان بهپایداری  «مراقبت زمین»در سند موسوم به 
ویژگی یا حالتی تعریف شده که برای مدت نامحدودی قابل 

در حالی که توسعه به افزایش ظرفیت برآوردن . حفظ باشد
از . نیازهای انسان و بهبود کیفی زندگی وی گفته شده است

فاده از منابع زمین برای ارتقاء توسعه پایدار به معنی است رو این
ای است که ظرفیت بوم سازگان کیفی زندگی بشر در محدوده

 .تحمل آن را داشته باشند

بر اساس مشهورترین تعریف از توسعه پایدار توسط کمیسیون 
ای است که بتواند توسعه پایدار توسعه 0333در سال  برانتلند

تأمین نیازهای  نیازهای نسل حاضر را بدون آسیب رساندن به
با  باربیه. ها برآورده سازدهای آینده و سازگار با منافع آننسل

رفی ـه توسعه پایدار را چنین معـتر و چندجانبدقیق نگاهی
حداکثر ساختن تحقق هم زمان اهداف زیستی، : کندمی

 :0737گوریپ، ) اهداف اقتصادی و اهداف نظام اجتماعی
غالب محققان دیگر نیز توسعه پایدار را در سه بعد مذکور  (.00

 .اندمورد بررسی قرار داده

برای آنکه بتوان توسعه را پایدار نامید باید دارای چهار 
 :اند ازمشخصه باشد که عبارت

ای پویا است بین سیستم در واقع یک معادله: وریبهره -
غذا و دیگر اقتصادی که تولید -طبیعی و سیستم اجتماعی

کند بدون اینکه برای سیستم کاالها را برای مردم تضمین می
وری ظرفیت جامعه برای استفاده یا بهره. ضرری داشته باشد

د غذا و کاال با بازده بهینه را ـر شکل سیستم در تولیـتغیی
 .سنجدمی

ها رصتـی فوزیع عادالنهـیعنی ظرفیت جامعه در ت: عدالت -
های رد یا تغییر سیستمـناشی از کارب دهایی کهـو تهدی

طبیعی پیرامون هستند مانند توزیع آنچه که از فرآیند توسعه 
شود این اصطالح در مورد توزیع ثروت در بین حاصل می

 .رودمردم نیز به کار می

به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای : پذیریانعطاف -
. شوده میهای ناگهانی گفتطبیعی یا تحمیلی یا ضربه

پذیری یعنی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری انعطاف
 .های کوتاه یا طوالنی مدتنظمیوری در بیسطح بهره

ی استفاده یا تغییر یعنی ظرفیت جامعه در ادامه: ثبات -
قرخلو و ). فرآیند سیستم های طبیعی بدون دگرگونی شدید

 (011 :0732حسینی، 

 امنیت -0-5
ترین نیازهای یک جامعه بوده و به معنای ضروریامنیت از 

دوری از هرگونه تهدید و نیز آمادگی برای رویارویی با 
مفهوم امنیت نسبی است و دارای شدت و . خطرات است

ها در ذهن افراد ضعف است به این معنا که در برخی موقعیت
امنیت در گفتمان سلبی بر نبود خطر . یابدیارتقاء یا کاهش م

دیدات استوار است و در گفتمان ایجابی به تأمین آسایش و ته
 (.73 :0734نویدنیا، ) و آسودگی نظر دارد

امنیت واجد ابعاد مختلفی از جمله نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
محیطی است و همچنین دارای سطوح اجتماعی و زیست

ای، ملی، داخلی، المللی، منطقهمختلفی مانند جهانی، بین
رین ـتاز مهم. ردی استـی، اجتماعی و فومـخارجی، عم

 . های آن، امنیت فردی و اجتماعی استگونه

مرجع امنیت در امنیت فردی حق آزادی، حق : امنیت فردی -
تأمین نیازهای ضروری، حق مالکیت و حفظ کرامت انسانی 

. امنیت فردی بسیار به امنیت عمومی نزدیک است. است
توان در عامل تهدید آن تمایز امنیت فردی و عمومی را می

شود ها نقض میامنیت فردی اغلب از طریق دولت. دریافت
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که امنیت عمومی بیشتر از جانب سایر شهروندان  درحالی
 .بیندآسیب می

مرجع امنیت عمومی، جان، مال، آبرو و  :امنیت عمومی -
هرگاه . ناموس شهروندان به اعتبار شهروند بودنشان است

های شهروندان اتفاق یک از این ارزشهرجرم یا جنایتی علیه 
خواه این جرم از سوی . بیافتد امنیت عمومی آسیب دیده است

آشوری، ) شهروندان باشد یا از سوی  دولت اتفاق افتاده باشد
0733: 73.) 

 بازداشت و توقیف -0-7
توقیف در ادبیات حقوقی ایران هم به معنای دستگیری و 

هم در معنای بازداشت و سلب آزادی تردد شهروندان و 
 :0732شوری، آ) محبوس ساختن کسی به کار رفته است

بازداشت در اصطالح حقوقی به معنای حبس متهم در (. 075
جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی 

 یابدماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می
بازداشت در  وجه تمایز .(5/2 :0720جعفری لنگرودی، )

ه حبس متهم ـه بـر مواردی کـوم جزایی آن، از سایـمفه
انجامد این است که عنوان مجازات بر آن صادق نیست و می

در واقع بازداشت . با صدور حکم برائت متهم منافات ندارد
امکان  منظور بهیکی از قرارهای تأمین است که قاضی 
تبانی او و دیگر دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار، اختفا و 

