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 چکیده

وضعیتشیوع اعالم برای چارچوبی شدن فراهم سبب ایتالیا در کروناویروس
علی مهم این است. دولتشده توسط مدیریتاضطراری برای فرصت ایجاد رغم

آورده وجود به را محدودیتبیشازحدحقوقبنیادینمردم خطر مقتضیبحران،
استکه این مقاله پرسشاصلی ااست. ازیریجلوگیبراایتالیاقداماتحکومت

قابلیاینکشوراعالمشدهدرقانوناساسنیادیحقوقبنبایتاچهحدویروسکرونا
پردازد.پسازبررسیتحلیلیبهواکاویآنمی-کهباروشتوصیفید؟نباشیمقیتطب

چالش اعالم و حاکمیت ویژه تصمیمات توصیف اضطراری، وضعیت هایمفهوم
بنیاد محدودیتحقوق به میمربوط حاصل نتیجه این اقداماتین، که دولت،شود

اند.نهمردمداشتههایعمومیوآزادینیادیحقوقبننیبرتضمرمنفیایبسیرگذاریتاث
ساالرنظاممردمکیمخلحقوقمردمدرالعاده،تصمیماتاضطراریوفوقنیتنهاا

شودیسببمرانیوزاتیمجلسبراعمالهقیبلکهعدمنظارتدقشوند،یمحسوبم
.بهنظربرسندیکشورمنطقنیادولتبهاعمالیانتقاداونظراتهاهتانگ


بنایتالیا،واژگان کلیدی: یادین،حقوق قانون، وضعیتکروناویروس،حکومت
 اضطراری
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 مقدمه
هایساسیجزءبدیهیاتنظاماعالموتضمینحقوقبنیادینمردمدراسنادیچونقوانینا

حسابمیسمردم به جهان سطح در ازاالر یکی و ندارد وجود شکی مهم این درباره آید.

باشد.هایسیاسیذیلعنوانحکومتقانون،همینمسئلهمیهایاصلیقرارگرفتنرژیممالک

درصورتبروزحوادثخاصوایجادناامنیدرجوامعبشری،امکانداردتمهیداتیویژهدرنظر

هاییچونثباتواستقرارنظامیاامنیتجامعهیاحتیبامراجعهبهاستنادبهارزشگرفتهشوندوبا

ابهاممسئلهآنجاییتجلی9برخیازحقوقاجتماعیملت،حقوقانفرادیوبنیادینمحدودشوند.

کندکهاگرکمیتوکیفیتاعمالمحدودیتدرحوزهتضمینحقوقبنیادینبهصورتیپیدامی

ساالرتحتالشعاعقرارگیردودرعملرژیمسیاسیازحکومتقانونصلنظاممردمباشدکها

بهنظامیاقتدارگراتبدیلگردد،اقداماتمذکوربهآسانیقابلتوجیهنخواهندبودزیراباتوجهبه

کهپسازپیروزیانقالبکبیرفرانسهصادر9671سال9اعالمیهحقوقبشروشهروند972ماده

بهصورتسنتی4بدونتضمینحقوقبنیادینحتیقانوناساسیهممعنیپیدانخواهدکرد.شد،

رابطهحقوقبنیادینووضعیتاضطراری مباحثزیادیارائه5حقوقدانانادوارمختلفدرباره

تمامکشورهایجهانسببشدهاندهرچندهمهکرده در بیماریکرونا گیریوشیوعگسترده

قوت با تا اقداماتحکومتاست گذشته، به مضاعفنسبت رژیمی )حتی اصطالحها به های

هایمربوطابعاددموکراتیک(درروبروییبامشکالتپدیدآمدهموردمطالعهقرارگیرندومقوله

بهکالمیدیگر،دلیلتوجهزیادعلمایحقوقسراسرجهانبهمسئلهتحت جدیدیپیداکنند.

هاازحیثبرخورداریازبرخیحقوقبنیادینیاعالمشرایطبحرانیدولتبررسی،تاثیربسیارمنف

هابرایتضمینسالمتیمردم،حفظامنیتاجتماعیوباشد.درواقعحکومتتوسطشهروندانمی

سابقهحقوقانفرادیتعداداندبهصورتبیمجبورشده7بقایخویشبااستنادبهقاعدهحفظنظام

رغمتوجیهرجالسیاسیوبخشیازجامعهخودرامحدودکنند.ایناقداماتعلیکثیریازتابعین
                                                                                                                                                                                                     
1. Birute Praneviciene, “Limiting of the Right to Privacy in the Context of Protection 
of National Security”, Jurisprudence, Vol. 18, No. 4, (2011), p. 1615. 

«ایکهدرآنتضمینحقوقوتفکیکقوامحفوظنباشد،قانوناساسینخواهدداشت.جامعه».2
3. Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. 
4. Quirino Camerlengo, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale 
cosmopolitico (Milano: Giuffré, 2007), p. 97.   
5. State of Exception.  

،تابستان،79،فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستویکم،شماره«ازحفظحکومتتاحفظنظام».رحیمنوبهار،7
.45(،ص9917)
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هایعمومیراتحتنظارتشدیدهاآزادیبهنظرگروهی،شرایطیرافراهمکردهاستتادولت

هارابهحدیبرسانندکهتهمتاستبدادودیکتاتوریضمنیازطرفقراردهندواینمحدودیت

کند.علمایحقوقعموم قابل9ینسبتبهحاکمانبروزپیدا اگراینمباحثدرتمامکشورها

ساالری،حقوقبنیادینطرحهستند،درجوامعغربیکهبهنوعیخودرامبدعمفاهیمیچونمردم

دانند)فارغازاینکهچنینادعاییصحتداشتهباشد(،تاثیرمضاعفیدارندووحکومتقانونمی

کنند.دراینمقالهبهصورتموردیاقداماتحقوقیرابیشتربهچالشوادارمیهایحقوقینظام

ساالرغربیکهتحتتاثیرشیوعکروناویروسقرارگرفتهاستحکومتایتالیابهمثابهدولتمردم

وبرایمقابلهبااینپدیده،اعمالیبهشدتمحدودکنندهحقوقبنیادینبرایمردمخوداتخاذ

باشد:آیادریکهایذیلمیشود.هدفازاینپژوهشپاسخبهپرسشتبررسیمینمودهاس

ساالر،محدودشدنحقوقبنیادینشهروندانبهصورتگستردهقابلتوجیهاست؟آیانظاممردم

وضعیتاضطراریتوسطحکومت مصادیقاعالم میشیوعیکبیماریجزء قرار وها گیرد؟

صلی،اقداماتحکومتایتالیابرایجلوگیریازگسترشویروسکروناباالخرهبهعنوانپرسشا

باشند؟درجامعهتاچهحدیباحقوقبنیادیناعالمشدهدرقانوناساسیاینکشورقابلتطبیقمی

اهمیتپژوهشبهاینصورتقابلتوصیفاستکهپاسخبهاینسواالتکمکشایانیخواهد

هایمتضادیچونمنفعتجامعهوحقوقزوحدوحدودارزشبوددرراستایترسیمصحیحمر

شودزیراهرنظامیانفرادیمردم.اینموضوعفقطبرایجوامعایتالیاوغربیمهممحسوبنمی

تواندسواالتعنوانشدهرابدونپاسخرهاکند.ساالریداردنمیکهادعایمردم


 اضطراری وضعیت شناسی مفهوم و مبانی  .1
 وضعیت اضطراری در دکترینمفهوم  .9-9

دکترینحقوقیداخلیدرگذشتهدربارهمفهومومبانیوضعیتاضطراریواعالمآن

دولتتوسطحکومت گروهی، نظر از است. مسائلیعنوانکرده بحرانها درگیر هاییکه

حالتفوقمی جامعه، میشوندبرایبازگرداندننظمدر اعالم تحتالعاده اینمسئله کنند.

