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 چکیده
از آنجهت که موضوع حقوق بشر انسان است و هدف آن حمايت از حقوق و کرامت انسانی، استفاده جديد قدرتها از حقوق بشر کارايی و     

روی مؤثری که هرگونه لغزش سياستهای حقوقی را به سوی الگوهای مستبدانه و خودکامه يننيروی مؤثر آنرا در هاله ای از ابهام قرار داده است. 

حقوق بشر از يک طرف به عنوان يک ايده آل يا غايت کمال در نظر گرفته می شود و طبيعتا انتقادجويی  و حتی الگوهای غير دولتی رد نمی کند.

مورد ترديد قرار می دهد چون وعده بسيار می دهد و بدان عمل نمی کند و همچون بسياری به دنبال خواهد داشت که ارزش و اعتبار آنرا 

کلکسيونی از حقوق الهام بخش تضادهاست و از طرفی هر يک از مفاهيم حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق ديگر ابنا بشر است که بصورت 

ی بر بر اين با توجه به اينکه حقوق بشر دارای يک بعد اخالقی است و حتبنا .تانتزاعی اعمال می شود و طبيعتا چنين حقوقی مولد بی عدالتی اس

عکس حقوق جهان شمول و نسبت به صراحت حقوقی مبهم است بايد تاکيد کردکه مفهوم حقوق بشر برای تضمين ميانجگری بين توقعات 

ه داشته اند در برخی از شرايط امکان زندگی دموکراتيک بهمرااخالقی که بطور مستقيم به افق جهانی بودن اشاره دارد و تاثير بسزايی که می تو

ر ب باشد بايد بدنبال فضای بحت و گفتگو در بين اقوام و ملل بود که عملکرد خاص آن تضمين ميانجيگری بين اخالق حقوق و سياست باشد.

 ر ورای معيارهای حقوقی توسعه يابد و آيا مفهوم حقوقطبق اين مفهوم اين سئوال مطرح می شود که آيا استفاده جديد از حقوق بشر می تواند د

ا می اجتماعی را فراهم می سازد و باالخره اينکه آي-بشر امکان سازگاری و مطابقت معيارهای حقوقی با معيارهای زيست پزشکی و روانشناختی

 آن می پردازد.توان انسان و حقوق را در حقوق بشر يافت؟ اينها سئواالتی است که اين مقاله به تبيين 
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 مقدمه

 

ر بش توان در حقوقرا نمی و حقوق انسان  که گفت توانمی است بشر، انسان حقوقموضوع  که جهت از آن 

 و رد پذيرش طبيعت عليه اعتراض نوعی بشر، حقوق ، چونيافت در آن تواننمی بيولوژيکی را از لحاظ انسان . حداقليافت

را  موضوع بشر اين ، حقوقاعتقاد داريم آن ما به آنچه برعکس که بايدگفت حقوق باشد. در زمينةمی از قوانين يا اطاعت

 شوند.می تبديل يا واقعيت حلراه يک به که هستيم از قوانين ایشاهد مجموعهو ما فقط سازد آشکار نمی

 يا دو قانون يک،وسياسی مدنی حقوق متحد در زمينة ملل بشر و کنوانسيون حقوق اروپايی مسلماً، کنوانسيون 

 از حقوق حمايت اروپا در زمينة ديگر، کنوانسيون)و پروتکل ماعدا ممنوعيت اند. يعنیکرده وضع ممنوعه شکل به ساده

متحد(.  ملل پيمان 7 اروپا و مادة کنوانسيون 1 )مادة غيرانسانی و رفتارهای شکنجه( و ممنوعيتاست اساسی بشر و آزاديهای

 ها، يکپيمانةکميت بر روی مستقر در استراسبورگ بشر اروپايی حقوق دايمی ديوان توسط شدهاعمال مواردکنترل در اين

و  مشابه ستی( بايـ پزشکی زيست تحقيقاتدر خصوص مثال )بعنوان ملی هایرويه که مفهوم ، با ايناست واقعی کنترل

 يا شيوة خود و قضاوت بیارزيا برای خاص از روشی خصوص دراين باشند. دولتها نبايستی شده مطرح با اصول مطابق