محدود شدن آزادی . کندمصالح در شرایط خاصی صادر می
متهم، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح هم با اصل برائت و 
هم با اصول حقوقی مذکور در قوانین اساسی کشورهای 

. المللی مغایر استهای بینجهان، منشور ملل متحد و میثاق
ام تحقیقات و حفظ با این حال مصالحی مانند ضرورت انج

امنیت جامعه از خطر تبهکاران، وضع مقررات راجع به 
ویژه اینکه در بیشتر کشورها این به. کندبازداشت را توجیه می

شود و اختیار قضات در این خصوص اقدام یک استثنا تلقی می
 .(013 :0731خزانی، )محدود است 

امات بازداشت غیرقانونی در جائی است که بازداشت توسط مق
گیرد تشریفات قانونی صورت می بدون رعایت قضایی

کننده گناه در جایی است که بازداشتکه بازداشت بی حالیدر
ترتیبات قانونی را رعایت کرده ولی در ادامه به دلیل اثبات 

 گناهی یا فقدان دلیل، مجرمیت وی اثبات نشده باشدبی
 .(32 :0733زاده، مقدسی و قلی)

المللی حقوق میثاق بین 3ط به تدوین ماده در مذاکرات مربو
ن سند ـاصطالح خودسرانه در ای .مدنی و سیاسی آمده است

شود تا معنای ناعادالنه، مغایر با اصول کار گرفته میبه
دادگستری، یا مغایر با کرامت شخص انسان را به ذهن متبادر 

چنانکه کمیته حقوق بشر در خالل رسیدگی به یکی از . سازد
های طرح شده اعالم داشت که این اصطالح، مفهومی پرونده

را دربر داشته و شامل عناصری  «مغایر با قانون»تر از گسترده
از عدم تناسب، ناعادالنه و غیرمنصفانه یا فاقد اسنادپذیری و 

چناری و  زارعیان) شودنبود فرآیند دادرسی قانونی می
 .(071 :0731 غالمزاده دهنوی،

بشر، معنای بازداشت خودسرانه را فراتر از ه حقوقاگرچه کمیت
اند اما معنای این دو بازداشت غیرقانونی و اعم از آن دانسته

رو همان معنای واژه بسیار به هم نزدیک بوده و مقاله پیش
 .اعم را از غیرقانونی بودن بازداشت در نظر دارد

 ارتباط حقوق با توسعه پایدار -5
رفتار، برای پایداری متفاوت است، حفظ از آنجایی که قواعد 

دار و متفکرانه انسان در فرآیند پایداری نیازمند مداخله هدف
 طور بهپایداری نیازمند آن است که  اساسًا. پایداری است

یک کل  عنوان بهجمعی برای خیر جمعی جامعه بشری 
نگر های مقطعی و جزءگیریچراکه تصمیم ؛گیری شودتصمیم

های متفاوت خواهد شد ی گوناگون و واکنشهاموجب کنش
و عدم توازن و تعادل ایجاد خواهد نمود که با نفس پایداری 

گزاران، مبانی حق و بنابراین الزم است سیاست. مغایرت دارد
های احقاق آن را در خصوص توسعه پایدار با وضع شیوه

الملل و حقوق داخلی تبیین نمایند و قوانین در حقوق بین
محور ها و معاهدات زیسته نصوص آن در کنوانسیونهموار

قانون اساسی، )المللی و در مجوعه قوانین داخلی کشورها بین
نوری و براتی، ) گنجانده شود( ایقوانین عادی، خاص و برنامه

0733: 1.) 
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 الملل در توسعه پایدارنقش و تأثیر حقوق بین -5-0
خاستگاه توسعه پایدار به الملل سازوکار مهمی برای حقوق بین
. است رو روبهای نیز رود که اهمیت آن با رشد فزایندهشمار می

کشوری که هوای  «ترایل اسملتر»در پرونده موسوم به 
اش به فضای کشور همجوار سرایت کرد و باعث ورود آلوده

شناخته  مسؤولخساراتی به جان و مال ساکنانش شده بود، 
 .شد

سوئد کنفرانس ملل متحد  استکهلمدر شهر  0335در سال 
در این کنفرانس . درباره محیط زیست بشر برگزار شد

های عملی برای های متعددی در مورد برنامهقطعنامه
المللی در اطراف موضوعات مربوط به های بینهمکاری

نیز که حاوی  استکهلماعالمیه . زیست به امضاء رسیدندمحیط
آید که از دستاوردهای این نشست به شمار می ،اصل است 51

زیست خود سرمنشاء تحوالت بعدی در مورد حفاظت از محیط
اصل اولیه اعالمیه . و بهبود بخشیدن به آن بوده است

دارد که یکی از حقوق بشر، حق به وضوح اعالم می استکهلم
وی به برخورداری از آزادی، برابری و شرایط مناسب برای 

زیستی است که کیفیت آن امکان یک یک محیطزندگی در 
مندانه را برای او مهیا سازد و در مقابل انسان زندگی شرافت

حفاظت از محیط زیست و سعی در بهبودی  مسؤولنیز 
های آینده از بخشیدن به آن برای استفاده نسل حاضر و نسل

 .همنوعانش است

ر حفظ ها بت دولتیمسؤولنیز بر  استکهلماعالمیه  50اصل 
زیست کشورهای تحت حاکمیتشان و سالمت محیط

جلوگیری از سرایت آلودگی به محیط زیست دیگر کشورها، 
و پروتکل  0332کنوانسیون وین در سال . گذاردصحه می

جهت حفظ و جلوگیری از کاهش الیه  0333مونترال در سال 
 . ازن نیز جهت رسیدن به پایداری شکل گرفت

