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ایــن کنگــره از ســوی جاللتــآب قانونپــوه رسور دانــش معــاون
محاكمه عادالنه یک حق است،
كه شامل برگزاری علنی جلسات قضایی ،دوم ریاســت جمهــوری و دکــر عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه،
عادالنه بودن اجراأت و مهم تر از آن امــروز در کابــل افتتــاح گردیــد .در ایــن کنگــره ،معینــان ،رؤســا
تضمني اصل تساوی و برابری طرفني در
محکمه ذيصالح ،مستقل و بيطرف كه به و کارمنــدان وزارت عدلیــه ،مناینــدگان ســره محکمــه ،لــوی
موجب قانون ايجاد شده باشد ،رسيدگی ســارنوالی ،وزارت امــور داخلــه ،انجمــن مســتقل وکالی مدافــع،
صورت گیرد .چنانچه درماده  ۱۱قانون و جامعــه مدنــی ب ـرای ســه روز اش ـراک منــوده انــد.
تشکیل وصالحیت قوه قضائیه آمده است:
وزیــر عدلیــه کشــور بــه پیشــینه و رضورت وکیــل مدافــع
"درمحاکم افغانستان ،محکمه به صورت
علنی دایر می¬گردد وهر شخص حق دارد صحبــت منــوده و افــزود کــه در حــال حــارض  151تــن مســاعد
با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد حقوقــی در رسارس کشــور وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه نفــوس
مگر اینکه محکمه بنابر مصلحت طرفین کشــور و ســطح نیازمنــدی در ایــن زمینــه ،قناعــتبخــش
				
دعوی و رعایت آداب یا نظم عامه ،غیر نیست.
علنی بودن جلسه را تجویز کند .اعالن وی همچنــان گفــت کــه اشــراک کننــده گان ،پــان عمــل
حکم به هر حال طور علنی صورت می مســاعدتهای حقوقــی و مقــرره مســاعدتهای حقوقــی
گیرد" حق عدالت خواهی در چنني و ســایر برنامههــای موجــود در ایــن زمینــه را بازنگــری و
محكمه ،حق مطلق بوده ،كه در هيچ ارزیابــی منــوده و بــه منظــور بهبــود وضعیــت مســاعدتهای
رشايطی مورد تعليق قرار منیگريد".
حقوقــی در رسارس کشــور ،برنامههــای جدیــد و کارآمــد تهیــه
با توجه به موارد متذکره ،محاكمه عادالنه خو ا هند کــر د .
را میتوان چنین تعريف منود:
وزیــر عدلیــه اضافــه کــرد کــه افزایــش امتیازهــای مســاعدین
محاکمه عادالنه به پروسه سیستم قضايی حقوقــی در شــورای عالــی حاکمیــت قانــون بــه بحــث گذاشــته
"حقوقی يا جزائی" اطالق می-شود ،که متام شــده اســت .وی ابـراز امیــدواری کــرد کــه در راســتای تطبیــق
معيارهای بني املللی حقوق برش منصفانه و تصامیــم آن اجــرأت الزم صــورت گیــرد.
بيطرفانه در آن رعايت گردد.
رسور دانــش معــاون دوم ریاســت جمهــوری ،مهمتریــن عنــارص
در
اجاملی
بصورت
حق محاكمه عادالنه
حکومــتداری خــوبرا؛ ارائــه خدمــات عدلــی و قضایــی بــه
قانون اساسی کشور به رسميت شناخته
شده است؛ چنانچه در ماده  ۱۲۸قانون مــردم ،دسرتســی شــهروندان بــه عدالــت و حاکمیــت قانــون
اساسی رصاحت دارد که (درمحاکم عنــوان کــرده و افــزود« :اگــر در کشــوری عدالــت تطبیــق
افغانستان ،محاکمه به صورت علنی دایر نشــود و قانــون حاکمیــت پیــدا نکنــد و اگــر اصالحــات در
می¬گردد وهر شخص حق دارد با رعایت ســکتور عدلــی و قضایــی تطبیــق نشــود ،هیــچ عرصــه دیگــر
احکام قانون در آن حضور یابد).؛ با توجه حکومـت داری اصــاح نخواهــد شــد» .آقــای دانــش همچنــان
به ماده  ۳۰قانون اساسی«:اظهار ،اقرار از کارکردهــای ســکتور عدلــی و قضایــی افغانســتان بــه نیکــی
و شهاديت که از متهم يا شخص ديگر به یــاد کــرده افــزود :بعــد از شــکلگیری حکومــت نویــن در
وسيله اکراه به دست آورده شود ،اعتبار کشــور ،شــاهد رشــد و شــکوفایی در عرصههــای مختلــف
ندارد .اقرار به جرم عبارت است از اعرتاف چــون :ارائــه خدمــات عدلــی و قضایــی ،مبــارزه بــا جرایــم،
متهم با رضايت کامل و در حالت صحت
تصویــب و تواشــیح قوانیــن ،ارائــه خدمــات
عقل ،درحضور محکمه با صالحيت».