شود.بااعالماینوضعیت،عمالدخالتحکومتدرعنوانوضعیتاضطراریهمشناختهمی

                                                                                                                                                                                                     
1. Gian Luigi Gatta, “I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è 
necessaria una legge sulla quarantena”, Sistema Penale, No. 1, (2020), p. 2. 
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میآزادی افزایشپیدا فردی راههای زیرا مدیریتمقتدارنهکند یافته، مشکالتبروز حل

درمتونیدیگروضعیت9گردد.جامعهاستکهبدونمداخلهدرزندگیشهروندانمیسرنمی

 مثابه حیاتواضطراریبه امنیت، جدیعلیه خطر دوران در روشیبرایمدیریتکشور

استقاللیکرژیمسیاسیعنوانشدهاست.درواقعیکحکومتمجازاستبهسبببالیای

ناآرامی درگیریطبیعی، هایمسلحانهداخلیوهایمدنیوهمچنینپسازاعالمجنگیا

توانادعاکردکهوضعیتینماید.لذامیالمللیبهصورتموقتاعالموضعیتاضطراربین

هابرایپاسخقانونیکهبهصورتموقتتوسطدولتالعملاضطراریعبارتاستاز:عکس

العادهحقوقداناندربارهشرایطاعمالاوضاعفوق2گردد.بهچنینتهدیدهاوخطراتاتخاذمی

بیانکرده تصمیماتنکاتذیلرا اتخاذ برایتوجیه هایعنوانغیرعادیمخلآزادیاند:

شدهدراسنادیچونقوانیناساسی)مانندحقبرآزادیشخصی،حقبرآزادیتردد،آزادی

ای،حقآزادیتجمعاتوغیره(درجهتمدیریتبحران،وضعیتجامعهبایداستثناییرسانه

اضافهبراین،وضعیتاضطراریکهدرچنینحالتاستثنایی میبهحسابآید. گردداجرا

تواندازحدودزمانیمجازتجاوزکند.معیاردیگر،بایدموقتباشدوتعلیقحقوقمردمنمی

الوقوعبودنتهدیدهاوخطراتاستبهاینمعنیکهخطربایدتهدیدیدربارهحیاتقریب

رارآمیزدرکشورراتحتالشعاعقسازمانیافتهجامعهمحسوبگرددوقویازندگیمسالمت

مصادیقاینتهدیدهای ندارد. وجود بالقوه اینحیثفرقیبینخطرهایبالفعلو از دهد.

شرحذیلمی به شدید شورشبسیار جنگ، بالیایباشند: عملیاتتروریستی، هایداخلی،

بحران اجتماعی.طبیعی، عنوان9هایاقتصادیو وضعیتاضطراریبه دکترینخارجی، در

گرددقدرتسیاسیتوصیفشدهاست.ایناوضاعزمانیمحققمییکحالتخاصاعمال

می جامعه گریبانگیر بحرانی و ویژه شرایط قیامکه جنگ، )مانند مشکالتی چنین شوند.

سببمی جامعه( بدنه اضمحالل معضالت،مردمی، رفع بر تمرکز برای حاکمان تا گردند
                                                                                                                                                                                                     

دادگستری،سال،مجلهحقوقی«المللیحقوقبشروضعیتاضطرارعمومیدرنظامبین».باقرشاملووابوالفضلیوسفی،9
.991(،ص9915،زمستان،)17هشتاد،شماره

آزادیرسانهووضعیتاضطراریدرنظامحقوقبشراروپاپسازیازدهم».رضاکرمیوحسینشریفیطرازکوهی،2
.974(،ص9916،تابستان،)2،جستارهایسیاسیمعاصر،سالنهم،شماره«سپتامبر

(،9977،بهار)92،مجلهفقهوحقوق،سالسوم،شماره«جرایحقوقبشردرشرایطاضطراریتعلیقا»نیا،.ناصرقربان9
 .42ص
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یریافرادازحقوقبنیادینبهطورموقتگقوانینموضوعهرابهحالتتعلیقدرآورندوبهره

رئیسدولت( رئیسکشوریا سیاسی)حسبنوعحکومت: معموالراسقوه تضمیننشود.

است حاضر حفظمنفعتکشور نام ویبه و دارد صالحیتاجرایوضعیتاضطراریرا

خدشه ارکانت9دارکند.حقوقانفرادیشهروندانرا فکرنظریهوضعیتاضطرارییکیاز

 مانند اروپایی مشهور علمای از برخی فلسفی و سیاسی حساب2اشمیتکارلحقوقی، به

مقابلحکومتمی حکومتوضعیتاضطراریدر که دارد اعتقاد آلمانی متفکر این آید.

می حسابمیقانونقرار نخستمیلحاکممالکاعمالحکومتبه سامانه در آیدگیرد؛

گردد(،درصورتیکهدررژیمضمینمنفعتعمومیمیسرمی)هرچنداینمیلدرراستایت

هر در استکه اشمیتمعتقد راستا این در مثبتهستند. قوانین اقداماتنظام، میزان دوم

قوه باشدنظامی، شده ایحاکماستکهصالحیتاجرایوضعیتاضطراریبهویسپرده

شوند،قدرتیقوانینوحقوقتعلیقمیزیراآننهادخصوصادردورانبحران،یعنیزمانیکه

داشت. تاسیساتخواهد دیگر نسبتبه وضعیت9واالتر آلمانی حقوقدان این همین برای

گذاریکردهاستکهدربرابرآنحکومتنام4اضطراریرابهعنوانحکومتمطلققدرت

حکومتمطلقضعف توسطعلمایدیگرم7گیرد.قرارمی5قانونیا انتقادایندیدگاه ورد

اندزیراتوصیفوضعیتاضطراریبااینالفاظآنراخارجازقلمرویکشدیدقرارگرفته

مردم معرفیمینظام کهساالر دارند حقوقدانانمخالفاشمیتاعتقاد همینراستا در کند.