محیط زیست و توسعه ملل متحد در کنفرانس  0335در سال 
رسالت کنفرانس مزبور جلب . برگزار شد ریودوژانیروشهر 

ای که هدف مقوله. کشورهای دنیا به مقوله توسعه پایدار بود
آن برآوردن نیازهای بشر کنونی بدون به خطر انداختن توان 

. های بعدی در تأمین نیازهایشان از منابع زمین استنسل
حالی برگزار شد که چشم به تعیین اصول  اجالس زمین در

ها داشت در محیطی برای افراد ملترفتار اقتصادی و زیست
یک تعهد جدید جهانی نسبت به  ریودوژانیروحقیقت کنفرانس 

ه بین ـدار بر مبنای حلقه ارتباط و اتصالی کـتوسعه پای
 زیست وجود دارد را اعالم داشتهای بشر و محیطفعالیت

 (.03-02 :0737، سینگ)

 بشر در توسعه پایدار نقش و تأثیر حقوق -5-5
بررسی اسناد مربوط به حقوق بشر، جایگاه مفهوم توسعه 

سازد، آنچه در اسناد حقوق پایدار را در این موضوع روشن می
 عنوان بهصریح و یا غیرمستقیم، توسعه را  طور بهبشر آمده 

. یکی از مفاهیم حقوق بشر مورد شناسایی قرار داده است
گذاری ویژگی مفاهیم حقوق بشر این است که افراد را هدف

رسمی  طور بهها حقوقی مانند حق حیات را کند و برای آنمی
به عبارت دیگر حقوق بشر، . کندشناسایی و معرفی می

ها نکند و حقوق الینفک انساهای انسان را معرفی میارزش
دارد که مثال بیان می عنوان به. دهدرا مورد توجه قرار می

 .باشدآزادی از حقوق جدانشدنی انسان می

واژگان استخدام شده در ادبیات حقوق بشر موید توجه جامعه 
در مقدمه . جهانی به اوصاف حقوق بشری توسعه است

الزم است توسعه  اساسًا: اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است
به عبارتی . الملل را مورد تشویق قرار دادبط دوستانه بینروا
 عنوان بهواضح به حق توسعه پرداخته و توسعه را  طور به

مفهومی از مفاهیم حقوق بشر در کنار سایر مفاهیم حقوق 
اعالمیه کنفراس جهانی حقوق بشر ملل . بشر قرار داده است

اعالم  05ه نیز به توسعه پرداخته و در ماد 0313متحد تهران 
شکاف روز افزون موجود بین کشورهای توسعه یافته : داردمی

و در حال توسعه از نظر اقتصادی، مانع تحقق حقوق بشر در 
تأمین : داردبیان می 07و در ماده . شودالمللی میجامعه بین

پیشرفت پایدار در زمینه انجام حقوق بشر بستگی تام به اتخاذ 
در زمینه توسعه  مؤثری صائب و للالم بینهای ملی و سیاست

 .اقتصادی و اجتماعی دارد

المللی حقوق میثاق بین 00در بند الف قسمت دوم ماده 
 مؤثراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز، تأمین حداکثر توسعه 

و استفاده از منابع طبیعی بر عهده کشورهای عضو میثاق 
میثاق نامه مذکور به  02ماده  4و  5قرارداده شده و در بند 
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از  5یک حق اشاره شده است و در بند  عنوان بهتوسعه 
تدابیری که برای تأمین اعمال کامل حق توسعه کشورهای 

هم  4شود، و در بند طرف میثاق اتخاذ خواهد شد صحبت می
... شناسایی کشورهای عضو میثاق را که به توسعه همکاری و

د، ـکننه توسعه تشویق میـپردازند و سایرین را نیز بمی
نیز شورای اقتصادی و  03در ماده . کندگذاری میهدف

های محول شده از جانب منشور یتمسؤولاجتماعی را طبق 
ارد مو. کندملل متحد موظف به فعالیت در مورد توسعه می

 دهد توسعه از جمله مفاهیم حقوق بشری استفوق نشان می
 .(7-4 :0733نوری و براتی، )

 نقش و تأثیر حقوق  داخلی در توسعه پایدار -5-7
ه طی قضاییدر سند امنیت قضایی کشور که از سوی قوه 

ماده  73در  0733ر ـای در تاریخ شانزدهم مهبخشنامه
 منظور بهیافته به روشنی تصریح شده که این سند تنظیم

متن سند به . تحقق اهداف توسعه کشور تصویب شده است
قانون برنامه  051ماده  «ب»در اجرای بند : این شرح است

 اسالمی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
، 21تحقق اهداف بندهای  منظور بهو  0732ایران مصوب 

های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور ستسیا 13، 11
. به شرح مواد آتی است «سند امنیت قضایی» 0734مصوب 

و در مقدمه این سند پس از آنکه ذکر شده اصل یک صد و 
پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و 

ه عدالت را بر عهده ـق بخشی بـماعی همچنین تحقـاجت
امنیت قضایی حالتی است »: دارداست بیان میه نهاده قضاییقوه

حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص  که در آن،
و تأمین چنین امنیت  «در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد

ه قرار گرفته است و قضاییعهده قوه ای برای همه برعادالنه
: نمایدهدف امنیت قضایی را اینگونه ترسیم می ،در ماده یک

هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن »
انون و نظام قضایی است تا در ایجاد اعتماد شهروندان به ق

ر و احساس امنیت در ـچوب آن اشخاص از آسودگی خاطچار
 «.های خود برخوردار شوندوق و آزادیـن و احقاق حقـتضمی