در ماده  ۳۱قانون اساسی رصاحت دارد
که«:هر شخص مي تواند براي دفع اتهام
به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود،
وکيل مدافع تعيني کند .متهم حق دارد به
مجرد گرفتاري ،از اتهام منسوب اطالع يابد
و در داخل ميعادي که قانون تعيني مي
کند در محکمه حارض گردد .دولت در
قضاياي جنايي براي متهم يب بضاعت وکيل
مدافع تعيني مي منايد .محرميت مکاملات،
مراسالت و مخابرات بني متهم و وکيل آن،
از هر نوع تعرض مصؤن مي باشد .وظايف
و صالحيت هاي وکالى مدافع توسط قانون
تنظيم مي گردد».
رعایت اصل تساوی طرفین دعوی در
محاکم یک امر الزامی است .ماده ۱۹
قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه
درمورد چنین رصاحت دارد":محکمه حین
رسیدگی قضیه مستقل بوده ،حکم خویش
را بر اساس قناعتی که از دالیل مطروحه نزد
آن فراهم می¬شود ،در حدوداحکام قانون
صادر می¬¬منايد .رسیدگی واصدار حکم
توسط محکمه براساس اصل تساوی طرفین
قضیه در برابر قانون با رعایت عدالت و
بیطرفی صورت می¬گیرد" .مطابق بند
 1ماده ۱۴ميثاق بني املللی حقوق مدنی
سياسی ،همه در مقابل محکمه برابرند و
هر كس حق دارد ،كه عدالت خواهی او
بطور منصفانه ،عادالنه و بصورت علنی
در يك محکمه صالح ،مستقل و بيطرف
مطابق با قانون رسيدگی شود ".بر اين
اساس حق محاكمه عادالنه ،خود نيازمند
برخی از رشايط و تضمني های است كه
در ماده مذكور به آن اشاره شده است.
از جمله اين رشوط ،رعايت اصل برابری
است كه در ماده  ۲۶ميثاق بني املللی
حقوق مدنی و سياسی نيز در مورد ترصیح
شده است .مطابق مقررات ميثاق مذكور
"هر متهم حق دارد ،تا زمانی كه جرمش
بر طبق قانون اثبات نشده باشد ،بيگناه
فرض شود".اين منت كه بیانگر اصل برائت
میباشد ،يكی از تضمني هایی در جهت
رعايت حقوق مربوط به متهمني بوده كه
عدم التزام عملی به آن ،منجر به نقض حق
محاكمه عادالنه خواهد شد.
ادامه در صفحه2

							

منبع  :آمریت مطبوعات

حقوقــی بــه مظنونیــن و متهمیــن و
بســا مــوارد دیگــر هســتیم .معــاون
دوم ریاســت جمهــوری ایــن کارکردهــا
را ســتایش منــوده و از تدقیــق و طــی
مراحــل  400ســند تقنینــی از ســوی
ایــن وزارت ،تقدیــر و تشــکر کــرد .او
گفــت کــه در دورۀ حکومــت وحــدت
ملــی ،کارکــرد وزارت عدلیــه در راســتای
قانونگــذاری در تاریــخ کشــور ،بــی
پیشــینه بــوده اســت .دکــر ذکیــه عادلــی

او گفــت کــه در دورۀ حکومــت
وحــدت ملــی ،کارکــرد وزارت عدلیــه
در راســتای قانونگــذاری در تاریــخ
کشــور ،بــی پیشــینه بــوده اســت .دکــر

ذکیــه عادلــی معیــن امــور اجتامعــی
وزارت عدلیــه در بــارهی ایــن کنگــره
صحبــت منــوده و از مؤسســه عدالــت در

افغانســتان و برگــزار کننــده گان ایــن کنگــره
سپاســگزاری منــود .در ادامــه ،اریــک جیمــز
معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه در گراهــم پتزیــک ،رییــس پروژهــای عدالــت در
افغانســتان در بــارهی دوام و
بــارهی ایــن کنگــره صحبــت منــوده

همکاریهــای شــان در ایــن زمینــه ســخرنانی
منــوده و ایجــاد صلــح در کشــور را مبتنــی بــر
ایجــاد عدالــت و گســرش خدمــات عدلــی و
حقوقــی در رسارس کشــور بیــان کــرد .وی در

ادامــه پیــام آقــای جــان بــس ســفیر آمریــکا
در کابــل را در بــارهی ایــن کنگــره بــه نــر
ســپرد .آقــای جــان بــس در پیــام ضبــط شــده
اش ،از تعهــد و همکاریهــای کشــورش در
راســتای حاکمیــت قانــون در افغانســتان
اطمینــان داد.

