
  

  

  فهرست مطالب 

  مفاهيم، مباني و جايگاه آزادي رفت و آمد: دفتر نخست

  پيشينه

  ها معاني، مفاهيم و برداشت: گفتار نخست

  معاني و تعابير گوناگون آزادي: فراز نخست

  معنا و مفهوم آزادي رفت و آمد: فراز دوم

  ها ها و آزادي آزادي رفت و آمد؛ حلقه ارتباط ميان حق: فراز سوم

  المللي اي و بين هاي حقوقي داخلي، منطقه جايگاه آزادي رفت و آمد در نظام: گفتار دوم

  هاي حقوقي داخلي نظام: نخستفراز 

  اي هاي حقوقي منطقه نظام: فراز دوم

  المللي حقوق بشر نظام بين: فراز سوم

  هاي خاص عناصر آزادي رفت و آمد و تطبيق آن نسبت به افراد و گروه :دفتر دوم

  عناصر آزادي رفت و آمد . گفتار نخست

   قلمرو كشور رفت و آمد در درونانتخاب محل اقامت و آزادي : فراز نخست

  به آن و ورود حق خروج از کشور: فراز دوم

  مورد نياز مسافرت دريافت مداركحق : فراز سوم

  هاي خاص افراد و گروه: گفتار دوم

  بيگانگان: فراز نخست

  زنان و آزادي رفت و آمد: فراز دوم



  افراد داراي ناتواني: فراز سوم

  ها و موانع آزادي رفت و آمد محدوديت: ومدفتر س

  هاي آزادي رفت و آمد محدوديت: گفتار نخست

  نظم عمومي: فراز نخست

  امنيت ملي: فراز دوم

  اخالق عمومي: فراز سوم

  بهداشت و سالمت عمومي: فراز چهارم

  ها ؛ تزاحم حقهاي ديگران حقوق و آزادي: فراز پنجم

  مناطق ويژه: فراز ششم

  پيشگيري از جرم: فراز هفتم

  رفت و آمدتعليق آزادي : گفتار دوم

  اضطراري يا فوق العاده وضعيت: فراز نخست

  حكومت نظامي: فراز دوم

  ها در قبال آزادي رفت و آمد ها و تعهدات دولت اصول حاكم بر محدوديت: دفتر چهارم

  اصول اعمال محدوديت بر آزادي رفت و آمدو شرايط : گفتار نخست

  ها شرايط اعمال محدوديت: فراز نخست

  ها حاكم بر محدوديتاصول : فراز دوم

  مدآها و اقدامات حمايتي دولت در قبال آزادي رفت و  سياست: گفتار دوم

  دولت و حقوق بشر: فراز نخست

  در قبال آزادي رفت و آمد  ماهيت تعهدات دولت: فراز دوم



هاي مربوط به  چكيده برخي از پروندهكميته حقوق بشر و  ٢٧تفسير عمومي شماره (ها  پيوست

  )و آمد در دادگاه اروپايي حقوق بشر آزادي رفت

 توسط كميته حقوق بشر ۲۷تفسير عمومي شماره : ۱پيوست شماره 

   دعوي كنكا عليه بلژيك: ۲پيوست شماره 

  ناپيجالو عليه كرواسيدعوي : ۳پيوست شماره 

  پرونده نيكيفورنكوف عليه اوكراين :۴پيوست شماره 

  دعوي پوتاپنكووف عليه مجارستان :۵پيوست شماره 

 فهرست منابع