گردددرصورتیوضعیتاضطراریمدنظرمتفکرآلمانی،یکدیکتاتوریسیاسیتلقیمی

رژیمدموکراتیکاوالشرایطویژهوتعلیقحقوقموقتهستندوثانیانیتحاکمان،کهدر

ساالریوتضمینحقوقمردمدرطوالنیمدتاستواگرهممحدودیتیحفظاصلمردم

می بازگشتحکومتقانوندرحوزهحقوقبنیادیناجرا ازبحرانو فقطبرایعبور شود،

6باشد.می
                                                                                                                                                                                                     
1. John Dunn, Politica (Milano: Jaca Book, 1993) p. 440.   
2. Carl Schmitt.  
3. Giorgio Galli, Il pensiero politico occidentale (Milano: Baldini, 2010), p. 97. 
4. Stato totale per energia. 
5. Stato totale per debolezza. 
6. Luca Lattanzi, “Pensare il conflitto. Il decisionismo giuridico di Carl Schmitt: dallo Stato 
alla teoria del Nomos”, Tesi di dottorato, Università di Padova, (2016), pp. 118-121.  
7. Roberto Simoncini, “Un concetto di diritto pubblico: lo stato di eccezione secondo 
Giorgio Agamben”, Diritto e questioni pubbliche, No. 8, (2008), p. 207.  
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 ی وضعیت اضطراری در کشورهای اروپایی . مبانی حقوق2-9

بهصورتصریحمسائلیدربارهبرخینظام قوانینخود اروپاییدر هایحقوقیمعاصر

بارهحقوقداناندرخصوصاند.درایننحوهوشرایطاجرایوضعیتاضطراریعنوانکرده

می معرفی قاعده سه فرانسه حقوقی 9:کنندنظام اصل نخستذیل اساسیق97قاعده انون

 است: توصیفشده مقرره اساساین تیتمام،یملاستقالل،یجمهورینهادهاگاهرهبر

یارض مهمیالمللنیبتعهداتایو موارد اضطراردر معرضیو گمخاطرهدر ورندیقرار

باتازمشورراپسیمقتضماتیجمهورتصمسییگردد،رمختلحاکمهیقوایروندعاد

قیجمهورازطرسیی.ردینمایاتخاذمیاساسقانونیشوراپارلمانویساوورریوزنخست

درجرمردمهیاعالم تواندباوجوداینوضعیتبحرانی،دولتنمیدهد.یامورقرارمانیرا

.کندمنحلرامجلس اصل ذیل دوم می97قاعده اساسیقرار طبققانون مادهگیرد. این

دیروزبادوازدهازشتریبیبراآنگرددوادامهیبرقرارمدولتاتیتوسطهینظامحکومت

دربارهوضعیت9155سال975قاعدهسومهمتوسطقانونشمارهبرسد.قوهمقننهایییدتبه

علی است. توصیفشده جنگالجزایر یاضطراریمربوطبه اینقانوندر کرغمصدور

زمانخاص)نزاعفرانسهوکشورعربیمذکور(واعالمآنقبلازاستقرارقانوناساسیفعلی،

دولتفرانسهدرچندینموردحتیباتاییدشورایقانوناساسی،وضعیتاضطراریرااعالم

مثالمی عنوان به است. نمونهکرده به وضعیتاضطراریتوان صدور کرد: هایذیلاشاره

(،اعالنشرایط9155،9157،9179هایهایمتعددالجزایر)ساللهباقیاموناآرامیبرایمقاب

روییباشورش(،اعمالاوضاعاضطراردرروبه9175)دیجدیایکالدونویژهدربارهبحران

دورهاعمالاینگونهشرایطویژهمتغیربودهاستوازچندهفتهتاحتی2(.2115شهرها)حومه

اد داشتهیکسال امه سال مقرره موضوع حقوقیاعمالشرایطویژه ابزار قانون9155اند. ،

قوه92صادرهتوسطهیاتوزیراناستکهباگذشت روزبایدتوسطمجلستاییدگردد.

دهد.براساسقانونشمارهمقننهدرتایید،دورهتمدیدآنرابهصورتعمومیگزارشمی

شد975 وضعیتاضطراریاعالم می، اجازه انتظامی ماموران توسطدولتبه برخیه دهد
                                                                                                                                                                                                     
1. Giovanni Comazzetto, “Lo Stato di eccezione nell’ordinamento italiano, riflessioni a 
partire dalle misure di contenimento dell’epidemiologica da Covid-19”, Bio Diritto, 
No. 1, (2020), p. 2.  
2. Pierandrea Amato, “Homo seditiosus, materiale per l’essere rivoltante”, La Rosa di 
Nessuno, No. 3, (2008), p. 88. 
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اقامتگاهمحدودیت گرفتن نظر در تردد، منع مانند: شوند، اعمال مردم حقوق به نسبت ها

هایاقتصادیوکاری،توقیفمهمات)حتیاگربهصورتقانونیدراجباری،تعطیلیفعالیت

هبهنهادوضعیتاضطراریدرنظامفرانسهدالیلتوجهویژ9مالکیتمردمقرارگرفتهباشند(.

ایگردد.اوالساختارتاسیسحقوقیتحتمطالعهدردورهبهصورتکلیبهدومسئلهبرمی

بهدرگیری بنا هایالجزایردرپرتنششکلگرفتهاستیعنیزمانیکهبحثامنیتکشور

یرساختارحکومتبهدستاولویتبرایجامعهقرارداشتهاست؛ثانیاباگذشتزمانوتغی

واستقرارنظامریاستی،جنبهاقتدارقوهمجریهنسبتبهقوهمقننهبهتدریجشدتشارلدوگل

می توسطدولتاجرا وضعیتاضطراریکه چون کرد برپیدا مبتنی نظامی وجود گردد،

مشرایطویژههایپارلمانیقابلیتبیشتریبرایتوسلبهاعالبرتریقوهمجریهنسبتبهرژیم

دارد. مردم حقوق تعلیق به2و مقرراتخود در نیستکه اروپایی کشور تنها فرانسه البته

می وضعیتاضطراریاشاره چندصورتصریحبه اینزمینه در اساسیآلمان قانون کند.

طبقاصل درشرایطبحرانی،مجلسمیa-71مقررهویژهدرخودگنجاندهاست. تواندبه،

مقننهدولتاج قوه اعضای سوم دو تایید با اجازه این دهد. مقرراتاضطراری صدور ازه

تواندصدوراجازهخودرالغوکند.براساساصلپذیراستودرهرزمانیپارلمانمیامکان

دولتمی95 درصورتوقوعبالیایطبیعی، تواندهماهنگیالزمجهتارسالاضطراری،

ایاالتکمک نیاز حکومتهایمورد امور در ترتیبدهدودخالتخود هایمحلیرارا

توانندبهصورتاستثناییازنیرویانتظامیدیگرمناطقافزایشدهد.درایناوضاعایاالتمی

غیرضروریتفسیر پارلمانتصمیماتدولترا کشوردرخواستکمککنندهرچنداگر

یتعادیرااعالمنماید.اضافهبراینها،تواندبدوناتالفوقتدستوربازگشتوضعکندمی

درصورتa-995طبقاصل تاییددوسوماعضایخوداجازهجنگ، با مقننه مسلحانهقوه

دهدتادولتبهصورتاضطراریقدرتخودراافزایشدهدوبابحرانمقابلهکند.پسمی

وضعیتفوقازگذشتای رییسجمهور مینتشریفات، صادر را فرصتالعاده اگر کندو

مناسبیبرایتشریفاتدیگروجودنداشتهباشد،بدونانتشارتصمیمدرروزنامهرسمی،قواعد
                                                                                                                                                                                                     

سعداهللفغان9 . وبررسیحقوقشهروندیدروضعیت»نژادومهدینوری، فرانسه تطبیقیحقوقایران، بحرانمطالعه
.67(،ص9919،)9،مدیریتبحران،بهاروتابستان،شماره«آمریکا

2. Paolo Passaglia, “Poteri emergenziali e deroghe al principio di legalità”, Report per 
la Corte costituzionale, No. 1, (2011), p. 5.   
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خودبهاقداماتدر997قانوناساسیاسپانیاهمدراصل9االجراخواهندبود.اضطراریالزم

می دولتاشاره بحرانی دسشرایط سه به مجریه قوه اعمال قانون، این طبق تقسیمکند. ته

می اول مورد ایننهادالعادهفوقتیوضعاعالمشوند: سواست؛ رانیوزهیاتمصوبهیاز

میروز95مدتیوحداکثربراگیردصورتمی پسازایناقداممجلس.باشدقابلاجرا

فرصت اولین در هددجلسهلیتشکباید مجریهو بررستصمیماتقوه تمدینمایرا دید.