منــع شــکنجه از دیــد گاه قوانین

تتبع ونگارش  :دردانه فضایلی

در طــول تاریــخ ،شــکنجه از جملــه مهمتریــن
وســایل ایجــاد رعــب و وحشــت در میــان مــردم
از طــرف حکومتهــا و نظامهــای مختلــف
جامعــه بــری بــوده کــه هنــوز هــم ایــن
روشهــای قــرون وســطائی در برخی کشــورهای
جهــان ادامــه دارد.
در دوران جمهــوری روم ،گواهــی بــرده قبــل از
شــکنجه ارزشــی نداشــت و آن بــرده ابتــدا حتـاً
بایــد شــکنجه میگشــت تــا در زیــر شــکنجه
بــه واقعیــت اعـراف کنــد و بعــد ممکــن بــود از
شــهادتش در دادگاه اســتفاده شــود.
پیامــران و افــراد مــورد احــرام مذهبــی
مشــهوری از جملــه مریــم مجدلیــه و عیســی
مســیح در دیــن مســیحیت ،و در دیــن اســام
ســمیه دخــر خبــاب مــادر عــارو پــدرش یــارس
از دیگــر قربانیــان شــکنجه هســتند.
در طــول تاریــخ ،فالســفه و دانشــمندان
مشــهوری از جملــه ارســطو ،گالیلــه و فرانســیس
بیکــن از مشــهورترین قربانیــان شــکنجه دولتــی
هســتند کــه توســط نظامهــای وقــت در
دادگاههــای قــرون وســطائی بــه زیــر دســتگاه
شــکنجه ســپرده شــدند.
در دوران فرمانروایــی مطلــق کلیســای کاتولیــک
در اروپــا ،بســیاری را در دادگاههــای تفتیــش
عقایــد متهــم بــه ارتــداد ،رشک و جادوگــری

میشــدند .ایــن افـراد ابتــدا محکــوم بــه تحمــل
شــکنجه و نهایتـاً اعــدام بــه صورتهــای بســیار
غیرانســانی مــی شــدند .نهایتــاً پــاپ ژان پــل
دوم ،بــا تأییــد دوره مشــهور بــه «جنایــات
کلیســا» بــرای نخســتینبار در تاریــخ کلیســای
کاتولیــک ،بــا «اشــتباه» خوانــدن بیــش از صــد
عمــل کلیســا در آن دوران ،از قربانیــان شــکنجه
و مــردم جهــان عذرخواهــی کــرد.
افغانســتان کنوانســیون بیــن املللــی منــع
شــکنجه و ســایر رفتارهــا و مجــازات هــای
ظاملانــه ،غیرانســانی یــا تحقیرآمیــز را در دلــو
 ۱۳۶۳امضــا کــرد .کنوانســیون در حمــل ۱۳۶۶در
مــورد افغانســتان الزم اجـرا شــد .قانــون اساســی
افغانســتان حکومــت را بــه اجــرای تعهــدات
بیــن املللــی اش ملــزم مــی کنــد.
مطابــق بــه کنوانســیون بیــن املللــی منــع
شــکنجه کشــورهای عضــو مــی بایســت بــه
صــورت ادواری و منظــم بــه کمیتــه گــزارش
ارایــه منایــد .افغانســتان گ ـزارش اولیــه خویــش
را در ســال  – ۱۹۹۲در جریــان جنــگ هــای
داخلــی – بــه آن کمیتــه ارایــه کــرد امــا از آن
موقــع زمــان طوالنــی ســپری شــده اســت.
ســازمان ملــل متحــد در قطعنامــهای در ســال
 ۱۹۸۷انجــام هــر گونــه اذیــت ،و رفتــار
غیرانســانی و بــری در کــره زمیــن را محکــوم

کــرد و در قطعنامـهای بــا همیــن نــام خواســتار
پیوســن کشــورهای جهــان بــه معاهــد ٔه منــع
شــکنجه  UNCATTو مجــازات و پیگیــری
عوامــل شــکنجه (مخصوصــاً شــکنجههای
دولتــی) در رستــارس دنیــا شــد.
اگرچــه هیــچ کــدام لســت جامــع از اعــال
ممنــوع وجــود نــدارد ،امــا حقــوق بیــن املللــی
اینکــه مســئله را واضــح ســاخته کــه شــکنجه
عبــارت اســت از« :رفتــار خشــن غیــر انســانی
یــا تحقیــر کننــده ».عــاوه بــر درد و رنــج
شــدید،به مــوارد آتــی نیــز مــی تــوان بــه عنــوان
شــکنجه اشــاره منــود:
شــکنجه شــامل ایســتادن دربرابــر دیــوار ب ـرای
ســاعت هــا؛
ق ـرار گرفــن در مقابــل چ ـراغ هــای روشــن یــا
بســن چشــم هــا؛
قرار گرفنت در برابر آواز بلند؛
محروم منودن از خواب وسا یر موارد دیگر.
تعریف شکنجه از دیدگاه کنوانسیون:
مــاده اول کنوانســیون منــع شــکنجه و ســایر
رفتــارو مجازاتهــای ظاملانــه  ،غیــر انســانی و یــا
تحقیــر آمیــز؛ شــکنجه را چنیــن تعریــف منــوده
اســت:هر عمــل عمــدي کــه بــر اثــر آن درد یــا
رنــج شــدید جســمی یــا روحــی علیــه فــردي بــه
منظــور کســب اطالعــات یــا گرفــن اق ـرار از او