استثنا  گونههيچ (.علمی ، پيشرفتمثال ايجاد کنند )بعنوان مشروع هدفی که فرض کنند، بااين استفاده رأی تفسير به

 نقض هو ن جنگ وقوع درصورت اعدام ممنوعيت موقت نقض استثنای باشد؛ )بهنمی مورد قبول زمينه در اين يامحدوديتی

 (.شکنجه ممنوعيت

جز  به ،باشندمی گونه شوند اينمیواقع مورد حمايت المللیبين اسناد حقوق از طريق بشر که حقوق ، اکثر اصولدر مقابل

 يا بيمارانی ونافراد مجن منظم ، بازداشتو امنيت آزادی از حقاند )مانند: حمايتشده محدود بيان صورت به که استثنائاتی

 نهاصادرشدهمجوز آ حقوقی اصول براساس که هايیبر محدوديت مشروط واگيردار هستند( يا حتیبيماريهای مبتال به که

 ، منطق(. بنابراينو خانوادگی خصوصیاز زندگی حمايت باشند )مثلمی ضروری دموکراتيک جامعة نظر در يک و به

 هایاوتقض ها ميزانگيرد. دولتنمی شود، نشأتمی مشتركحلراه يک منجر به که رسمی منطق از يک، ديگر حقوقی

 و نه سازش کنترل را محدود به المللیبين هایدادگاه شود کنترلمی باعث که موردی شناسند،می رسميت را به ملی

رود انتظار می که، تنها توقعیداشت ملی هایو رويه مرجع اصول بين کامل هويتی توقع نتوان که طورینمايد، به مطابقت

، پذير استانعطاف بسيار مفهوم پردازد. اينمیسازش آستانة ارزيابی به که است وابستگی نوع و يک ، توافقهماهنگی توقع

دهد، می ولحص امکان از مسائل برخی تکاملی ماهيت شناختن رسميت همتعدد وب هایشاخص و ادغام يکپارچگی هب چون

و يا   استاو را صادر کرده صدور دستور بازداشت اروپا امکان ، کنوانسيونآن موجب به که مجنون ،تعريفمثال )بعنوان

 رچوبسازد تا در چامی را فراهم امکانبشر اين قحقو اعمال ( حقجنين يا سقط تجاوز جنسی چون ديگری نسبی مفاهيم

 در اين کش . بدونقرار دهيم را مورد ارزيابی يا پزشکی سياسیرازداری ، از جملهسنتی مسائل ، پيشرفتقواعد حقوقی

 حقوق ی. شايد توانمنديابدرا می جايگاهش انسان بدن ساخت در خصوص بوبورگ بشر درکنگرة حقوق که است مفهوم

 خشونت هرگونه از عاریمتغيرهای با مفهوم که کند، واقعيتیمی بيان وضوح را به مسائل باشد که ضعيف درك بشردر اين

 ايیاروپ انديو به فردی توسلکه کنيم . اگر اضافهسوق ميدهد قانون وضع سمث و سوی را به و حقوقدانان سازگار است

 ا خارجیي فرانسوی شهروند سادة يک سازد کهمی رافراهم امکان متحد، اين ملل سازمان هایپيمان بشر يا کميته حقوق



 

تغيير و  اهميت به توانمی باشد، آنگاه را داشته دولت عليه دادخواست ، اجازةشدهدر فرانسه قانون نقض به محکوم که

  برد. پی وقیحقتحوالت

 و نيروی بشر جديد از حقوقاستفاده ، در اينجا بايد مسئلةاست انسانی از حقوق بشر، حمايت از حقوق هدف چون 

، از انسان مشخص ایايده ها شاملرويه نمود. اين رامطرح حقوقی سياست هایرويه اعمال چگونگی در زمينة مؤثر آن

دنيا و  ممفهو که هائیاند، اعالميهها آشکار شدهمنشورها و اعالميه از طريق باشند کهمیشناسیو مردم فلسفی هایمقوله

 و نيروی حقوقی پيشرفتةها همانند مقوالترويه اين که است مدتی کنند، ولیمی بيان خود پيرامون را با دنيای انسانرابطة

و  کامهو خود مستبدانه الگوهای سوی را به حقوقیهایسياست لغزش هرگونه که مؤثری نيروی کنند.می عمل حقوقی