محدودهیستیبادولتمصوبه.باشدینمممکنندگانینمامجوزبدونالعادهفوقتیوضع

اعالم.دینمامشخصزینراالعادهفوقتیوضعریتاثتحتییایجغراف دیگر تیوضعمورد

قوهامامجوزگیرد،صورتمیرانیوزهیاتمصوبهقیازطریاست.اینتاسیسهماضطرار

.تواندتصمیمیاتخاذکندمقننهبایدقبلازاقدامدولتصادرشودوبدونآنقوهمجریهنمی

منطقهحقوقتعلیقشده،،اعمالمدنظرصراحتایستیبایاضطرارتیوضعمربوطبهمصوبه

یکماهتا،اماروزباشدیازسشیبتواندینممدتنی.ادینمانییتعرااستمراراجراومدت

استدیتمدقابلگرید تیاکثربیباتصویاست؛ایننهادنظامحکومتاعالمموردآخر.

میالزمدولتشنهادیازپوپسندگانینمامطلق شوداالجرا مقننه. مدتهمحدودقوه اجرا،

مشخصآنگریدطیوشرازمان باشدیجارفوقطیازشرایکیکهیدرزمان.کندمیرا

2نمود.رامنحلمجلستوانینم


 . مبانی حقوقی وضعیت اضطراری در نظام ایتالیا 3-9

برخیازعلمایحقوقاساسیایتالیااعتقاددارندکهخارجازمبحثمربوطبهوضعیت

انسه،،نظامحقوقیایتالیامقرراتواضحوصریح)مانندفر9العادهدرزمانوقوعجنگفوق

بر در بنیادینشهروندان تعلیقحقوق وضعیتاضطراریو اعالم درباره اسپانیا( و آلمان

اصولعلی4ندارد. اشاره66و67رغمایننظر، ایبهشرایطقانوناساسیکشورنامبرده،

براساساصلاتخاذتصمیماتدولتدروضعیتخاصمی رایامرقانونگذار»67کنند.

محدودیمدتیوفقطبرانیمعوقواعداصولنیینمود،مگرباتعمحولدولتبهتوانینم
                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid, pp. 24-25. 
2. Ibid, p. 36.  

گیرینمودهواختیاراتالزممجلسیندرخصوصوضعیتجنگیتصمیم»دارد:قانوناساسیایتالیامقررمی67.اصل9
«نمایند.رابهدولتمحولمی

4. Comazzetto, op. cit., p. 1.  
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،قانونگذاریکنداقدامبهتواندیدولتنم»هم66طبقاصل«.مشخصموضوعاتیوبرا

ا نیمگر دولتتفونیتوسطمجلسحیبهطورصریاریاختچنینکه باشدضیبه لذا،.شده

مکلفد،ینمابیتصووانینعادیقسطحهممقرراتموقتیورگاهدولتدرمواردضرهر

میتقدنمایندگانومجلسسنابهمجلستاییداستمصوباتخودرادرهمانروزجهت

برایبررسینیمجلسدرچنینشرایطی.دینما اولینجلسهخودرا پنجروزوقتدارندتا

اقداماتدولتمنحلشدهباشند.تصمیماتقوهمجریهتشکیلدهند،حتیاگرمجلسینقبال

اعتباریامربیباشند،ازابتدادهینرسنیمجلسدییروزپسازانتشاربهتا71کهظرفمدت

براساساینقواعد،نظامحقوقیایتالیادرشرایطاضطراریاجازهصدور«گردند.یمیتلق

می دولترا توسط قانونگقوانین حالتعادی در که صورتی در بهدهد، منحصر ذاری

می مقننه 9باشد.صالحیتقوه اصول منظور داشتکه بایدتوجه اینرابطه 67در ،66و

سلسله و ماهیت حیث از مجلس قوانین به نسبت که است قواعدی منابعصدور مراتب

مصوباتعادیدولت)مقرراتحقوقیدریکسطحتلقیمی از ایناعمالغیر شوندو

آیین بخشنامههانامهاداری، بهحسابمی، دراوضاعها...( دولتایتالیا بیاندیگر، به آیند.

تواندبااستنادبهدواصلمذکورقانونخاصبنابهطوالنیبودنروندقانونگذاریعادیمی

اساسیقوانینعادیصادرکند،هرچنداینمقرراتبایددرزمانمقتضیبهتاییدقوهمقننه

ایناستچنینمصوباتدولت)باجنبهقانونعادی(بهدودستهتقسیمهمبرسند.نکتهمهم

گردند:مصوباتیکهقبلازصدورآنها،حداقلنسبتبهکلیاتموضوع،دولتموظفمی

تر،حتیبدون(ومصوباتیکهدرحالتاضطراری67استازمجلسمجوزاخذکند)اصل

 مجریه قوه توسط مقننه، قوه مقدماتی میاجازه اعمال اصل دوم )جمله در66گردند .)

وناممنبعحقوقیدوم2«مصوبهقانونی»اصطالححقوقیدکترینایتالیا؛ناممنبعحقوقیاول

قانونی» شده9«حکم وعنوان وظایف درباب دولت واضح دخالت به بنا هرچند اند.

هایتاسیسشدهمهایمجلس،اینگونهقانونگذاریغیرازعرفوقواعدکلینظاصالحیت

تلقیمی فقطبرایاوضاعبرمبنایتفکیکقوا را اینگونهنهادها شودوقانونگذاراساسی،

                                                                                                                                                                                                     
1. Francesca Petrini, “Emergenza epidemiologica Covid 19, decretazione d’urgenza e 
costituzione in senso materiale”, Nomos, No. 1, (2020), pp. 1-2.  
2. Decreto legislativo.  
3. Decreto legge.  



99تابستان،76،شمارهدوموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 45
 

 

گذشتزماندولتاضطراریپیش لکنبا بود، ازاتالفبینیکرده برایعبور هایایتالیا

دیوان مجلسوقت، توسط عادی قوانین صدور روند در حاکم تشریفات و ساالری

اند؛اینوسنا،استفادهخودازابزارهایحقوقیمذکوررابهشدتافزایشدادهنمایندگان

بحران از ایتالیایی حقوقدانان از برخی که است کرده پیدا گسترش حدی تا مسئله

9اند.آمارهاالعادهقانونگذاریقوهمجریه،صحبتبهعملآوردهسوءاستفادهازقدرتفوق

توسطصالحیتخاصقانونگذاریدولتدهندبخشوسیعیازنشانمی ایتالیا قوانیندر

می بهصورت اضطراری و استثنایی حالت از قانونی احکام و مصوبات عمال و گیرد

2اند.ایثابتتبدیلشدهموضوعیشبیهبهقاعده


 ها . مقابله با کروناویروس در ایتالیا: اقدامات و چالش2
 جلوگیری از شیوع بیماری اعمال حقوقی حکومت برای  .9-2