و یــا شــخص ســوم اعــال مــی شــود ،شــکنجه
نــام دارد .همچنیــن مجــازات فــردي بــه عنــوان
عملــی کــه او یــا شــخص ســوم انجــام داده
اســت و یــا احتــال مــی رود کــه انجــام دهــد،
بــا تهدیــد و اجبــار و بــر مبنــاي تبعیــض از هــر
نــوع و هنگامــی وارد شــدن ایــن درد و رنــج
ویــا بــه تحریــک و ترغیــب و یــا بــا رضایــت
و عــدم مخالفــت مامــور دولتــی و یــا هــر
صاحــب مقــام دیگــر انجــام گیــرد ،شــکنجه
تلقــی مــی شــود.
 2ایــن مــاده خللــی نســبت بــه اســناد بیــناملللــی و یــا مصوبــات قوانیــن داخلــی کشــورها
کــه مفهــوم وســیعرتي بــراي شــکنجه درنظــر
گرفتــه انــد ،وارد منــی کنــد .قابــل یــاد آوریســت
کــه مــاده دوم ایــن کنوانســیون دولتهــای
عضــورا موظــف منــوده اســت تــا اقدامــات
الزم و مــورد نیــاز منــع شــکنجه را در قلمــرو
حاکمیــت خویــش حتــی بــا توجــه بــه رشایــط
ناگــوار داخلــی در قوانیــن و نهــاد هایــی
عدلــی و قضایــی کشــو ر خویــش اعــال منایــد.
رصاحــت مــاده فــوق الذکــر را ذیــا مطالعــه
مــی کنیــم:
ادامه در صفحه 2

آگاهیحقوقی

اصول و معیارهای ...
بناء برقراری عدالت و حاکمیت قانون در یک
جامعه ،نیازمند رعایت اصول و قواعد پذیرفته
شده و مورد قبول همگانی است .از موضوعات
بسیار مهم در کشورها ،عالوه بر داشنت قوانین
مناسب ،سیستم عدلی و قضایی دقیق ،برگزاری
محاکمه بصورت عادالنه در جهت حفظ حقوق
طرفین دعوی است.
قابل یاد آوریست که محاکمه عادالنه نیازمند
رعایت و اجرای اصول و ضوابطی است که
قانونگذار ما آن را در قوانین داخلی بیان منوده
و همچنین در کنوانسیون هایی که کشور ما به
آن الحاق شده ،نیز ذکر شده است .هدف اصلی
از پذیرش ،رعایت و اجرای این اصول ،حامیت از
اشخاص در مقابل محدودیت ها و حفظ حقوق
اشخاص ،خصوصا مظنون و متهم می باشد.
که بطور خالصه با مهمرتین اصول و معیارهای
محاکامت عادالنه که باید در سیستم عدلی و
قضایی کشور ،خصوصا در محاکم رعایت گردد،
آشنا می شوند:
از مجموع مواد قوانین فوق الذکر چنین بر میآید
که عادالنه بودن محاکمه یک اصل پنداشته شده
که مشخصات آن ذیالً توضیح می¬گردد:
-1اصل برائت ذمه:
اصل برائت ذمه یکی از اصول مهم محاکمه
عادالنه است که در قوانین افغانستان و رشیعت
اسالمی به آن تاکید شده است .مبوجب این اصل
شخص تا زمانیکه جرمش ثابت نشده است بی
گناه شناخته می شود .لذا هیچ کسی از نظر قانون
مجرم شناخته منی شود مگر اینکه جرم او در
محکمه ذیصالح ثابت گردد.
ماده بیست و پنجم قانون اساسی در مورد اصل
برائت چنین بیان می دارد":برائت ذمه حالت
اصلی است.
متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با
صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد ،بی گناه شناخته
می شود".
همچنین در فقره ( )1ماده  5قانون اجراات
جزایی نیز آمده است ":برائت ذمه حالت اصلی
است ،متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با
صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد ،بی گناه شناخته
می شود".
-2اصل حق دسرتسی به محاکم:
طبق این اصل هر شخص می تواند بخاطردفاع از
حق خویش به یک محکمه مراجعه مناید .این اصل
در برگیرنده این موضوع است که صدای اشخاص
توسط محاکم شنیده شده و فرصت ارائه قضیه به
محکمه داده شود .درکشور ما این اصل در قانون
اساسی واسناد بین املللی در نظر گرفته شده
است واشخاص می توانند برای اثبات حق خویش
به محاکم مراجعه منایند.
ماده سی و یکم قانون اساسی نشان دهنده حق
دسرتسی به محاکم بوده و حق دریافت معلومات
درباره اتهامات و فراخواندن متهم به محکمه را
در ظرف میعاد قانونی تضمین می کند":متهم حق
دارد به مجرد گرفتاری ،از اتهام منسوب ،اطالع
یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند
در محکمه حارض گردد".
همچنان حق دسرتسی به محکمه در اسناد بین
املللی نیز تضمین شده است چنانچه ماده دهم
اعالمیه حقوق برش بیان می دارد ”:هر کس با
مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله
دادگاه مستقل و بیطرف ،منصفانه و علناً رسیدگی
شود و چنین داد گاهی در باره حقوق و الزامات
اوبا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد
اتخاذ تصمیم بنامید".
-3اصل تساوی در برابر قانون:
اصل تساوی در برابر قانون به معنی عدم تبعیض
با اشخاص در برابر قانون ،در جریان رسیدگی به
یک قضیه چه در مرحله محاکمه و چه قبل و بعد
از آن است .قضات و منسوبین عدلی و قضایی و
کسانیکه مجریان قانون هستند ،نباید با اشخاص
طوری برخورد منایند که موجب تبعیض و نابرابری
گردد.
اصل تساوی در برابر قانون ،در قوانین کشور ما
در نظر گرفته شده و در مواد مختلف ،بصورت
واضح و روشن بیان شده است.
ماده بیست و دوم قانون اساسی در این مورد
می گوید":هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع
افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون
دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند".
همچنان مادۀ نزدهم قانون تشکیل و صالحیت
قوه قضائیه ترصیح می دارد":محکمه حین
رسیدگی قضیه مستقل بوده ،حکم خویش را بر
اساس قناعتی که از دالیل مطروحه نزد آن فراهم
می شود ،در حدوداحکام قانون صادر می منايد.
رسیدگی واصدار حکم توسط محکمه براساس
اصل تساوی طرفین قضیه در برابر قانون با رعایت
عدالت و بیطرفی صورت می گیرد".
-4اصل شخصی بودن جرم:

