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مقدمه
بحث در زمینهی علم حقوق به خصوو حقووق زوی ی عموومه بوه
زاببوهی درس
شکل خا در د نشکدههای حقوق ،حسب کشو
بووی ی د نشوونوماف مت ووا روو  ،انیبووه نشوواف د ده روو زووی
د نشنومانه با زمینهی مطالعهی قبله ما کار عمله ،بقیه ،م اهیم علم
حقوق ر بوه سروانه ه وم احلیول نمهکننود موم مشوکل زموانه
پیچیدهای مهشود که م اهیم حقوقه نیاز به ال ظ صحیح د رنود بع وا
د نشنوماف ژههای حقوقه ر درر ال ظ نمهکنند ما معنای سف ر
نمهد نند که مم خود مانعه بویر بوی روی ر ه مواد ییی پیشوی
سنهار  .همیم مسئله ما ر بی سف د ش که کتاب ایمینولوژی حقووق
زی ی عمومه ر اد مم زه رت ادهی د نشنوماف عیمی ی موه
ر ئه نمامیم.
ز مژ ههای مم کتاب مم ر که ژههای حقوقه رتخی ج شوده
معادل نگلیسه سف معنای لغوی حقووقه قهوه سف بوه زبواف
راده ر ف نوشته شده اها بی ی درک بیشتی ،ژههامه ز قوو نیم
دمگی مثل قانوف مدنه انار سئویم د درروه در نومم سف س رده
شده ر .
غیض نوشتم کتابه ر بی ی د نشنوی حقوق که کم کوم بامود بوا
م اهیم حقوقه سشنا شود .م اهیم مم کتاب با اوزه به منکه عموومه
ر حته در صور اغییی قانوف نیی کاربید د رد چی که موم م واهیم
در حقوق پامد رند هی پومندهی حقوق بامد با سنها سشنا شود .با اوکول

مقدمه
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بی خد ند متعال کتاب ایمینولوژی حقوق زی ی ختصاصوه حقووق
مدنه سمیم د درره مدنه نیی زه رت اده عیمی ف چاپ یدمده که
بقیه قو نیم نیی در در قد م مهباشد.
زا د رد در مم ر ه ز د نشنوی پیاالش االشگیم زناب سقای محیه
پییی اشکی قدرد نه کنم که موی همی هوه نمودنود همیمطوور ز
مدمی مسئول محتیم نتشار س زناب سقای کاظمه نهامو اشوکی
قدرد نه ر د رم.
با پوزش ز کارتهها نقامص حتماله مید رم ما ر ز ر هنمامهها
نتقاد رازندهی خوم محی م نسازمد.

علیینا شکیبیگه
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آزادیLiberty, freedom :

آزادی مَشْروطلآزادی رها – یله – رسته – وارسته
– بی قید و بند – نقیض بنده
ح حالتی است در انسان که به موجـ آن شـ م میتوانـد
آن طور که اداره کند رفتار نماید و ایـن در مـواردی اسـت کـه
قوانین الزامی (امر و نهی) وجود نداشته باشد .آزادی سـه قسـ
است:
الف -آزادی سیاسی – و آن قسمتی از حقوق افراد است که بـه
موج آن میتوانند حق حاکمیت را داشته باشند خواه به طـور
مستقی و خواه از راه انت اب نمایندگان (اصل  26متم قـانون
اساسی ایران)
ب -آزادیهای فردی
ج -آزادیهای عمومی
به هر یک از دو قس زیر گفته میشود.
الف -آزادی موقت ب -آزادی تحت مراقبت
(حقوق بینالملل عمومی) بـه هـر یـک از دو قسـ زیـر گفتـه
میشود:
الف -آزادی دریاها
ب -آزادی به قول شرف
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آزادی اِجْتماعاتfreedom of meeting :

آزادی اِجْتماعات قسمی است – از آزادیهای فردی که به
موج آن افـراد حـق دارنـد کـه بـه منوـور شـور و بحـ در
موضوعی گرده جمع آیند.
اجتماعات عمومی اجتماعاتی هستند که هر فرد حق شرکت در
آنها را داشته باشد (اصل  21متم قانون اساسی ایران).


آزدی اَنجمنهاfreedom of association :

آزادی اَنجمنها به موج

این آزادی فردی اشـ اص حـق

دارند که فعالیت مشـترک و داممـی داشـته باشـند و منوـور از
فعالیت صرفاً (یا علیاالصول) مالی نباشد (اصل  21متم قانون
اساسی ایران).