 هايیقرار دارد، محدوديت مرجع از الگوی خارج که حقوقی هایسياست برانتخاب کند، ولیرد نمی غيردولتی الگوهای

 کند.میرا تحميل

 ، حقوقدفاعی سالح ، درخصوص. نخستاست ايجاد شده چگونه تغيير نقش اين کهکرد  فکر بايستی آيا باز هم 

ها و انتقادجوئی شودمی در نظر گرفته کمال يا غايت آلايدهيک عنوان به شود بلکهنمی در نظر گرفته حقوق بشر بعنوان

، خواهد يافت غيرواقعیمفهومی خواهد رفت و از دست ناارارزش و اعتب که ایگونهيابد بهمی افزايش آن در خصوص

باشد تضادها می بخش، الهاماز حقوق کلکسيونی کند و همچونمی عمل آن عکس دهدولیبسيار می هایوعده چون

شوند. می اعمال انتزاعی صورتو به ديگر ابناء بشر است حقوق نفی معنای به بشر فرضی حقوق از مفاهيم ، هريکوباالخره

 .است عدالتیمولّد بی حقوق اين

گردد و  لقیت و حقوقیقضائی مقولة يک نشود و بعنوان اعمال طور انتزاعی بشر به حقوق خاطر اينکه به حداقل 

 قرارداد. مورد مطالعه زاويه نکند بايد آنرا از اين عمل فنی از حقوق متفاوت

 حقوق برعکس گيرد وحتیمی ديگر نشأت اساساً از منطقی که است بعد اخالقی يک بشر دارای  حقوق توجه به اينکهبا  

 ، منقولغيرمنقول  حقوق ودر مقابل است سرزمين يک ابتدا محدود به داخلی  حقوق ، درحاليکهاست شمول ، جهانداخلی

رد همانند گيمی نشأت تطبيقی از حقوق که منطقی باشد.می ، مبهمحقوق داخلی صراحت يابد و برعکسمی و تکامل

 متحول عیطبي حقوق در حوزة قضايی هایرويه نزديکی از طريق تطبيقی : حقوقاستکرده ارائه سالی که است منطقی

 تبديل مدنمت انسانهایبين مشترك حقوق دارد به و تمايل است شده تبديل مفاد حقوقی اجرای ذاتی فرمولهایو به شده

را  مثبت متمايز و متغير از مفاد حقوقی واقتباس حيات از نيروی مطلق ، استقاللدر هر کشوری مشترك حقوق اين .شود.

 باشد.یم ملی حقوق راهنمای منبع تغيير است دائماً در حال که طبيعیکند. قطعاً حقوقرد نمی خاص قضائی در هر روية

 با منطق ایطور ريشه بهکه منطقی چگونه کند کهمی کمک موضوع اين درك الدريئر به فيلسوف تحليل امروزه 

،است مخالف سنتی حقوق  

 تضمين بشر يکبار ديگر برای حقوق مفهوم شود. يعنی ادغام منسجم ساختارحقوقیدر يک تواند وانمود کند کهمی 

 سعی که ایگونهبه سياسی دارد و تأثير زندگی اشاره بودن جهانی افق به طور مستقيم به که اخالقی توقعات بينميانجيگری

 مواجه دمکراتيک زندگی امکان ازشرايط باشد. ما در اينجا با برخیمی شود، ضروری ثبت حقوقی نظام دارد در يک

                                                 
 -Delmas-Marty, Miereille, Professeur de l’université de Paris 1- Panthéon Sorbonne, Droit de l’homme: ni 

l’homme, ni le droit, p 320                                                                                    



 

 اعتقاد و فضای قدرت حال در عين اتخاذ شود، بايستی مردمی پايگاهدر خصوص مؤثری تصميمات اينکه . برایشويممی

،اساس شوند؛ و بر اين بيان بگيرند و سپس شکل مطمئنی و نظرات تقاداتاع ايجاد شود. بايستیمردم و گفتگو در بين بحث  

ها نگردد. اراده قيد وشرطبی برگرداندن خود بگيرند و وانمود به به مطلق ناپذيریسازش يک شکل نبايستی اعتقادات

 شود. هساد گرايینسبی منجر به نبايستی و رويارويی مقابله ، اينوانگهی

 طور قطع هب که استو سياست ، حقوقاخالق بين ميانجيگری آنها ـ تضمين و عملکرد خاص ، وظيفهبنابراين 