ثبتشدوپسازآندر2121اولینموردابتالبهکروناویروسدرایتالیادراواخرژانویه

اوضاعبه کرد. وسیعیپیدا بسیار شیوعبیماریابعاد شمالکشور در خصوصا مدتیکوتاه

مبتالیانبهگونه تعداد ماه( اواخرآوریل)یعنیدرسه تا 211عددعظیمایرقمخوردکه

اند؛ازاینحیثایتالیایکیازهزارمورداعالمشده25باختگانبیشازهزارنفررسیدوجان

میبحرانی دارا را جهان کشورهای بین شرایط روبهترین برای فاجعهباشد. این با رویی

دراصلبی قانونگذاریاضطراریاعالمشده ابزار دولتتصمیمگرفتاز قانون66سابقه،

عمل به همانحکمقانونیاستفاده 9آورد.اساسییا بر99اولینحکم، شدو ژنویهصادر

وضعیتاضطراری4اساسآنهیاتوزیرانبهدلیلخطربهداشتیبنابهبروزبیماریواگیردار

اشارهشدهاستکه2197سال9رااعالمکرد.درمتنمقررهمذکوربهمصوبهقانونیشماره
                                                                                                                                                                                                     

درصدقوانین95کندکهدردوسالاخیرحدودمی(اعالم2121آوریل95.گزارشمجلسنمایندگان)منتشرشدهدر9
اندوفقطدوسوممقرراتتوسطروالقانوناساسیصورتگرفته66و67هاصولصادرشدهتوسطتاسیساتمربوطب
اند.مراجعهشودبهعادیقانونگذاریمجلسینابالغشده

Camera dei Deputati, “La produzione normativa: cifre e caratteristiche”, (2020), pp. 1-
2. 
2. Giampaolo Parodi, Le fonti del diritto: linee evolutive (Milano: Giuffré, 2012), pp. 
153-154. 
3. Gian Luigi Gatta, “Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto 
penale: un deficit di legalità da rimediare”, Sistema Penale, No. 2, (2020), pp. 2-3.   
4. Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
agenti virali trasmissibili.  
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غیرعاملتح پدافند قانون عنوان می9ت 2شود.شناخته می6ماده مقرر درمصوبه که دارد

اند،سازمانصورتبروزحوادثخطرناککهبهدستبشریابهصورتطبیعیاتفاقافتاده

آورد.اقداماتایننهادپدافندغیرعاملتصمیماتمقتضیدرجهترفعخطررابهعملمی

نخس دفتر نظر زیر قدرتکه و ابزارها سرعتمناسب، با همراه باید دارد، توزیریقرار

مصوبهقانونی25العادهومدتزمانمحدودوتعیینشدهصورتگیرند.براساسمادهفوق

مربوطبهپدافندغیرعامل،پسازاعالموضعیتاضطراریتوسطحکمقانونیهیاتوزیران،

میلعملسازمانبیانشده،صالحیتصدوردستورا کند.درواقعپسازاقدامهایویژهپیدا

تواندمقرراتیصادرکندوبهسببآنهامقرراتموضوعهموجوددولت،پدافندغیرعاملمی

ایناقداماتپدافندبایدقابلتطبیقباحکمقانونیهیاتوزیران بهحالتتعلیقدرآورد. را

وقیایتالیاومقرراتاتحادیهاروپاباشندو)مربوطبهوضعیتاضطراری(،اصولکلینظامحق

نمی ماده اینها، بر اضافه اینمنابعباالدستیمغایرمحسوبشوند. قانونی24توانندبا مصوبه

ماهتجاوز92توانندازکندکهتمهیداتاستثناییاتخاذشدهنمیاعالممی2197سال9شماره

درقضیهمربوطبهحکمقانونیمقابلهبا9هستند.ماهدیگرقابلتمدید92کنندوفقطبرای

صادرشد،طبقبنداولآن،دولتوضعیتاضطراریرابرای2121شیوعکروناکهدرژانویه

7مدت مبلغ سوم اساسبند بر و کرد اعالم با5ماه ابتدایی روبرویی برای یورو میلیون

اینفقطاولیناقد آید،العادهدولتبهحسابمیامفوقمشکالتبروزیافتهاختصاصداد.

هیاتوزیرانحکمقانونیدیگریدر ویروسدرسطحجامعه، گسترشغیرمنتظره با زیرا

29مورخ دستورالعمل2121فوریه راسا آننخستوزیر وپساز هایاجراییصادرکرد

مارسبهتایید5خفوریهحدوددوهفتهبعد،یعنیدرتاری29مقررهفوقراابالغنمود.حکم

اینمقررهدربندهایاصلیخودموضوعاتذیلرااعالمنمود؛در4نمایندگانمجلسرسید.

شهرهاییکهحتییکموردابتالبهویروسکروناثبتشدهباشد،اقداماتبهاینشرحاتخاد

می )بند موارد9شوند از )غیر شده آلوده شهر محدوده از خروج و ورود ممنوعیت :)
                                                                                                                                                                                                     
1. Codice della protezione civile.  

قانوناساسیصادرشدهاست.67.اینقانونهمبااستنادبهاصل2
3. Stefania Grasselli, Schemi di diritto amministrativo Bari (Neldiritto Editore, 2018: 
285. 

.اکثرنمایندگانموافقحکمقانونیدولت،ازنزدیکانجریانسیاسیحاکمدرقوهمجریهبودندومخالفیننخستوزیر4
هایاستبدادیوعدممشورتمناسبباپارلمانکردند.درمجلسینویرامتهمبهاتخاذروش
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فعالیت تعلیق برنامهضروری(، مسابقاتورزشی، مانند آیینهایعمومی هایهایفرهنگی،

دانشگاه تعطیلیمدارس، موزهمذهبی، تفریحی، مراکز فعالیتها، مغازهها، هاهایاقتصادی،

هاوتعلیقرونداستخدامکارکنانبخشهایکاالهایاساسی(،توقفآزمون)غیرازفروشگاه

 فعالیتعمومی، اعمالادارهمحدودیت عمومی(، خدمات به صدمه ورود بدون )البته ها

بوده تماس در مبتالیان با که افرادی برای قرنطینه بند طبق مطالعه،9اند. تحت حکم

هایاجراییاینمقررهبهدرخواستوزرایمربوطه)وزیربهداشت،وزیرکشور،دستورالعمل

نخس توسط و اقتصاد...( میوزیر ابالغ وزرا شورای رئیس همان یا وزیر اگرت شوند؛

صدور کننده درخواست مقامات باشند، کشور خاص منطقه یک به مربوط تصمیمات

هایهاخواهندبود.درصورتعدمرعایتمحدودیتهایمقتضیروسایاستاندستورالعمل

می شهروندان شده، اگبیان و گیرند کیفریقرار تحتپیگرد جرمتوانند تخلفموضوع ر

 شوند.قانونکیفریمحاکمهمی751ترینباشد،افرادبراساسمادهسنگین
درصورتنیاز9

توانندبهصورتویژهازنیرویانتظامیدررسانیبهوزیرکشورمیفرماندارهاپسازاطالع

اندارهاپسازجهتبرقرارینظمدرجامعهاستفادهنمایند.اگرایننیروهاکفایتنکنند،فرم

مقاماتنظامیمحلی،می طبقبندتوانندازنیروینظامیهمبهرههماهنگیبا 4گیریکنند.