 در توسعه پایدار قضایینقش و تأثیر امنیت حقوقی و  -7
های شهروندان وقتی درخصوص حمایت از حقوق و آزادی

ها آید باید لوازم تحقق این حقوق و آزادیسخن به میان می

کامل  طور بهفراهم شود و تا زمانی که این لوازم و شروط 
توان مقتضی تضمین و محافظت نشود نمی نحو بهفراهم و 

انسان محقق شده  هایثر از حقوق و آزادیؤگفت حمایت م
به معنای )توان در دولت حقوقی و لوازم این امر را می. است

دولتی که در چارچوب حقوق بوده و غایت آن نیز ضمانت و 
. جستجو کرد( ن استاهای شهروندها و آزادیحمایت از حق

اصلی فعال و  عنوان بهجا است که اصل امنیت حقوقی در این
برد، بروز و ظهور پیدا ا از بین میپویا که انفعال نظام حقوقی ر

کند و این اصل باعث توسعه و گسترش نظام حقوقی می
امنیت حقوقی مانند سایر هنجارهای حقوقی به . خواهد شد

دنبال تحقق امنیت و عدالت است و با ارائه یک نظام حقوقی 
کند و با تحقق منسجم برای شهروندان ایجاد امنیت روانی می

عنصر فرعی اصل امنیت حقوقی  عنوان به قضاییاصل امنیت 
 .به تحقق عدالت در جامعه و توسعه کمک خواهد کرد

است و  قضایییکی از کارکردهای اصلی حکومت، کارکرد 
های ها در رسیدگیاعتماد شهروندان به رعایت حق آن

این . رساندبه افزایش بازدهی این کارکرد یاری می قضایی
گیرد تا با فراهم ساختن هده میوظیفه را امنیت حقوقی بر ع

شهروندان را فراهم  قضاییمقدمات دادرسی منصفانه امنیت 
و با توجه به آنچه گفته شد اهمیت اصل امنیت حقوقی . آورد

در ( است قضاییزمینه و شرط تحقق امنیت  مثابه بهکه )
روابط حکومت و شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر 

 (.010 :0731ه، ویژ) شودمشخص می

های برداشته شده جهت تقویت در همین راستا یکی از گام
، تدوین منشور حقوق شهروندی است که قضاییاصل امنیت 

برخی از بندهای  های اخیر به آن توجه شده مخصوصًادر سال
 07ماده . آن که آزادی و امنیت شهروندان را نشانه رفته است

هر شهروندی حق دارد از امنیت »: دارداین منشور بیان می
، شغلی، اجتماعی و نظائر آن برخوردار قضاییجانی، مالی، حیثیتی، 

هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی مشروع . باشد
شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار 

ویژه  اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به. دهد
  «.تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است
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 ثیر بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در امنیت أنقش و ت -4
مقنن در راستای تحقق هدف سند امنیت قضایی یعنی عدالت 

منع »را با عنوان  54قضایی و جلب اعتماد شهروندان، ماده 
مقرر داشته و در ذیل آن  «بازداشت غیرقانونی و خودسرانه

هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در »: آورده است
توان بازداشت کس را نمیهیچ. سایه امنیت قضایی برخوردار باشد

یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد مگر به حکم و ترتیبی که 
قضات موظفند موارد »افزاید و سپس می «قانون معین کرده است

صورت از یر را در فرآیند دادرسی رعایت نمایند در غیر اینز
که  «.آیدمصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می

قرار کفالت یا وثیقه  -الف: خالصه آن موارد از این قرار است
ی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم نحو بهباید 

 -ب ؛داشته باشد کفیل یا وثیقه در ساعت اداری همان روز
مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام 

ضابطان دستگیرکننده باید در اسرع وقت خانواده  -پ ؛باشد
شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و شخص بازداشت

که شخص بازداشت در صورتی -ت ؛محل آن مطلع نمایند
ه بازداشت وی را از یقضای شده تبعه دولت بیگانه باشد قوه

طریق وزارت امورخارجه به سفارتخانه یا دفتر حفظ منافع 
فرد بازداشت شده  -ث ؛کشور تبعه بازداشت شده اطالع دهد

رایگان با پذیرش در محل بازداشت  طور بهباید در اسرع وقت 
هنگامی که فرد در  -ج ؛مورد معاینه پزشکی قرار گیرد
گیرد نام پزشک و نتایج ار میبازداشت مورد معاینه پزشکی قر

بازرسی بدون لباس  -چ ؛کامل ثبت شود طور بهمعاینه باید 
ممنوع است مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت 

در طول  -ح ؛باید رعایت موازین دقیق شرعی انجام شود
ی که نحو بهه باید شرایط مناسب را قضاییمدت بازداشت قوه

 -خ ؛فظ شود فراهم نمایدشده حکرامت انسانی بازداشت
موقت از  طور بهای که نگهداری فرد در بازداشت به گونه

های طبیعی مانند دیدن یا شنیدن محروم شود استفاده از حس
 .شودنقض کرامت انسانی و مقررات محسوب می

شود موضوع ممانعت از بازداشت بنابراین مشاهده می
دهنده شکیلخودسرانه و غیرقانونی یکی از عناصر اصلی ت

امنیت قضایی است که جهت تحقق اهداف توسعه پایدار 
کارهای بر این اساس راه. ناگزیر باید این مهم رعایت گردد

قانونی خارجی و داخلی در جلوگیری از بازداشت خودسرانه و 
 .گرددغیرقانونی بررسی می

 المللی اد بینـه در اسنـودسرانـونی و خـبازداشت غیرقان -2
ها در زمینه پاسداری از حق آزادی و امنیت دولتتعهدات 