 .است کرده را اشغال اين امربشر  حقوق کند کهرا ايجاد می جايگاهی

 کمهل هایلرزشو  ها، جنگغرب اینخواهد ماند. در دني باقی فلسفی صورت به فقط و جايگاه موقعيت اين 

 .است پيدا کرده جديد تجلّی خيزش همانند يک ن آبه  وارده و شوك گرفته صورت

 وقدانان، حقمی گردد.. درآغاز قرن اساسی تغيير و تحول نمايانگر يک دوّم جهانی جنگ که است دليل همين به 

 را به آن مدّنمت هایملت بودند که یحقوقکلی اصول و سپس متمدّن انسانهای در بين مشترك حقوق فکر ايجاد يک به

 اين (.است ايجاد شده ملل جامعة از طريق که المللیبين دادگستریدائمی ديوان نامةآيين 13ماده  شناختند )می رسميت

در  درستیهایاسخپ يافتن ( برایو استالين ، فاشيستنازی )دولت استبدادی هایدولت جنايی سياستمطالعة به حقوقدانان

و  حقوق کتنها ي نه متمدّننبود. ملل  ها ديگر يکسان، نگاه. بعد از جنگمند بودندعالق آزاديخواه دولتهای بحران برابر 

 شد.جدداً تأييد می، مو تشريفات با شکوه بايستیبود که ينیبنياد اصول برعکس آن بلکه ند ايجاد کرد متفاوت عرف

 ايدة )اين تاس قانونگذار ازآزادی بر حمايت تنها مبتنی نه که است اصولی بشر مثل حقوق يیمبنا تولد مفهوم 

 حقوق ، چونوجهت قابل تغيير عملکردیباشد.  قانونبر نياز خالف مبتنی بايستی بود( بلکه 1731 سال آزاديخواهی قديمی

باشد، ير میتغي دائماً در حال که مورد انتظار سالی طبيعی حقوق و حتی متمدّنانسانهای حقوق مشترك بشر، ديگر مخرج

انگر محتوا نهانمايت نه که است گرايی در مرکز اثبات حقوق يا ورود مجدد مسئلة حقوقی ايجاد آگاهی روش، بلکهنيست

 و آنچه حقوقی اعمال بين حد و مرزی شدنمشخص امر به باشد و ايننيز می جزايی مقررات ، بلکهحقوقی يا مفاد مقررات

 کند.می ، کمکاست غيرحقوقی

 شود. ايناهر میظ استحقوقی معيارهای گرايیبا کثرت مطابق که منطقی روية يک مثابة بشر، به حقوق ويژگی 

 د.ظاهر می شو و يا غيرحقوقی حقوقی گرايیکثرتمثابة اروپا( و يا به هستند )جامعة و يا فراملی المللی، بينمعيارها ملی

رار کشورها مورد تأييد قهمة توسط خاصی و تشريفات بشر با شکوه ، حقوقدوم جهانی روز بعد از جنگ يک 

 يوغ را به نکردند انسامی سعی که هايیبررژيم آزاديخواه مردم روز بعد از پيروزی ، يکدر فرانسه ترتيب دين. بگرفت

، نژادی ضتبعي بدون هر انسانی کردند که مجدداً اعالم فرانسه آورند،مردم آنها را پايين و منزلت بکشند و ارزش بردگی

 بشر را از طريق و آزاديهای . آنها حقوقبرخوردار است و مقدس انتقال غيرقابل ازحقوقی دیو اعتقا ، دينیمذهبی

د بود،مجدداً تأييد کردن شده شناخته رسميت به جمهوری حقوق توسط که بنيادينی و اصول 1731 بشر سال حقوقبيانية

 اعضای تمام ذاتی و جايگاه مقام حقوق : اينکهاست آمده المللبين وق(. و در حق1196 سال اساسی قانون )سرآغاز مقدمة

 در دنيا را تشکيل  و صلح و عدالت آزادی و اساس پايه آنها را که نتقالاو غيرقابل عادالنه  و حقوق بشری   خانوادة

 باعث کهعاملی ءگرددمی وحشيگرانه اقدامات منجر بهبشر  حقوق شناختنن رسميت شناسد و بهمیرسميت دهد، بهمی