منــع شــکنجه از دید.....

			
سال دوازدهم

ماده دوم:
 -1هر دولت عضو این کنوانسیون ،موظف است
اقدامات الزم و موثر قانونی ،اجرائی ،قضائی
و دیگر امکانات را جهت مامنعت از اعامل
شکنجه در قلمرو حکومت خود ،به عمل آورد.
 -2هیچ وضعیت استثنائی کشوري ،مانند جنگ
و یا تهدید به جنگ ،بی ثباتی سیاسی داخلی
و یا هرگونه وضعیت اضطراري دیگر ،مجوز و
توجیه کننده اعامل شکنجه منی باشد.
 -3دستور و حکم مقام مافوق حکومتی و یا
مرجع دولتی ،منی تواند توجیه کننده عمل
شکنجه باشد نا گفته نباید گذاشت که ماده 29
و  30قانون اساسی د ر رابطه با منع شکنجه
ذیال رصاحت دارد:
"تعذیب انسان ممنوع است .هیچ شخص منی
تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص
دیگر اگر چه تحت تعقیب ،گرفتاری یا توقیف
و یا محکوم به جزا باشد ،به تعذیب او اقدام
کند یا امر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد
ممنوع است".
"اظهار ،اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص
دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود
اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعرتاف متهم با
رضایت کامل و در حالت صحت عقل  ،در
حضور محکمه با صالحیت".
همچنین ماده هفتم میثاق بین املللی حقوق
مدنی و سیاسی در زمینه می نگارد:
هیچ یک را مني توا ن مورد آزار و شكنجه یا
مجازات یا رفتارهاي ظاملانه یا خالف انساين یا
ترذیيل قرار داد.
مخصوصا قرار دادن یك شخص تحت آزمایشهاي
پزشيك یا علمي بدون رضایت آزادانه او ممنوع
است  .چنانچه ماده هفتم قانون اجراآت
جزایی در رابطه با موضوع ذیال مشعر است:
مظنون،متهم ومسئول حق العبد در مراحل
تعقیب عدلی،دارای حقوق ذیل میباشند :
 -۱دانسنت جرم نسبت داده شده و کسب
توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه .
 –۲مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودرسانه و
حق دریافت جربان خسارۀ وارده مطابق احکام
این قانون .
 - ٣مصئونیت از توهین ،تحقیر ،تعذیب جسمی
 ،روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی .
تعریف شکنجه از منظر کد جزاء:
ماده  450کد جزاء شکنجه را چنین تعریف
منوده است:
"( )1شکنجه عملی است که توسط موظف
خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر
 ،موافقه ،رضایت یا به اثر سکوت وی ارتکاب
یابد و باعث درد یا تعذیب جسمی یا روانی
شدید مظنون ،متهم ،محکوم یا شخص دیگر
گردد به مقصد اینکه:
مظنون یا متهم خودش اعرتاف مناید یا در موردشخص دیگر معلومات دهد.
شخص درمورد مظنون ،متهم یا محکوماطالعات ارایه مناید.
از بابت عملی که وی یا شخصی دیگر مرتکبان گردیده او را تعذیب مناید.
شخص را به منظور اجراء یا امتناع از عملارعاب یا اکراه مناید .
علیه شخص ،مرتکب رفتاری گردد که مبتنی برتبعیض باشد.
( )2اتخاذ تدابیر تامینی و تطبیق مجازات های
مندرج این قانون  ،شکنجه شناخته منی شود.
قانون پولیس استفاده از وسایل مجربه را در
رشایطیکه تنها وسایل راه حل میباشد پیش
بینی کرده است و تأکید کرده است که از این
وسایل تا حد امکان از حد پائین تر باید استفاده
شود.
چنانکه ماده بیستم قانون پولیس در زمینه ذیال
رصاحت دارد:
()1پولیس می تواند با رعایت احکام قانون
حسب احوال از وسایل مجربۀ آتی استفاده
مناید:
 -1برخورد فزیکی.
 -2وسایل معاونۀ برخورد فزیکی که شامل
عراده جات پولیس  ،آبپاش،گاز اشک آور ،موانع
تخنیکی ،ولچک ،سگ های تعلیمی و انواع
اسلحه )ضاربه ،جارحه ،ناریه و موادمنفلقه(
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میباشد.
عدلــی تدویــن شــده اســت .در واقــع اشــخاص از چنــد روز ،قارچهــا و کرمهــا رشوع بــه
( )2پولیــس مکلــف اســت ،حیــن اســتفاده کــه مرتکــب اعــال خــاف قانــون مــی گــردد خــوردن بــدن وی میکردنــد و بــدن قربانــی
		