آزادی به قول شَرَفfreedom by promss :

آزادی به قول شَرَف( بینالملل عمـومی) آزادی اسـت کـه
یک دولت وارد در جنگ به اسیر جنگی خـود میدهـد و اسـیر
مزبور تعهد اخالقی میکند که شرامطی را که لَـه دولـت مزبـور
پذیرفته است رعایت نماید و م صوصاً علیه دولت مزبـور اقـدام
مسلح نکند.

ترمینولوژی حقوق جزای عمومی مُعْرَب الف
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آزادی تجارت و صنعتFreedom of trade and industry :

آزادی تجارت و صنعت  بـه موجـ

ایـن قسـ از آزادی

فــردیا افــراد حــق آزادی تأســی و بهرهبــرداری بنگاههــا و
مؤسسات تجارت و صنعتی و انت اب هـر گونـه حرفـه و پیشـه
(اصل متم قانون اساسی ایران) را دارا میباشند.


آزادی تَحْتِ مُراقِبَتliberty under watchful :

آزادی تَحْ ِ مُراقِبَ  این آزادی به بعضی از صغار (ممیـز و
غیر ممیز) داده میشود که مرتک جرم شـدهاند در حـالی کـه
مجرم مزبور از طرف دادگاه به خانواده خود یا به شـ م مـورد
اعتماد یا یکی از مؤسسات خیریه سـررده میشـود و مراقـ او
باید به رمی دادگاه گزارشهایی از طرز مراقبت خود بدهد.


آزادی تعلیم و تربیتFreedom of doctorine and maner :

آزادی تتلیم و تربی  به موج این آزادی فردیا اش اص
در انت اب معل خود آزادند و نیز این آزادی را دارند که هر چه
میدانند به دیگران بیاموزند (اصل  19متم ).


آزادی تَمَلُّک و مالFreedom of oownership and property :

آزادی تَمَلُّک و مال قسـمی از آزادیهـای فـردی کـه بـه
موج آن ش م بتواند در حدود قانون مالک مال شـود (مـاده
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 95۸قانون مدنی) و بتواند آزادانه مال خود را به مصرف برسـاند
(ماده  30قانون مدنی) و بدون مجوز قـانونی مـالی مالکیـت وی
خارج نشود (ماده  31ق.م) بنابراین اخذ مالیت یا اعمـال قـانون
توسعه معابر یا ضبط آالت و ادوات جرم و ماننـد اینهـا اسـتءنا
میباشند که در حدود قانون اعتبار دارند.
آزادی دریاها اصلی است از اصول حقوق بینالملل عمـومی
که الاقل در زمان صلح از طرف دولـت رعایـت میشـود و مفـاد
اصل مزبور این است که کشتیهای همـه دول در اقیانوسهـا و
دریاهای آزاد عموماً حق عبور و مرور دارند جز دزدان دریـایی و
کشتیهای حامل بردگان.


آزادی سیاسیpolitical liberty :

آزادی سیاسیقسمی از حقوق افراد است که به موجـ آن
می توانند حق حاکمیت را داشته باشند خواه به طور مسـتقی و
خــواه از طریــق انت ــاب نماینــدگان (اصــل  26مــتم ) آزادی
سیاسی از شرامط رژیـ دمکراسـی اسـت و چنـین حکـومتی را
حکومت دمکراتیک نامند.
آزادی شَخْصی Liberterindiviulle مـرادف (آزادی فـردی
به معنی خاص) یعنی اختیار نف

است.

ترمینولوژی حقوق جزای عمومی مُعْرَب الف

13

آزادی ش ن و و شیشِ نه همــان آزادی تجــارت و صــنعت –
آزادی کار
آزادی عَرض وَ تَظلُّم قسمی است از آزادیهای فـردی کـه
به موج آن هر ک میتواند از تجاوزی که به حقـوق او شـده
به مراجع قانونی عـرض مطلـ و دادخـواهی نمایـد و ایـن امـر
تضمینی است برای صیانت حقوق اش اص.


آزادی عَقیدِهfreedom of thought :

آزادی عَقیدِه قسـمی اسـت از آزادیهـای فـردی کـه بـه
موجــ آن افــراد حــق آزادی ابــراز اندیشــهها و اعتقــادات و
نوریههای خود را دارند (مسـتفاد از اصـول  20-19-1۸مـتم
قانون اساسی)
آزادی فردی به متعی خاصّ( اختیار نف ) آزادی بدنی هر
فرد به طوری که بتواند از هر نقطـه کشـور بـه نقطـه دیگـر آن
مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شـده و
به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفـو و مصـون
باشد( .اصل  14-10-19متم قانون اساسی) نتیجه ایـن آزادی
لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری و منـع توقیـف و حـب
بدون مجوز اش اص است.