 در آن گردد کهمی ظهور دنيايیمنجر به انسان مقام شناختن رسميت به شود ولیمی انسانی و جدال و شورش تحريک



 

بشر  حقوق بيانية )سرآغاز مقدمة يابندمی نجات وبيچارگی وحشت برخوردارند و از هرگونه و عقيده بيان انسانها از آزادی

 (.1193 سال

بشر  حقوق ازسوی  مبارزة ینوع در واقع ايجاد شد که حقوقینگرش  تغيير ،  يکتأييد اخالقی بعد از اين کمی 

 شد.می موجود محسوب حقوق در مقابل

 ود و حقوقب شده ،تدوينحقوقی کلی اصول به شو ارجاع دولتی شورای قضائی روية قبالً از طريق داخلی حقوق 

 و حمايت راملیف و قوانين اساسی قوانين مکانيزم ظهور ياتوسعه وجود، در خالل ، با اينقرارداد نورنبرگ از طريق المللبين

از  برخی ردنپرک برای ابزاری نوانبشر بع ، حقوقداخلی حقوقی . در نظامگرفتصورت تغيير و تحول بشر، اين از حقوق

 گيرد.ار میقرمورد استفاده اساسی و قوانين حقوقی با معيارهای آن دادن مطابقت برای که شده تدوين حقوقیهایشکاف

 که المللی ينب حقوقینظام به مربوط با معيارهای مطابقت برای ابزاری بشر بعنوان ، حقوقالمللبين در حقوق 

 گيرد.قرار می باشند، مورد استفادهاز يکديگر می بسيار متفاوت مواقع بعضی

 بشر برای تنها ازحقوق بود(، نه شده تشکيل اروپايی های از کشور اروپا )که جامعة در نظام اينکه باالخره 

،عضو کشورهای ملی با معيارهای آن يا مطابقت سازگاری  

قرار د استفادهبود نيز، مور شده اروپا تشکيل جامعة از طريق که فراملی حقوقی با نظام آن وسازگاری مطابقت برای بلکه 

 .گرفتمی

 ای، ريشهوضوعم ياخير، اين است مجموعه يک به بشر متعلق آيا حقوق بر اينکه مبنی دوگانه منطق نظام بر طبق 

 ابزاری يقها از طرزير مجموعه اين باشد. در مقابلمیانگلستان ال يا حقوقکامن قانونی از نظام دارد و جدای متفاوتبسيار 

 برای خاص ایدرجه که شوند. اصولیمی هماهنگ اروپاست شورای و اساسی بنيادينبشر و حقوق حقوق اصول جديد که

 المللیبين وبا وجود رياضی معادالت رايج مفهوم دهد. بر طبققرار می سازش را در آستانة و يا آنکند می بشر تعيينحقوق

 باشد.بشر نياز می حقوق معيارها به کردن

جديد  ةترديد، وظيف باشد،بدون و معرفت شناخت امکان عدم معنای به که طبيعی حقوق يک فقدان در صورت 

 هويتی الیس از نظريات نمايد و با الهام را مشخص عدالتیوبی عدالت حد بين که است حقوقی حداقل شر، تدوينب حقوق

 اعطاء کند.آن متغير به با مفهوم حقوقی

( ، زندان)ارتش وانتظامی اداری هایدر بخش کيفری تنها موضوعات آن و بر طبق است يچيدهپتقريباً  سيستم اين 

عضو  کشورهای مشترك حقوقی عرف از طريقآن وابستگی گردد و درجةمی جزا مطرح يابد و همانند حقوقمی توسعه

 گيرد.قرار می مورد ارزيابی

،را دربرگيرد بسيار وسيعتری بشر دامنة حقوق که رسد در صورتینظر می به   

 وکراتيکدم جامعةيک ضروری معيارهای که شود. بايد گفتمی کشورها محسوب خلیدا يا تغيير حقوق محوکنندهعامل 

 را مشروع یتوانند اعمالمی و غيره ملی ،امنيتاز تخلفات ، جلوگيریباشند. حکمکشور می يک محو يا تغيير حقوق عامل

 هایشبکه خباشد و پاس هادولت توسط يا خصوصی عمومی یهابخش مجوزتفکيک نمايانگر اعطای دهند که جلوه يا قانونی