از وســایل مجــره مدارجــی را کــه در ایــن بــاز هــم مجریــان قانــون اجــازه ندارنــد آنــان را زنده زنده فاسد میشد.
			
قانــون پیــش بینــی گردیــده اســت ،رعایــت شکنجه مناید .
			
منــوده حتــی املقــدور از اخــف آن کار گیــرد.
گاوبرنزی:
:
شکنجه
منع
قانون
در
شکنجه
تعریف
ـکنجه
عنــارص متشــکله جــرم شــکنجه :جــرم شـ
بــه آن گاو سیســیلی نیــز گفتــه میشــود؛ ایــن
معنوی
ماننــد ســایر جرایــم دارای عنارصمــادی ،
شــکنجه در مــاده ســوم قانــون منــع شــکنجه نــوع از شــکنجه در یونــان باســتان طراحــی
مختــر
و قانونــی بــوده هــر یــک را بطــور
چنیــن تعریــف شــده اســت:
شــده اســت .قطعــهای جامــد و برنجــی را
			
رشح می دهیم:
-1شــکنجه  :شــکنجه عملــی اســت کــه توســط قالبریــزی کــرده بودنــد؛ بــه طــوری کــه دری
موظــف خدمــات عامــه یــا هــر مقــام رســمی از پهلــو بــر روی آن تعبیــه شــده بــود کــه بــاز
عنرص قانونی		:
دیگــر یــا بــه امــر  ،موافقــه یــا بــه اثــر ســکوت و بســته ،و قفــل میشــد .قربانــی را داخــل
درمــاده  ۶قانــون منــع شــکنجه هرعمــل یــا رضایــت وی ارتــکاب یابــد و باعــث درد یــا ایــن گاو برنجــی قــرار میدادنــد و زیــر آن
کــه ســبب شــکنجه گــردد منــع اعــام تعذیــب جســمی یــا روانــی شــدید مظنــون  ،آتــش میافروختنــد تــا بــه تدریــج و بــه معنــی
متهــم  ،محکــوم یــا شــخص دیگــر گــردد ،بــه واقعــی کلمــه ،زرد و گداختــه میشــد .قربانــی
			