شخصی شهروندان در اسناد جهانی حقوق بشر همچون 
ی حقوق مدنی و سیاسی و الملل بیناعالمیه حقوق بشر، میثاق 

 .ای مورد توجه قرار گرفته استدر اسناد منطقه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی : سازمان ملل متحد -
نسبت به تدوین و  0333مورخ دسامبر  037/47قطعنامه 

های عضو درباره موضوع بازداشت، تذکر موازین به دولت
بازداشت را  مسألهنه گانه این اعالمیه واصول سی. اقدام کرد

مو بیان کرده و موازین انسانی آن را طبق مقررات و  به مو
 .الملل تبیین کرده استمبانی عمومی جزای بین

در اعالمیه جهانی حقوق بشر : قوق بشراعالمیه جهانی ح -
ماده . منع بازداشت خودسرانه افراد مورد توجه قرار گرفته است

این اعالمیه حق آزادی و امنیت شخصی را برای همگان  7
بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه  3شناسایی کرده و در ماده 

 .داشته است تأکید

ق حقوق مدنی میثا: المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین -
هایی حداقلی را برای حفظ افراد بازداشت و سیاسی تضمین

شده در نظر گرفته است به موجب این میثاق هرکس دستگیر 
شود باید در هنگام دستگیری از جهات آن مطلع و تفهیم می

در اسرع وقت نزد مراجع قضایی ( 3 ماده 5 بند. )اتهام شود
 7 بند)یا آزاد شود  حاضر شود و یا در مدت معقولی دادرسی

غیرقانونی دستگیر یا  طور بههمچنین هرکس ( 3 ماده
 ماده  2بند. )اشتدبازداشت شود حق جبران خسارت خواهد 

فرد بازداشت شده امکان تظلم خواهی دارد و دادگاه باید ( 3
 بند)بدون تاخیر درباره قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند 

 .(3 ماده 4

کنوانسیون اروپایی  2ماده : ایی منطقههاکنوانسیون -
کنوانسیون  3های اساسی، ماده حمایت از حقوق بشر و آزادی
منشور آفریقایی حقوق بشر و  1آمریکایی حقوق بشر، ماده 

ای هستند اعالمیه اسالمی حقوق بشر از اسناد منطقه 51ماده 
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که به لزوم بازداشت مطابق قانون و ممنوعیت بازداشت 
 زارعیان)اند شده پرداختهو بیان حقوق افراد بازداشت خودسرانه

 .(075-077 :0731، چناری و غالمزاده دهنوی

 و خودسرانه در حقوق خارجی بازداشت غیرقانونی -1

ال است دو شاخه اصل حقوق خارجی، رومی ژرمنی و کامن
که نماینده اصلی هریک از آن دو در میان کشورهای غربی 

 .باشدانگلستان میبه ترتیب فرانسه و 

نماینده حقوق )بازداشت غیرقانونی در حقوق فرانسه  -1-0
 (رومی ژرمنی

خود و در عبارتی کوتاه به  11قانون اساسی فرانسه در اصل 
: داردموضوع بازداشت بدون دلیل افراد اشاره کرده و مقرر می

ه که قضاییقوه «.توان بدون دلیل توقیف نمودکس را نمیهیچ»
اجرای این  مسؤولحافظ آزادی افراد است، به موجب قانون 

طور که پیدا است قانون اساسی فرانسه از همان. باشداصل می
بنابراین . واژه توقیف استفاده کرده که به معنای بازداشت است

قانون اساسی فرانسه پیرامون دستگیری غیرقانونی یا بدون 
این درحالی است که . ستدلیل افراد، مطلبی عنوان ننموده ا

قانون اساسی ایران به صراحت ممنوعیت دستگیر  75در اصل 
کند، نمودن افراد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می

قانون اساسی فرانسه،  11از سوی دیگر اصل . بیان شده است
مشابه  داند که تقریبًاه را ضامن اجرای این اصل میقضاییقوه

قانون اساسی ایران است که  75صل با قسمت انتهایی ا
کند و همچنین اصل ضمانت اجرای اصل مذکور را بیان می

قانون اساسی فرانسه به مواردی چون لزوم ابالغ فوری و  11
 54کتبی موضوع اتهام به متهم و مقرر نمودن مهلت حداکثر 

ساعته جهت تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به یکی از 
ای ننموده است و حال اینکه اصل اشاره یقضایمراجع صالحه 

زاده، تقی) قانون اساسی ایران به موارد مزبور پرداخته است 75
0732: 71-73). 

در قانون مجازات فرانسه مبحث نخست از فصل چهارم از 
ی و توقیف غیرقانونی یربادوم این قانون به موضوع آدم کتاب

رر ـون مقـاین قان 554-0ماده . اختصاص پیدا کرده است
شده بینیبدون دستور مقام رسمی و جز در موارد پیش: داردمی

ی، نگهداری یا یرباانون، اقدام به بازداشت، آدمبه موجب ق

سال حبس جنایی با کار  51حبس غیرقانونی افراد، مستوجب 
 075-57دو شق نخست ماده : کندو در ادامه اضافه می. است

ه این جرم قابل تسری در خصوص مدت زمان تأمین نسبت ب
اگر شخص بازداشت شده یا محبوس  ،با این همه. 5است

اش آزاد اختیاری پیش از روز هفتم از تاریخ توقیف طور به
 554-5شده به موجب ماده بینیشود، جز در موارد پیش

هزار  32ای و سال کیفر حبس جنحه 2مرتکب مستوجب 
 :0731و مقدادی،  بروجردی گودرزی) یورو جزای نقدی است

503). 