 آزاديخواه ایباجامعه کشوری الگوی تواند تغيير شکلديگر می عبارتی استاندارد باشد. به از معيارهای انحرافاين به دولتی

 کشور مستبد باشد. يک به



 

از  صتشخي قابل آسانیبه که نيست صرفاً حقوقی مرجع يک مجموعه ، زيرا ايناست ظاهری تقارن اين ولی 

 تشخيص لقاب سختی به در اينصورت باشد که حقوقیخاص از مفاهيم ایتواند مجموعهنمی باشد. يعنی سياسی مباحث

بشر  قوقح که باشد. از آنجايیو خطر می نمايانگر اختالف خوبی به که باشد.موردیتغيير می نيز عامل و خودش است

 روية ،يکقرار گيرد. بنابراين مورد توجه تغيير حقوقی عامل يک عنوان تواند بهمی است  پس داخلیتغيير حقوق عامل

 باشد.می سياستبه وابسته و نه مستقل حقوقی قضاوت يک به بخشيدن ايجاد عينيت قادر به منطقی

 حقوق به شود نسبتمیتوجيه دموکراتيک جامعه در يک ضروری معيارهای از طريق که حقوقی ، نقضبلدر مقا 

 .است و متغير سياسی محوکننده عامل کشور يک يک داخلی

 یايجن ، الگوهادر سياستکرد )مرجع را مشخص داخلی مرز حقوق بايستی مذکور، حداقل الگوهای بر طبق 

 .است قوقیح سياست هایرويه الگوسازی تحليلاين (. فايدةاست شده مشخص آزاديخواهی با ويژگيهای کشوری بعنوان

 حقوقی معيارهای توانددر ورایبشر می جديد از حقوق آيا استفادة شود کهمی مطرح سئوال ، اينمفهوم اين طبق  

و  پزشکی ستزي با معيارهای حقوقی معيارهای ومطابقت سازگاری بشر به حقوق ديگر، آيا مفهوم عبارت يابد. به توسعه

 دهد.می امکان ـ اجتماعی روانشناختی

شر ايجاد ب حقوق بيناینظر رابطه به که است معناشناسی عليرغم و اين است منفی سئوال پاسخ اوّل در نگاه 

 هایبيانيه مؤلفان دليل همين . بهاست مجرد وانتزاعی موجودی انسان کند کهمی مشخص فقط رابطه ، اينواقع کند. درمی

و  جسم که ایزنده شخص آزاد بودند و نه شاهد شهروندی 1731 سالکردن ( و با سپری1193 الی 1211 )از سال بزرگ

 دارد. پيکره

باشد می در زندگینمايانگر تولد حقوق که آن اجتماعی تأثير بخش تحت بويژه حقوق که تاس اين واقعيت 

(. ماعیاجت ظهور امنيت کار و سپس حوادثقوانين و تدوين قضايی ، رويةو يکم بيست )از آغاز قرن است شده متحول

 برابر شود. دو شهروندانشد تا امنيت باعث اشخاص امنيت موضوع

 مشخص ایکند رابطهمیعمل و اروپايی ملی قضايی هایرويه بر طبق که ایگونه بشر به حقوق تدريجاً، مفهوم 

 ، ايجاد کرد.است زنده که و شخصی انسان با بدن

 قانون از حمايت زندگی در هر شخص )حق بشر اروپايی حقوق ديوان 2 باشد. مادةمی مستقيم بندرت رابطه اين 

 آزادی فقدان هایو خم در پيچ رابطه، اين. در مقابلاست نشده مذکور اعمال ديوان از طريق برخوردار ميباشد( تاکنون

باشد( يا مییرمس بيماريهای و ولگرد ء، معتاد، الکلی، جنون مبتالبه بيماران و قرنطينه جزايی توقيف در خصوص 1 )مادة

 شود.دارد( ظاهر میمی را اعالم شکنجه صراحتاً ممنوعيت1 )مادة عملکرد غيرانسانی

 بين بازیجنسهمهایممارست در خصوص 1131اکتبر  22 ژون دو )حکم خصوصی زندگی با تأييد حق 

 ندگیاز ز باشد کهمی يابد و متمايز از وضعيتی میتوسعه هرابط ( اين12 )مادة ازدواج با تأييد حق ( و حتیراضی بزرگساالن