گردیده است.
کــم کــم داخــل آن برشــته ( بریــان ) میشــد و
یکــی از مقاصــد ذیــل :
جــان میســپرد؛ و در متــام مــدت ،از ایــن درد
علیه خودش اعرتاف مناید.عنرص مادی:
هــان طوریکــه در فــوق ذکــر گردیــد ،شــکنجه -شــخص در مــورد مظنــون  ،متهــم  ،محکــوم یــا جانــکاه فریــاد میکشــید .ایــن گاو عمــدا بــه
گون ـهای طراحــی شــده بــود کــه صــدای ایــن
عبــارت از رفتــار عمــدی ظاملانــه و غیــر انســانی شــخص دیگــر اطالعــات ارایــه منایــد.
فریادهــا را تقویــت کنــد و آن را شــبیه غــرش
میباشــد کــه منجــر بــه درد و رنــج جســمی
یــا روانــی حــاد و شــدید میشــود .درد و رنــج -از بابــت عملــی کــه وی یــا شــخص دیگــر یک گاو وحشی به گوش حضار برساند.
کــه شــکنجه را تشــکیل میدهــد و بــاالی یــک مرتکــب آن گردیــده  ،اورا تعذیــب منایــد			 .
شــخص تحمیــل گــردد هرچنــد بــه ظاهــر -شــخص را بــه منظــور اجـرا یــا امتنــا ع از عمــل به چوب آویخنت:
 ،ارعــاب یــا اکـراه مناید.
ایــن روش شــکنجه بیــش از همــه مــورد
مــروع بــه نظــر برســد بازهــم منیتوانــد مانــع
علیــه شــخص مرتکــب رفتــاری گــردد کــه عالق ـهی فرمانــروای رومانــی ،بــود .در کشــور		
تحقق جرم شکنجه گردد.
مبتنــی بــر تبعیــض باشــد.
رومانــی در قــرن پانزدهــم ،قربانــی را مجبــور
بــا توجــه بــه فقــره یــک مــاده ســوم قانــون میکردنــد روی تیــرک تیــز و ضخیمــیعنرص معنوی:
منــع شــکنجه مــی تــوان گفــت کــه شــکنجه بنشــیند .ســپس تیــرک را بــاال میبردنــد و
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مطابــق بــه
عبــارت از هــر نوع آزار و درد جســمی و روحی قربانــی را رهــا میکردنــد کــه بــه تدریــج
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ایســت کــه بــه اشــخاص غــرض بدســت آوردن و بــه خاطــر وزناش کــم کــم بــه ســمت
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اطالعــات از انــان مؤظفیــن خدمــات عامــه پاییــن تیــرک حرکــت کنــد (تیــرک از مقعــد
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وارد مــی مناینــد .در حقیقــت شــکنجه عملــی قربانــی وارد میشــد و بــه تدریــج از دهــان
مشــخص
شــکنجه
قصــد
1984
کنوانســیون
اســت کــه توســط موظــف خدمــات عامــه یــا یــا شــانههای وی بیــرون مــیزد) .قربانــی
میباشــد و آن عبــارت اســت از کســب اطالعــات هرمقــام رســمی دیگــر یــا بــه امــر ،موافقــه یــا در ایــن روش ممکــن بــود تــا ســه روز زنــده
یــا گرفــن اقــرار از او و یــا شــخص ســوم،می بــه اثــر ســکوت وی ارتــکاب یابــد وباعــث درد مبانــد؛ گفتــه میشــود ،فرمانــروای رومانــی
				
باشد.
یــا تعذیــب جســمی یــا روانــی شــدید مظنــون ایــن کار را بــه یــک بــاره بــا  ۲۰،۰۰۰قربانــی
متهم محکوم یا شخص دیگری گردد.
انجــام داد؛ و ه ـم زمــان در طــول انجــام ایــن
قانون منع شکنجه:
		
جنایت از خوردن غذا لذت میبرد.
			
بــه تاســی از حکــم جــز  16مــاده  64قانــون ارایه شکایت از شکنجه:
			
اساســی قانــون منــع شــکنجه بــه اســاس در صورتیکــه بــه هــر دلیــل فــردی و یــا افـرادی چنگال کافران:
مصوبــه شــاره  309مــورخ  24/4/1397هییــت کــه تحــت تعقیــب عدلــی ق ـرار دارنــد مــورد این وسیلهی شکنجه متشکل از یک قطعهی
شــورای ملــی بــه داخــل  4فصــل و  28مــاده شــکنجه ق ـرار بیگیرنــد بــه کــدام مراجــع مــی فلزی بود که دو طرف آن دارای چنگالی دو
فیصلــه و توشــیح شــد.
تواننــد شــکایت خویــش را ارایــه مناینــد در ایــن شاخه بود؛ این چنگال به یک بند یا تسمه
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کــه
گذاشــت
نــا گفتــه نبایــد
زمینــه مــاده چهــارم قانــون منــع شــکنجه ذیــا متصل بود .یک سمت از این چنگال را زیر
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شــکنجه متهــان
چانهی قربانی قرار میدادند و رس دیگرش نیز
رصاحــت دارد:
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آنهــا یــک امــر
()1هــر گاه شــخص در جریــان تعقیــب عدلــی روی جناغ سینه قرار میگرفت؛ تسمه را نیز دور
ـت
ـ
درس
ای
ر
ـ
اج
و
ـکنجه
ـ
ش
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ـون
تصویــب قانـ
شــکنجه شــده باشــد ،خــود  ،وکیــل مدافــع گردن میبستند؛ و به این ترتیب ،چنگال رس
ـت
ـ
حاکمی
و
ـت
ـ
عدال
ـن
ـ
تامی
در
ـد
ـ
آن مــی توان
و یــا اقــارب وی مــی توانــد  ،بــه ســارنوالی  ،جای خود محکم میماند .قربانی را با همین
ـد.
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قانــون در
محکمــه ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر وضعیت از سقف آویزان میکردند یا به هر
بــا توجــه بــه مــاده دهــم کنوانســیون منــع افغانســتان  ،کمیســیون عالــی منــع شــکنجه و شکل معلق نگه میداشتند تا نتواند بخوابد .هر
وقت رس قربانی از خستگی پایین میرفت ،این
شــکنجه مــی تــوان گفــت کــه ":هــر دولــت ســایر مراجــع ذیربــط شــکایت منایــد.
عضــو ،بــا توجــه بــه ممنوعیــت شــکنجه بــه ()2تهدیــد بــه شــکنجه در حکــم شــکنجه مــی چنگا ِل دو طرفه گلو و سینهی وی را سوراخ
میکرد				 .
مجریــان قانــون ،پولیــس و نظامــی ،کارکنــان باشــد .
خدمــات صحــی ،کارمنــدان و دیگــر افـرادي کــه ()3اتخــاذ تدابیــر احتیاطــی و تامینــی و تطبیــق 				
			