 مبلغ دولتبرایاجرایتمهیداتمذکور، قانونی، تخصیص21اینحکم را یورو میلیون

متوقفکنندو2کند.می همهایناقداماتاضطرارینتوانستندجلویشیوعکروناویروسرا

سختاو مارسحتی اواسط تا ضاع مورخ در بنابراین، شد. هم هیات2121مارس96تر

 )شماره قانونیجدید حکم به استناد با محدودیت97وزیران سطح( از قبلیرا هایمقرره

هابهتمامشهرهایایتالیاسرایتهاوتعلیقمحلیبهقلمروتمامکشورگسترشدادوممنوعیت

یموردنیازهمبهصورتجدیافزایشیافتوقوهمجریهتصمصمگرفتمنابعمال9کردند.

میلیاردیوروبرایاجرایاقداماتمربوطهرااختصاصدهد.دراینحکممقررشد25مبلغ

مبلغبرایرفعبخشیازمشکالتاقتصادیبهوجودآمدهبرایتعلیقفعالیت هایاقتصادی،

                                                                                                                                                                                                     

9 تحتعنوان ماده این .« دستوراتمقاماتبیتوجهی نسبتبه می« مقرر دستوراتقانونی»دارد: کسنسبتبه هر
بهداشتبی یا عمومی نظم عدالت، امنیتعمومی، دالیل به بنا جرممقامات موضوع تخلفوی اگر کند، توجهی

«یورومحکومخواهدشد.217ترینباشد،تاسهسالبهحبسیاجریمهتاسنگین
2. Comazzetto, op. cit., p. 4. 

.ممنوعیتترددداخلشهرهاوتجمعدراماکنشخصیهماضافهگردید.9
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آوریل24درتاریخ97پرداختگردد.حکمقانونیشمارههاینیازمندیوروبهخانواده711

9بهتاییدنمایندگانمجلسرسید.



 ها در حوزه حقوق بنیادین  . محدودیت2-2
اقداماتاضطراریتوصیفشدهتوسطقوهمجریه،حکومتقانوندرنظامحقوقیایتالیا

کرده چالشوادار به متعددی ابعاد از بودنرا بحثکلی مشکالتاصلی از یکی است.

باشد،موضوعیکهحتیقوهمقننهدرتمهیداتاعالمشدهدراحکامقانونیتصویبشدهمی

دربارهاوضاع2تاییدهایعجوالنهخودبهآنتوجهنکردهاست.دکترینحقوقاساسیایتالیا

میاضطراریتصمیم شرایطیعنوان باگیریدولت، اعمالحقوقیمقابله قضیه در که کند

نگریاست.احکامقانونیاند.یکیازاینشرایط،بحثشفافیتوجزئیکرونارعایتنشده

بایدالعادهراعنوانکنندوتوانندبهصورتکلیاقداماتموردنیازبرایرفعاوضاعفوقنمی

حتمابهجزییاتبهصورتشفافبپردازند.بهعنوانمثالدراحکامصادرهبرایجلوگیریاز

اند:محدودیتترددشهروندانمطلقهاتوصیفشدهشیوعکرونا،استثناهاییبرایمحدودیت

باشدواگرفردیبنابهنیازهایاضطراریمانندسالمتی،مشغولبودندراصنافخاصونمی

ممنوعیتغیره از باشد، داشته تردد به معافمینیاز توضیحاتتکمیلیسببها عدم شود.

رعایتمی بر نظارت زمان مقاماتپلیسدر چگونه اینکه درباره ابهاماتزیادی تا گردد

باقیمحدودیت قانونییاغیرقانونیتشخیصدهند، اعمالمردمرا اضافهبراین،9بمانند.ها،

قانونیبررسیمحدودیت حقوقبنیادینشهروندانتوسطاحکام حوزه در هایاعمالشده

چالش گستردهدولت، را موجود میهای هم استکهتر این حقوقدانان اعتقاد زیرا کنند،
                                                                                                                                                                                                     

باتصمیماتاضطراریدولتاعالمکردندو9.221 عضوپارلمانهمباحکمقانونیقوه929نمایندهموافقتخودرا
درسخنرانیع نخستوزیرایتالیا اضافهبراینها، 2121آوریل27مومیخوددرشبمجریهمخالفتبهعملآوردند.
ممنوعیت کروناویروستدریجا به مبتالیان کاهشی آمار به بنا که کرد تصمیماتقبلیرفعاعالم در شده اتخاذ های

مانند.باشد،لکناکثرمشاغلهمچنانتعطیلمیهاچهارممِیمیخواهندشد.اولینتاریخبازگشاییبرخیازفعالیت
2. Andrea Venanzoni, “L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti 
fondamentali e stato di eccezione”, Forum di Quaderni costituzionali, No. 1, (2020), p. 
492. 

سطنخستهایصادرهتو.ناگفتهنماندپاسخدولتبهاینگونهایرادهاایناستکهجزییاتموردنیازدردستورالعمل9
قنظرواحدعلمایحقوق،خودحکمقانونیبایدبهاندازهکافیشفافبشوند؛لکنمسئلهایناستکهطوزیرعنوانمی

نگریجزءباشد،زیراایننهادبایکقانونعادیصادرهتوسطقوهمقننهدرحالتعادیوغیراضطراری)کهعدمجزئی
.باشد(متفاوتاستمصادیقطبیعیآنمی
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 طبقاصول قانون، احکام مصوباتو )صدور 67تصمیماتاضطراریهیاتوزیران 66و

تعلیقکنند.هاییازقانونتوانندبخشقانوناساسی(نمی درواقعاقداماتدولت9اساسیرا

بهشرحذیلمحدود حقوقبنیادینشناساییشدهدرقانوناساسیرا 2برایمقابلهباکرونا،

اند:کرده
 

 تردد آزادی -الف

مقررمی97اصل ایترددویازقلمروملیادرهرنقطهتوانندیمشهروندانهمه»دارد:

وضعیتیوامنیبهداشتلیبهدالییهاتیمحدودیکهقانونبهطورکلنیمگراند،یاقامتنما

؛ممنوعیتورودوخروج«..شود.یاعمالنمیاسیسلیبهدالیتیمحدودچگونهیکردهباشد.ه

ازشهرهادرمرحلهاولوممنوعیتمطلقتردددرسطحشهردرمرحلهدومبهشدت،حقوق

هاییبااستنادبهمسائلت.البتهمقررهازوضعممنوعیترامحدودکردهاس97موضوعاصل

کند،لکننظراکثریتحقوقدانانایتالیاییایناستکهطبقبیانقانونبهداشتیصحبتمی

محدودیت اینگونه قوهاساسی از صادره نه )مصوبمجلسو عادی قانون توسط فقط ها

9وزیران(قابلارائههستند.مجریهبهطریقابالغمصوباتواحکامقانونیهیات


 اجتماع حق -ب 

قانوناساسیمقررمی96اصل مسلحانهریوغزیآمحقاجتماعمسالمتشهروندان»دارد:

کهرفتوآمدافرادییهادرمکانیاجتماعات،حتیبرای.کسباجازهقبلباشندیرادارام

ضرور است، آزاد آنها عمستینیدر اماکن در اجتماعات اطالعشیشاپیپدیبایوم. به

یتیمستدلامنلیمگربهدالندیراممنوعنمااآنهتوانندینمزیمقاماترساندهشودومقاماتن

ممنوعیتگردهماییافراددرسطحشهرهایکیدیگرازتمهیداتویژه.«یوبهداشتعموم

بهعنوانمثالدرروزاتخاذشدهمی پایانجنگجهانیکهسالگرد2121آوریل25باشد.