در مقابل قسمت اخیر ماده فوق در قانون جزای فرانسه، در 
اگر مرتکب »: قانون مجازات ایران چنین آمده است 232ماده 

یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند 
که شدن وی به عمل آورد در صورتییا اقدام الزم جهت رها

ده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او شخص مزبور را زیا
 «.حبس از دو تا شش ماه خواهد بود

همچنین در قانون فرانسه برای پیشگیری از وقوع جرم و 
: داردمقرر می 554-2-0تشویق به جلوگیری از آن در ماده 

شده در مبحث کنونی بینیهرکس شروع به ارتکاب جنایت پیش»
ی ای که اجازهرا آگاه سازد به گونه اییقضنماید اگر مقام اداری یا 

اجتناب از ارتکاب جرم یا در صورت مقتضی شناسایی مباشران یا 
 «.شودمعاونان جرم را بدهد از مجازات معاف می

                                                           
در صورت محکومیت به یک کیفر سالب آزادی ناسازگار با : 075-57ماده  - 5

 جرایمویژه نسبت به  هب –آن برابر یا بیش از ده سال بوده و  تعیق که دوره
تواند در طی به موجب قانون صادر شده است، محکوم نمی –شده بینیپیش

مدت زمان تأمین از مفاد مربوط به تعلیق یا تقسیم کیفر، جایگزینی در خارج از 
مند آزادی و آزادی مشروط بهرهمؤسسه کیفری، مجوزهای خروج، رژیم نیمه

یا اگر موضوع . ی نصف کیفر استی مدت زمان تأمین به اندازهدوره. شود
همه با این. سال است 03محکومیت، حبس جنایی با کار به طور دائم باشد، 

تواند با تصمیمی خاص خواه این دوره را به دو سوم دیوان جنایی یا دادگاه می
 55ی با کار باشد به کیفر یا در صورتی که موضوع، محکومیت به حبس جنای

در دیگـر موارد . سال و خواه با تصمیم به کاهش این دوران اتخاذ نماید
سال تحمیل  2ای بیش از که دادگاه یک کیفـر سلب آزادی به دورههنگامی

تواند دوران تأمینی را در طی کند که ناسازگار با تعلیق مجازات است، میمی
ی اجرای کیفر ذکر شده در شق شیوه گونهاند از هیچنتومحکوم که با آن مدتی

 (.33-33: 0732گودرزی و مقدادی، )مند گردد، تعیین نماید نخست بهره



 ... تطبیقی نقش قانون در توسعه پایداربررسی  25/ ربانی موسویان

 

نماینده حقوق )بازداشت غیرقانونی در حقوق انگلستان  -1-5
 ( الکامن

افتد که وقتی اتفاق می( اشتباه یا به ناحق)بازداشت غیرقانونی 
فعالیت شخص دیگری را در هر مکانی بدون  شخصی عمدًا

داشتن صالحیت و حق قانونی، دلیل موجه و یا بدون اجازه از 
محدودیت جسمی واقعی برای . خود شخص محدود نماید

  5.ایجاد بازداشت ناحق، ضروری نیست

در نظام حقوقی انگلستان اگر پلیس خارج از محدوده اختیارات 
عمل نموده و بدون مبانی معقول اقدام به سلب  قانونی خود

 Wrongful» آزادی نماید در این صورت بازداشت غیرقانونی

Arrest» گرددمحقق می . 

بازداشت غیرقانونی ممکن است براساس اقدامات خصوصی 
اگر این بازداشت . یا بازداشت غیرقانونی دولت انجام شود

اشت غیرقانونی توسط پلیس صورت گرفته باشد، اثبات بازد
کند تا شخص بتواند دادخواست بستری را فراهم می

«Habeas Corpus»3 طبق قانون . را به دادگاه ارائه دهد
قانونی هم جرم است هم خسارت قابل ال بازداشت غیرکامن

  2.باشدطرح در دادگاه می

البته در زمینه جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در انگلستان 
فقط بر اساس مصوبه . ای وجود نداردنامهآیین هیچ قانون یا

تواند تا در وزارت کشور می 0332نوامبر  53مجلس عوام در 
صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را که مورد بازداشت 

در صورت وجود شرایطی ، اندموقت غیرموجه قرار گرفته
. همچون وقوع اشتباه بسیار بزرگ توسط پلیس، پرداخت نماید

خسارت بندرت قابلیت پرداخت داشته عمل نیز این جبراندر 
 .(72 :0733عمرانی، )است 

                                                           
1- False Imprisonment, Carnell Law School. Archived from the 
original on 7.11.2012  

3- Habeas carpus: تواند دادخواستی است که از طریق آن شخص می
بازداشت غیرقانونی را به دادگاه گزارش دهد و از دادگاه بخواهد یک مقام 

زندان را به دادگاه احضار کند تا مشخص نماید که آیا این بازداشت  مسؤول
 . قانونی بوده یا خیر

3- Over view false Imprisonment Oxford Reference Oxford 

University Press Archived 2011.11.07 

  داخلی خودسرانه در حقوقبازداشت غیرقانونی و  -3
توان در قانون بازداشت غیرقانونی در حقوق داخلی را می

اساسی، قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری 
 .بررسی نمود

 غیرقانونی در قانون اساسیبازداشت  -3-0
قانون اساسی اختصاص دارد به بازداشت غیرقانونی  75اصل 

که این اصل در ضمن بحث از حقوق فرانسه رسیدگی خواهد 
گناه و قانون اساسی شامل دو نوع بازداشت بی 030اصل . شد

