
 

 

 

 

 ان؛یب یآزاد رامونیپ یمالتأت

 حمایت از حق آزادی بیان
 کمیسیون و دیوان اروپایی هدر روی

 حقوق بشر
 

 
 سینیارسکاـ  دومینیکا بایچاوسکا

 

 برگردان و پژوهشتفصیلی،  دیباچة

 

 دکتر مصطفی فضائلی
 الملل دانشگاه قمدانشیار حقوق بین

 موسی کرمی
 ی دانشگاه قمالملل عمومدکتری حقوق بین دانشجوی

 

 
 1399تهران ـ 



 

 

 فهرست تفصیلی

 سخن ناشر

 یرست اختصارفه

 ها نوشتکوته

 برگردانندگان( یلیباچه تفصیان )دیب یو آزاد یرامون آزادیپ ی: تأمالتکمیبخش 

 یآزاد یبرا از ،یآزاد یهوا در سرآغاز:

 یاسیس فلسفة در و انیاد نگاه از آن مفهوم و یآزاد م:کی مبحث

 یآزاد یِو اصطالح یلغو ی: معناکمیگفتار 

 در لغت ی: آزادکمیبند 

 در اصطالح یبند دوم: آزاد

 یگریو زرتشت تیحیدر اسالم، مس یگفتار دوم: آزاد

 در اسالم ی: آزادکمیبند 

 تیحیدر مس یبند دوم: آزاد

 یگریدر زرتشت یبند سوم: آزاد

 نیبرل ایزایآ دگاهیبه د یبا نگاه یاسیدر فلسفة س یگفتار سوم: آزاد

 یاسیدر فلسفة س ی: آزادکمیبند 

 نیبرل ایزایآ دگاهیاز د یبند دوم: مفهوم و انواع آزاد

 الف( آزادی مثبت

 ب( آزادی منفی

 در گفتمان حقوق بشر یدر باب آزاد نیبرل ایزایآ دگاهید ندیبند سوم: برآ

 بشر حقوق یامنطقه و یالمللنیب  اسناد در انیب یآزاد حق دوم: مبحث

 یبشر یهاحق انیآن در م گاهیو جا انیب ی: مفهوم آزادکمیگفتار 

 انیب یکوتاه به مفهوم آزاد ی: نگاهکمیبند 

 یبشر یهاحق انیدر م انیب یحق آزاد گاهیبند دوم: جا

 حقوق بشر یا و منطقه یالمللنیدر اسناد ب انیب یاز آزاد تیو حما ییگفتار دوم: شناسا

 حقوق بشر یالمللنیدر اسناد ب انیب ی: بازتاب حق بر آزادکمیبند 



 

 الف( منشور ملل متحد

 حقوق بشر یجهان هیب( اعالم

 یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیپ( م

 حقوق کودک ونیت( کنوانس

 از حقوق کارگران مهاجر تیحما ونیث( کنوانس

 حقوق بشر یادر اسناد منطقه انیب یبند دوم: بازتاب حق بر آزاد

 حقوق بشر ییاروپا ونیالف( کنوانس

 حقوق بشر ییکایآمر ونیب( کنوانس

 هاحقوق بشر و خلق ییقایپ( منشور آفر

 حقوق بشر یة اسالمیت( اعالم

 انیب یآزاد بر وارد یهاتیمحدود سوم: مبحث

 یمل تی: امنکمیگفتار 

 یگفتار دوم: نظم عموم

 یعموم تیگفتار سوم: امن

 اخالق حسنه ای یگفتار چهارم: اخالق عموم

 گرانید یهایگفتار پنجم: حقوق و آزاد

 ؟یآزاد ای جرم هولوکاست؛ انکار چهارم: مبحث

 و مراد از هولوکاست یستی: چکمیگفتار 

 ؟یناسازگار ای ی: سازگاریحقوق بشر نیانکار هولوکاست و مواز یانگار گفتار دوم: جرم

 هولوکاست یانگار م موافقان جر یِهاهیها و توج لی: دلکمیبند 

 انکار هولوکاست یانگارانتقادات وارد بر جرم یابند دوم: پاره

 بشر حقوق ییاروپا وانید یهاتیصالح و ساختار نه،یشیپ پنجم: مبحث

 تیبر قلعة حاکم یمثابه نقب حقوق بشر به ییاروپا وانید یی: برپاکمیگفتار 

 حقوق بشر ییاروپا وانید یتیگفتار دوم: ساختار و قلمرو صالح

 وانیار د: ساختکمیبند 

 وانید یتیبند دوم: قلمرو صالح

 آن طیاستماع و شرا تیقابل یبررس یو چگونگ وانیقضات د طیگفتار سوم: شرا

 وانیقضات د طی: شراکمیبند 

 آن طیاستماع و شرا تیقابل یبررس یبند دوم: چگونگ

 وانیابالغ احکام در د ةیو رو یمربوط به طرح دعو نییگفتار چهارم: آ

 وانیدر د ی: طرح دعوکمیبند 

 وانیاحکام د یابالغ و اجرا ةیبند دوم: رو

 آن انجام یها زهیانگ و اهداف و قیتحق و ترجمه بخش دربارة سرانجام:



 

حقوق بشر  ییاروپا وانیو د ونیسیه کمیدر رو انیب یاز آزاد تیحما بخش دوم:
  ق(ی)ترجمه و تحق

 نگارنده دربارة

 بشر حقوق ییاروپا ونیکنوانس 10 مادة متن

 انیب یآزاد

 مقدمه

 بشر حقوق ییاروپا ونیکنوانس 10 مادة به راجع یکل مالحظات :کمی مبحث

 داشتن نظر ی: آزادکمیگفتار 

 دیانتشار اطالعات و عقا یگفتار دوم: آزاد

 تیتحت حما انیگفتار چهارم: انواع ب

 10 مادة لیذ فیتکال دوم: مبحث

  خشونت به کیتحر و زیتنفرآم سخنان ت؛یحما ةریدا از خارج انیب سوم: مبحث

 به خشونت کی: تحرکمیگفتار 

 یو نژادپرست زیآمگفتار دوم: سخنان تنفر

 سمیناز یدئولوژیگفتار سوم: انکار هولوکاست و اشاره به ا

 10 مادة دوم بند ان؛یب یآزاد بر حق اِعمال در هاتیمحدود نظام چهارم: مبحث

 مجاز یهاتیود: محدکمیگفتار 

 یبخش گفتار دوم: سنجة سه

 انیب یگفتار سوم: مداخله در اِعمال حق آزاد

 قانون لةیوس شده بهزیگفتار چهارم: تجو

 نجم: هدف مشروعگفتار پ

 کیجامعة دموکرات کیگفتار ششم: ضرورت در 

 «یعموم» یهاعلت به انیب  یآزاد بر معمول یهاتیمحدود پنجم: مبحث

 یمل تیو امن انیب ی: آزادکمیگفتار 

 ینیسرزم یکپارچگیو  انیب یگفتار دوم: آزاد

 جرم ای ینظمیاز ب یریشگیو پ انیب یگفتار سوم: آزاد

 اتیو اخالق انیب یگفتار چهارم: آزاد

 تیثیح و انیب یآزاد ششم: مبحث

 یعموم یهاتیشخص تیثی: حکمیگفتار 



 

 استمدارانیگفتار دوم: انتقاد از س

 یرتبه و کارکنان دولتیگفتار سوم: مقامات عال

 یگفتار چهارم: انتقاد از مؤسسات بازرگان

 از صغار تیگفتار پنجم: حما

 هیقوة قضائ یطرفیگفتار ششم: اقتدار و ب

 انیب تیگفتار هفتم: ماه

 و نظرات عیوقا انیم کیگفتار هشتم: تفک

 یمقتض یو مساع تیگفتار نهم: حسن ن

 هاگفتار دهم: مجازات

 گرانید حقوق هفتم: مبحث

 هارسانه و انیب یآزاد هشتم: مبحث

 مطبوعات ی: آزادکمیگفتار 

 نگاراناز روزنامه تیدولت و حما یِجابیگفتار دوم: تعهدات ا

 ینویزیو تلو ییویپخش راد یگفتار سوم: آزاد

 نگارانروزنامه یهاتیو مسئول فیگفتار چهارم: وظا

 ینگار[ روزنامهیاز منابع ]اطالعات تیگفتار پنجم: حما

 از افشاءگران تیگفتار ششم: حما

 نینو یها یفناور و انیب یآزاد نهم: مبحث

 کیالکترون شی: پاکمیگفتار 

 نترنتیو ا انیب یراجع به آزاد یگفتار دوم: مالحظات کلّ

 یدسترس یِگفتار سوم: مسدودساز

 نترنتیبه ا یگفتار چهارم: حق دسترس

 ینترنتیا یهایگانیگفتار پنجم: با

 شده توسط کاربراندیتول یدر قبال محتوا تیگفتار ششم: مسئول

 یلیرست تفصفه

 منابع و مآخذ

 سندهینو یرفته از سوکارمنابع به

 مترجمان یکاررفته از سومنابع به
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