آید،درشهردوموسقوطنظامفاشیستیواخراجقوایآلماننازیازکشوربهحسابمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Luciano Panzani, “COVID-19. Un’emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il 
dopo”, Federalismi, No. 10, (2020), p. 3. 

کنند.مراجعهشودبه.برخیازحقوقدانانصراحتابهجایمحدودیت،ازواژهابطالکاملحقوقبنیادینصحبتمی2
Ibid., p. 4. 
3 Luca Maria Tonelli, “Diritti fondamentali, emergenza e Costituzione ai tempi del 
Covid-19”, Judicium, No. 2, (2020), p. 3. 
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هاآمدندوخواستاربرگزاریتجمعوتظاهراتوگرامیداشتشدند.میالنگروهیبهخیابان

نپلیسشهربااستنادبهتصمیماتهیاتوزیرانازبرگزاریتجمعجلوگیریکردومعترضی

استنادنمودندودربرابرمامورانمقاومتبهعملآوردند.96بهحقشناساییشدهدراصل

درستاستکهدرقانوناساسیاجازهمحدودکردناینحقبهنامحفظسالمتیعمومی

9گیرد.عنوانگردیدهاست،امااینمنعفقطباقانونعادیصورتمی


 رورشبه آموزش و پ یهمگان یحق دسترس -پ

مقررمی99اصل دولتقواعدکل»دارد: آزاداست. دریهنروعلموآموزشآنها را

یمختلفآموزشیهارشتهودرجهیرابرایومدارسدولتکندیمقررمتیوتربمیتعلنهیزم

دولتحقیبرایتعهدمالجادیبدونایقیوافرادحقی.مؤسساتخصوصدینمایمسیتاس

ها،دسترسیافراد؛تعطیلیمدارسودانشگاه«...رادارندیسساتآموزشوممدارسوسیتاس

زیرا آموزشی(، آزادی شدن )محدود است کرده محدود را کشور آموزشی سامانه به

باکالس دارد امکان اوال جلساتحضوری برایجبران علمی مراکز نظر مد هایمجازی

 مشکالت با همراه و نشوند تشکیل مناسب همهکیفیت ثانیا گردند؛ ارائه ساختاری

ندارندوآموزانودانشجویان،دسترسیبهابزارهایالزمبرایشرکتدرکالسدانش هارا

2شود.برخوردارمحسوبمیآموزانکماینظلمیواضحدرحقدانش


 یاقتصاد یتحق فعال -ت

 می49اصل مقرر چنیخصوصیاقتصادتیفعال»دارد: است. بادینبایتیالفعنیآزاد

ریمغایمصالحاجتماع امنایباشدو زدنبه گردد.تیثیوحیآزادت،یموجبلطمه افراد

نظارتقانونبرنامه و مقررمیمناسبیهاها فعالداردیرا ویبخشدولتیاقتصادیهاتیتا

سویخصوص هماهتیهدایاهدافاجتماعیبه شوند.نگو مشاغلدر« تعطیلیگسترده
                                                                                                                                                                                                     
1. Comazzetto, op. cit., p. 4.  

برگزاریکالس2 زمان در گزارشیکه در . بهار بخشعظیمیاز2121هایمجازیدر مشخصگردید شد، منتشر
تراست،ازابزارهاییچونلپتاپدرجنوبایتالیاکهازلحاظاقتصادیازشمالاینکشورضعبفها،خصوصاخانواده

وتبلتواینترنتباسرعتمناسبمحرومهستند.مراجعهشودبه
Il Sole 24 Ore, “L’Italia è pronta per le lezioni online? Al Sud e nei piccoli comuni c’è 
un problema”, 12 aprile 2020, ilsole24ore.com.   
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انجاممراح نسبتبه حقشهروندان کروناویروس، با لمختلفاقداماتدولتبرایمقابله

بهصورتبیفعالیت هامحدودکردهاستوخیلیازخانوادهسابقههایاقتصادیخویشرا

91اند.اقداماتمحدودکنندهدولت،درآمدناخالصایتالیاراحدودروشدهباخطرفقرروبه

هافرصتشغلیازدستخواهندرفت،درصورتیکهطبقدومیلیوندهدرصدکاهشمی

لذاحتیمصداق9اند.شده91آمارفقطتعدادکمیازافراددرمحیطکاریآلودهبهکووید

اصل نظر فعالیت49مصلحتاجتماعیمد کردن برایمحدود شرایطهم هایاقتصادیبا

ناگفتهنمادموافقینتمهیداتویژهدولت2باشد.فعلیکشوراروپاییتحتمطالعهسازگارنمی

سابقهحقوق)فارغازبحثمناسببودنیانبودنابزارحکمقانونیبرایتعلیقگستردهوبی

هایواالینظامبنیادین(،برایتوجیهتصمیماتبهعملآمدهبهبرخیدیگرازاصولوارزش

می مهماستناد زمینکنند. این در مقرره ترین اصل می92ه اساسی قانون حکومت،»باشد:

دهدیقرارمتیفردودرجهتمنافعجمعموردحمابنیادینرابهعنوانحقیبهداشتعموم

بدونحکمتوانیرانمچکسی.هکندیمنیراتضمبضاعتیافرادبیبراگانیوبهداشترا

روشبهداشتیقانون اتخاذ درمانیبه قانیخاصیو نمود. هملزم ازدینبایموردچیوندر

براییهاتیمحدود شخصیکه به شدهیانسانتیاحترام تخطمقرر .دینمایاند، بنابراین،«

حکومتبرخی عنوانیکحقاجتماعی، دلیلحفظبهداشتعمومیبه دارندبه اعتقاد ها

موقتتواندحقوقبنیادیندیگرراتحتمحدودیتشدیدقراردهد.اضافهبراین،بحثمی

انتقاداتزمانیمنطقیتلقیمیبودنتصمیماتهمموردتاکیدقرارمی شدندکهگیرد،زیرا

تطبیقممنوعیت بر سعی دیگر موضوعی شوند. اعمال طوالنی مدتبسیار در بود قرار ها

موافقیندولتمی است؛ شدتبحران و واقعیتجامعه با درمقرراتموضوعه که فرمایند

سابقهبهوجودآمده،توجهافراطیبعضیازحقوقدانانبهتشریفاتوبیوضعیتاضطراری

می سبب حقوقی خصوصانظام و جامعه ولی شوند، حفظ نظر مد بنیادین حقوق تا شود

حکومتیکهقراراستاینحقوقرااجراوتضمینکند،بهدلیلشیوعیکبیماریناشناسو

                                                                                                                                                                                                     
1. Il Giornale, “Coronavirus, profezia di Confindustria. Pil giù del 10 per cento”, 31 
marzo 2020, ilgiornale.it.  

(،حق91جمعی)اصلهایمذهبیعمومیدستههامربوطبهحقبرآزادیدینیوشرکتدرآیین.اینشبهاتوچالش2
(،حقدسترسیبهمشاغلدولتیبهطریقفراینداستخدامی)اصل99دیشخصیوعدماجبارقرنطینهافراد)اصلبرآزا
شوند،زیرااحکامدولتهمهاینحقوقرابهنوعیتحتالشعاعقراردادند.(هممی16
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9خطرناک،بهمرزاضمحاللبرسد.



 گیری نتیجه
مشکل اضطراری، وضعیت شک نظامبدون استفاده مورد حقوقی نهاد هایسازترین

توسطاینتاسیسقراراستآزادیساالربهحسابمیمردم هایملتبهنامبقایآید،زیرا

تفاوتمهمیکحکومتقانون مندباجامعهورژیمحاکممحدودوحتیمخدوششوند.