: دارداصل مذکور در این زمینه مقرر می. غیرقانونی است
اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در هرگاه در اثر تقصیر یا »

تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی 
گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و 

شود و در صورت خسارت به وسیله دولت جبران میدر غیر این
موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک 

  «.از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شودحیثیت 

 های غیرقانونی در قانون مجازات اسالمیبازداشت -3-5
فصل دهم قانون مجازات اسالمی با عنوان تقصیرات مقامات 

کننده احکام ین دولتی مشتمل بر موادی است که بیانمأمورو 
آغاز  231این فصل با ماده . های غیرقانونی استبازداشت

ین وابسته مأمورهریک از مقامات و »: داردگردد که بیان میمی
های حکومتی که بر خالف قانون، آزادی به نهادها و دستگاه

شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون 
عالوه بر انفصال از  ،اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید

خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 
در مورد  235در ماده  «.دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

هرگاه شخصی بر خالف »: دارددهندگان این جرم مقرر میادامه
حبس غیرقانونی خود شکایت  قانون حبس شده باشد و درخصوص

ین انتظامی نموده و آنان شکایت او مأمورا به ضابطین دادگستری ی
را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات 

اند به انفصال دایم ذیصالح اعالم و اقدامات الزم را معمول داشته
از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج 

مورد مراجعی که در  237و در ماده  «.سال محکوم خواهند شد
ین و مسؤولاگر »: فرمایدشده غیرقانونی را بپذیرند میبازداشت

ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره ها و ندامتگاهین بازداشتگاهمأمور
دار، شخصی را به نام زندانی از طرف مراجع و مقامات صالحیت

و در  «.بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد
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هرگاه مقامات قضایی یا »: گرددمتذکر می 232ماده  نهایت در
صالح برخالف قانون توقیف یا بازداشت یا  ین ذیمأموردیگر 

تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال 
دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج 

عنصر مادی جرم موضوع این ماده،  «.سال محکوم خواهند شد
توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت 
کسی به صورت غیرقانونی است و بدین ترتیب بازداشتی که 

ان ذیصالح که اصوال مأموریا دیگر  قضاییاز سوی مقام 
-بینیموارد پیش صالحیت توقیف یا بازداشت را دارند در غیر

عمل آید مشمول مقررات و مجازات مندرج  شده در قانون به
در  237شبیه همین حکم را ماده . خواهد بود 232در ماده 

ین دولتی و نیروهای مسلح چنین وضع نموده مأمورمورد 
ین دولتی یا نیروهای مسلح یا مأمورهرکس از مقامات یا »: است

دار در غیر مواردی که ها بدون حکمی از مقامات صالحیتغیر آن
انون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را در ق

در محلی مخفی نماید به یک تا سه  توقیف یا حبس کند یا عنفًا
سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم 

 «.خواهد شد

 بازداشت غیرقانونی در آیین دادرسی کیفری -3-7
ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری در  41تا  47مواد 

 .گرددبازداشت غیرقانونی تفسیر می

هرگاه قرائن و »: داردقانون آیین دادرسی مقرر می 47ماده 
امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان 
دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطالع یا احضار 

ند و نتیجه آن را به و جلب اشخاص، تحقیقات الزم را به عمل آور
دادستان باتوجه به این گزارش دستور . دادستان گزارش دهند

مناسب را اتخاذ  قضاییتکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم 
 «.کند می

بر اساس ماده فوق الذکر، ضابطین حق ندارند به صرف ظن و 
تردید و یا با داشتن اطالعات ناکافی، مظنونی را احضار یا 

بنابراین جلب و احضار در این شرایط به منزله  .جلب نمایند
 .گرددبازداشت غیرقانونی تلقی می

ضابطان »: داردقانون آیین دادرسی مقرر می 44ماده 
دادگستری به محض اطالع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود 

کنند خذ دستورهای الزم اعالم میأمراتب را برای کسب تکلیف و 

بررسی الزم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و و دادستان نیز پس از 
ضابطان دادگستری . کندمناسب اتخاذ می قضاییم ـیا تصمی
حفظ آالت،  منظور بهمشهود، تمام اقدامات الزم را  جرایمدرباره 

ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی 
یقات الزم را انجام آورند، تحقشدن متهم و یا تبانی، به عمل می

دهند و بالفاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطالع می
همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه . رساننددادستان می

وقوع جرم حضور داشته باشد، اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر 
ضابطان  .مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند

این قانون فقط در  41این ماده و ذیل ماده  دادگستری در اجرای
توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی صورتی می

 «.بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد

براساس قسمت اخیر ماده مارالذکر ضابطین با دو شرط مجوز 
جرم  باید امارات و قرائن ارتکاب بازداشت مظنون را دارند اواًل

 5مشهود جرایمباید از  جرایم توسط وی قوی باشد و ثانیًا
هایی که بر مبنای ظنون غیرمعتبر و بنابراین بازداشت. باشد

 جرایمهایی که نسبت به ضعیف صورت گیرد و نیز بازداشت
های وارد بازداشتـداخل در م ،ردـورت پذیـمشهود صغیر
 .قانونی خواهد بودغیر

است که  42ماده  0از نکات قابل توجه این قانون، تبصره 
موضوع بندهای الف، ب، پ و ت  جرایمچنانچه »: مقرر داشته

این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم  3 715ماده 
ند اقدامات الزم توان میحضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان 

عمل حفظ صحنه جرم به را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و
توان استفاده کرد که شهروندان از این تبصره می «.آورند

عادی نیز در شرایطی حق بازداشت و توقیف متهمین را 
 . خواهند داشت

ضابطان »: داردقانون آیین دادرسی کیفری مقرر می 41ماده 
دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطالع 