 ا بهر ن آ دومين و نه حقوق ، اولينانگليسی زندان يک شدگانبازداشتترتيب ( بدين3 گيرد )مادةمی نشأت خصوصی

 (.1171دسامبر  11بريتانيا،  کميسيون گزارش شناختند )امورهامر مرجع رسميت

 سعی که حقوقی منطقيک چگونه که کنيم دهد تا بهتر دركمی ما امکان به از افراد مجنون مثال شايد اين ولی 

 يابد.می کند، توسعه رامشخص و پزشکی حقوقی معيارهای بين يا مطابقت سازگاری دارد آستانة



 

 خوبی ( را بهو پزشکی ،اجتماعی، اداری، مدنیارها )جزايیمعي مختلف هایمجموعه بين ارتباط اين مهم دو نکتة 

 دهند.می نشان

 فسير قطعیت به واژهاين معنا که دارد، بدين تکاملی جنبة مفهوم طبيعتاً اين که است جنون ، مفهومطرف از يک 

 در خصوص یاجتماع گرايش و تغييراتپذيری طافانع ، افزايشروانپزشکی تحقيق با پيشرفت آن پردازد. مفهومنمی

 (.1171يابد )وينترورپمی توسعه ذهنی ماندةعقب بيماران

 ديوان 1 مادة که در نظرگرفت تواننمی کند: در هر صورتايجاد می راه بر سر اين مانعی وجود، دادگاه با اين 

 يد. از طرف، صادر نمااست داده انجام غيراجتماعیحرکت يک را که کسی داشتو باز ، دستور توقيفبشر اروپايی حقوق

 يا بازداشت دستور توقيف دارد )که هلندی روية به ، نگاهیو مقررات قوانين وضعها در خصوصو انگيزه علل ديگر، کنترل

 للع که اجرايیکند(. قانونباشند، را صادر میساز میدردسر ديگران هستند و برای ذهنی دچار مشکالتکه افرادی

 د با مفهومکنمی را مشخص حقوقی وتصميمات پزشکی ، اظهاراتشکلی شرايط کند بلکهنمی را مشخص جايگزينی

 ندارد.سازگاری گونههيچن آ اجتماعی در مضمون مجنون

 پزشکی نظر کارشناسی )وجوديک حقوقی از معيارهای ناشی حال عين، در منظم و توقيف ، بازداشتترتيب بدين 

ها يا مزاحمت هگون استمرار اين بدون را کامالً محرز نمايد وبازداشت يا بيماری آشفتگی اين بايستی ( و پزشکیعينی

 تمديد نخواهد شد. ذهنی آشفتگی

 ملی عمل و آزادی دموکراتيکجامعة در يک ضروری محدوديت معهذا، در اينجا شاهد ظهور مجدد معيارهای 

 به ملع آزادی نوعی يا دادن ملی مسئوالن به تام اختيارات)اعطای باشيممعيارها می اين و قضاوت ارزيابی در خصوص

 (.ونتايج علل ارزيابی برای ملی مسئوالن

. است غيير حکمت عامل ،موضوع که همانگونه و تأکيد کنم زير بپردازم فرضيه يينتب به خواهممی ، منبطور قطع 

 نوعی به جنون اروپايی مفهوم ، همينطور همجزااست حقوق تغييردهندة عامل جزايی موضوعات که همانطوری يعنی

 گسترش و ، بسطزندگی حق را در خصوص اروپايی مفهوم تواند اينمی فرضيه و اين است ذهنی نمايانگر محو بيماری

 مورد افراد زنده در خصوص مشخص علمی هایتغيير داده يا عامل محوکننده بعنوان روزی مفهوم اينشک دهد. بدون

 .قرار خواهد گرفت تحليل

بيشتر  ارتباط به بتوانکند(، شايد روزیمی بازی ديگر نقش با مفهوم مفهوم در يک )که وابستگی از هرگونه قبل 

  .فکر کرد انسانی بشر و علوم حقوق بين

 

 

 

 

                                                                                                                     

             

 

 

                                                 
 - Delmas-Marty, Un nouvel usage des droit de l’homme, idem, p 313.                                  