ظاماستبدادیدرایناستکهسامانهنخستبرایحفظحقوقمردمدراوضاعخاصبهیکن

گردد،لکندیکتاتورهادرهرحالتیحفظخویشرابرتضمینحقوقمنعآزادیمتوسلمی

دهند.امامسئلهایناستکهدرظاهر،زمانیکهرژیمدموکراتیکبهوضعیتملتترجیحمی

رودوهردومنفعتحکومتوهاازبینمیاینسیستممالتفاوتکند،عاضطراریرجوعمی

هایمبتنیبرکنند.لذابرایایجادتمایز،نظامجمعرابرحقوقبنیادینانفرادیبرترتلقیمی

)حقوق بهترینتعادلممکنبیناصولمتضاد حاکمیتقانونموظفهستندحتیاالمکان

 را جمع( ومنفعتحکومتیا نظرمیافراد به اینراستا در نمایند. رسدبرایتوجیهبرقرار

ساالردروضعیتاضطراری،اقداماتمذکوربایدچندهایمردماعمالمحدودکنندهدولت

اوال،محدودیت اتخاذشوند.گسترشبیشازویژگیداشتهباشند: بایدبرایمدتیکوتاه ها

العادهازحالتاستثناییبهقاعدهتبدیلفوقشودتاتمهیداتهاسببمیحدزمانمنعآزادی

بزرگ این و مردمشوند برای خطر تاثیرترین ثانیا، است. بنیادین حقوق و ساالری

تحتهیچشرایطینمیمحدودیت اعمالممنوعیتنسبتبهبرخیازها توانندعمیقباشند.

مخدوششود،آزادی حدیباشدکهیکحقمطلقا نبایدتا محدودکردنهایمردم زیرا

در صورتگسترده به باید تمهیداتویژه ثالثا، متفاوتاست. آنها بردن بین از با حقوق

حاکمیتموردتوافقباشند.باکالمیدیگر،قوهمقننهومجریهبایدباالترینهماهنگیممکن

آیند.البتهایناینمایندهموردنظرمردمبهحسابمیراداشتهباشند،زیراایننهادهابهگونه

هماهنگینبایدبهنامگرایشمشترکحزبیوسیاسیاتخاذشودکهاگراینطورباشدعمال

یکه و استبداد حداقلممکنبه به نظارتیمجلسرا وظیفه تازیدولتمنجرخواهدشدو

                                                                                                                                                                                                     
1. Beniamino Caravita, “L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione 
italiana”, Federalismi, No. 6, (2020), p. 2.  



99تابستان،76،شمارهدوموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 48
 

 

بیهبهرساند.درشرایطاضطراریهرچهقوهمجریهمقتدرترباشدوارتباطآنباپارلمانشمی

توسطقانوناساسی ازمرزهایتعریفشده خطرعبور رابطهرئیسومرئوستلقیگردد،

گیردکند.لذااینهماهنگیبهنامحفظودفاعازحکومتقانونصورتمیافزایشپیدامی

وپارلمانبایدصالحیتممیزیخودراارتقادهد.دراینچارچوباعالموضعیتاضطراری

احکامقانونی-یابرایمبارزهباکروناباچندایرادحقوقیمهمهمراهاست:الفحکومتایتال

صادرهتوسطهیاتوزیرانبهاندازهکافیواضحودقیقنیستندوبهصورتخیلیکلیبه

محدودیت پرداختهاعالم استثناها و سردرگمیروبهها با را صراحتشهروندان عدم رواند،

توانندقانوناساسی)منبعدستینمیقانونیبهعنوانمنبعحقوقیپاییناحکام-کردهاست.ب

حقوقیواالینظام(راتحتالشعاعقراردهندوابزارمناسبیبرایمدیریتچنینتعلیقعظیم

بی حسابنمیو حقوقبنیادینبه اساسیقوانینسابقه قانون اصول برخیاز واقع در آیند.

برایاعمالبرخیمحدودیتعادیصادرهتوسطمجلسر هایموردی)مانندمسئلهحفظا

مقننهدروضعیتاضطراریبایدحساسیتخودو-کنند.پبهداشتجامعه(عنوانمی قوه

صالحیتنظارتبراعمالدولتراارتقادهدوضمنهمکاریمقتضیبرایرفعمشکالت

شازحدبازبگذارد.اضافهبراین،درتواندبدونتاملدقیقدستدولترابیالعاده،نمیفوق

طرفمانندریاستجمهوریودادگاهقانونچنینبحرانیجایخالیوسکوتنهادهایبی

ایسابقهمحدودیتحقوقبنیادین،شدتبی-رسد.تگیربهنظرمیاساسیهممشکلیچشم

هسالمتیعمومی(داردودخالتبیشازحدحکومتدرزندگیشهروندان)حتیبااستنادب

تواندقانونیتلقیشود.باتوجهبهتوضیحاتارائهشدهدرانتهابهپاسخسواالتتحقیقنمی

ساالرمحدودشدنحقوقاساسیملتفقطبهطورمختصر،چهپردازیم:دریکنظاممردممی

ممنوعیت اعمال شدت و )عمق کیفی حیث از چه آن(، زمان )مدت کمی لحاظ ها(از

افراطیانامک هرگونه استو سمتپذیر به را سیاسی رژیم اقداماتغیرضروری، و گری

شیوع از یافته بروز مشکالت و تحتمطالعه قضیه در این، بر اضافه برد. خواهد استبداد

گستردهویروسکرونا،باتوجهبهفشاربرسامانهبهداشتیکشورهاوامکانبروزهرجومرج

شورش بهو بیمارها،هایمتعدد عظیم حجم پاسخگوییبه تواناییحکومتدر دلیلعدم

محدودیت برخی میاعمال اضطراری وضعیت اعالم و موردی مصادیقهای جزء تواند
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قانونیدولتاقداماتفوق تصمیماتالعاده بایدگفتکه بنابراینتوضیحات، تلقیشود. ها

باتوجهبهیحتکروناازحیثشدتوعمق،قوهمجریهایتالیابرایجلوگیریازشیوعبیماری

عمومیاصلحفظسالمت نظم و تضمینحقوقجامعه عدم باالییبر تاثیرگذاریبسیار ی،

هایگستردهعبورومرور،تعطیلیاند.نهتنهاایناقداماتمانندمحدودیتبنیادینمردمداشته

هادراماکنخصوصیومنزلهایاقتصادیخردومنعتجمعات)حتیکوچک(مطلقفعالیت

ساالرمحسوب)آنهمبرایمدتزماننسبتاطوالنی(،مخلحقوقمردمدریکنظاممردم

شوند،بلکهعدمنظارتدقیقمجلسبراعمالهیاتوزیرانوسوءاستفادهمسئولیناجراییمی

وضعیتاضطراریسببمی اعالم دولتدر همگراییحزبیمجلسو نگاهاز تا هایشود

وقتیدریکنظامپارلمانیبه انتقادیبهاعمالقوهمجریهاینکشورمنطقیبهنظربرسند.

داشتهباشد؛وضعیتاضطراریبهجای جایاجرایوظیفهنظارت،نقشهمدستدولترا

 ساالر،روزنهتاسیساستبدادآتیرافراهمخواهدکرد.ایجادفرصتبرایحفظرژیممردم
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