                                                           
 .قانون آیین دادرسی کیفری شمرده شده است 42مشهود در ماده  جرایم - 5

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک : قانون آیین دادرسی کیفری 715ماده  - 3
 ؛جرایم موجب حبس ابد( ب ؛جرایم مجازات سلب حیات( الف: شودرسیدگی می

ی با میزان جرایم موجب قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمان( پ
موجب مجازات تعزیری درجه سه و  جرایم( ت ؛نصف دیه کامل یا بیش از آن

 .جرایم سیاسی و مطبوعاتی( ث ؛باالتر
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تواند نانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند میدهند، چ
تکمیل آن را بخواهد در این صورت ضابطان باید طبق دستور 
دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل 

. توانند متهم را تحت نظر نگه دارندعمل آورند اما نمیتحقیقات به
ری متهم برای تکمیل تحقیقات مشهود، نگهدا جرایمچنانچه در 

ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و 
کتبی به متهم ابالغ کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ  طور به

در هر حال ضابطان . تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند
 «.ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند 54توانند بیش از نمی

ر اساس ماده مذکور ضابطین حق ندارند جز در موردی که ب
ساعت  54لغایت  ،کندجرم مشهود بوده و ضرورت ایجاب می

متهم را تحت نظر نگه دارند و در صورتی که جرم مشهود 
ساعت  54نبوده یا نگهداری متهم ضرورتی نداشته یا بیش از 

متهم را توقیف نمایند، عمل آنها مصداق بازداشت غیرقانونی 
 .خواهد بود

 بازداشت غیرقانونی در منشور حقوق شهروندی -3-4
منشور حقوق شهروندی بر حق آزادی شهروندان  05در ماده 

های فردی و عمومی آزادی: کندنموده و اعالم می تأکید
توان هیچ شهروندی را نمی. شهروندان مصون از تعرض است

ها تنها محدود کردن این آزادی. ها محروم کرداز این آزادی
 .گیردبه قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می

این منشور نیز در ذیل حق برخورداری از  15اده در م
حق شهروندان »: دارددادخواهی عادالنه شهروندان بیان می

. است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند
هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد 

 «.در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است

 گیرینتیجه
امنیت به منزله پل ارتباطی میان قانون و توسعه پایدار  -0

است و چگونگی قوانین و میزان توجه آنها به موضوع امنیت، 
قوانین بسته به اینکه در . ثیر مستقیم در توسعه پایدار داردأت
ر توسعه از ـثیرشان بأسطح ت ،شونده سطحی وضع میـچ

آور گردد و میزان الزاملف میی و محلی مختالمللی تا مّلبین
تواند به صورت قطعنامه و ها نیز متفاوت است و میبودن آن

 .یا در حد توصیه و سفارش باشد

ثیر أهای اخیر هزاره دوم نشان از تهقوانین مصوب در ده -5
الملل و حقوق بشر در توسعه آفرینی حقوق بینبسیار و نقش

و  استکهلم هایی مانندیکه در نشستطور بهپایدار داشته است 
الملل در رابطه با توسعه ، دستاوردهای حقوق بینریودوژانیرو

ها و مصوبات صادره به خوبی روشن شده و پایدار با اعالمیه
گذاری ثیرأیدی بر تؤکارگیری توسعه در ادبیات حقوق بشر مبه

این نوع حقوق در تحول توسعه پایدار است و در حقوق داخلی 
در جهت  کاماًل 0733امنیت قضایی مصوب سال نیز سند 

تحقق اهداف توسعه پایدار تنظیم شده و رسالت حقوق را در 
 .به ثمر رساندن توسعه در جامعه ایران هویدا ساخته است

های ترین ابعاد امنیت که خود از شاخصیکی از مهم -7
 باشد امنیت قضایی است که تأمینیاصلی توسعه پایدار م

ت و آزادی و آسودگی خاطر از احقاق حقوق کننده عدال
های امنیت قضایی جهت لفهؤشهروندان است و بر اساس م

ها باید تحقق آزادی شهروندان و ایجاد امنیت و آرامش در آن
از هرگونه توقیف و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه جلوگیری 

المللی از جمله سازمان ملل این مهم در اسناد بین .نمود
المللی حقوق مدنی و اعالمیه حقوق بشر، میثاق بین متحد،

ای مورد توجه قرار گرفته های منطقهسیاسی و کنوانسیون
 .است

کارهای قانونی در مورد جلوگیری از بازداشت راه -5
غیرقانونی در راستای تحقق امنیت قضایی و با هدف نهایی 

جو توان در قوانین داخلی و خارجی جستتوسعه پایدار را می
در قوانین ملی، از قانون اساسی گرفته تا قانون مجازات . کرد

اسالمی و آیین دادرسی کیفری ایران به وضع مقرراتی در 
اند و این مهم در منشور حقوق شهروندی باره اقدام نمودهاین

در  مورد توجه قرار گرفته است و نهایتًا 15و  05نیز در مواد 
ویژه به آن پرداخته  طور هبسند امنیت قضایی کشور  54ماده 

در حقوق خارجی هر دو نظام رومی ژرمنی و . شده است
اند با ای روی آوردهال در این باره به وضع قوانین ویژهکامن

های این تفاوت که قوانین فرانسه مانند ایران مجازات
سنگینی را برای آن مقرر داشته و نسبت به انگلستان که تا 

ر قضا را داشته تا مردم را، به حدودی جانب متصدیان ام
 .نمایدر میـتقوانین داخلی ایران نزدیک
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