بــه نحــوي در بازداشــت ،بازجویــی و بازرســی مجــازات هــای قانونــی شــکنجه شــناخته منــی شکنجه گردن:
در این مجازات تحقیرکننده و دردناک که
				
اف ـراد دخالــت دارنــد و نیــز هــر رفتــاري کــه شود.
بیشتر شبیه آزمایش استقامت بود ،قالدهای
موجــب دســتگیري ،بازداشــت و زندانــی اف ـراد
خاردار از جنس فلز یا چوب را به گردن قربانی
مــی شــود ،آموزشــها و اطالعــات الزم را بــه
آنهــا بدهنــد و مطمــن شــوند کــه آنهــا از ایــن انواع شکنجه:
میبستند؛ به طوری که وی قادر نبود راحت
آموزشــها و اطالعــات برخــوردار خواهنــد شــد ".شــکنجه بــرای بســیاری از آدمهــای نگــون و آسوده مباند .شقاوت این مجازات در این
در واقــع دولتهــای عضــو موظــف انــد کــه بخــت یــک واقعیــت وحشــیانه بــوده اســت .در حقیقت نهفته بود که قربانی تا چندین روز
مندرجــات قانــون منــع شــکنجه و نــورم طــول تاریــخ عــاوه بــر شــکنجه مــردان همواره منیتوانست بخوابد ،غذا بخورد ،یا حتی رسش را
			
هــای بیــن املللــی را در منــع شــکنجه افــراد راه هایــی بــرای شــکنجه زنــان نیــز بــه کار پایین بیاورد.
گرفتــه شــده اســت .ولــی ناراحـت کنندهتریــن به صلیب کشیدن			 :
			
رعایت منایند.
حقیقــت دربــارهی وحشــیگری شــکنجه رصفــا با اینکه این مجازات اصوال در دوران باستان
در خــود عمــل شــکنجه نهفتــه نیســت ،بلکــه انجام میشد ،ولی امروزه نیز در برخی کشورها
اهداف قانون منع شکنجه:
قانــون منــع شــکنجه در روشــنی احــکام مــواد در راههایــی اســت کــه آدمهــا حــس غیــر همچنان اجرا میشود؛ این روش از این جهت
7و  27قانــون اساســی وضــع شــده اســت  .ایــن طبیعــی و منحرفانــهای از خالقیــت (و حتــی به عنوان یکی از مشهورترین روشهای اعدام
قانــون نظــر بــه رصاحــت مــاده دوم در بــر لــذت) را در طراحــی و خلــق ابزارهایــی ب ـرای شناخته میشود که عیسی مسیح را نیز به
ایجــاد درد بــه کار بــرده انــد .بــرای اثبــات صلیب کشیدند .در این ِ
روش اعدام که عمدا
گیرنــده اهــداف آتــی مــی باشــد:
ایــن نکتــه ،در ادامــه بــه  ۲۵وحشــیانهترین بسیار آهسته و دردناک طراحی شده است،
-1رعایــت و حفــظ کرامــت انســانی و تامیــن فنــون شــکنجه و انــواع شــکنجه در متــام تاریــخ فرد محکوم را به دو تیرک ِ
بزرگ عمود بر هم
			
حقــوق مظنونیــن و متهمیــن و محکومیــن در اشاره میکنیم:
میبستند یا میخکوب میکردند؛ قربانی آنقدر
مراحــل تعقیــب عدلــی.
در این حالت میماند که معموال بعد از چند
،متهمیــن،
مظنونیــن
شــکنجه
-2جلوگیــری از
تشت:
		
روز جان میسپرد.
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بــه ایــن نــوع مجــازات “نشســن در تشــت گهوارهی یهودا:
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جــرم ،تحقیــق،
” گفتــه میشــود؛ فــرد محکــوم در یــک در این مجازات وحشتناک قربانی را روی گهوارهای
-3حامیــت از مترضریــن شــکنجه و شــهود تشــت چوبــی ق ـرار داده میشــد ،بــه طــوری هرمی شکل مینشاندند؛ دستها و پاهای قربانی
ارتــکاب آن.
کــه فقــط رس وی بیــرون میمانــد .پــس به گونهای با طناب بسته میشد که فشار کامل
-4تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه.
از آن ،جــاد صــورت وی را بــا شــیر و عســل بر روی مقعد وی متمرکز شود؛ قربانی آن قدر در
میپوشــاند؛ بــه زودی ،رس و کلــهی مگسهــا این حالت باقی میماند که به تدریج نوک هرم
-5تامین جربان خساره مترضر جرم شکنجه.
ازمندرجــات مــاده مذکــور مشــاهده مــی شــود پیــدا میشــد و رشوع بــه تغذیــه از صــورت وارد بدناش میشد .معموال برای آنکه قربانی
کــه قانــون منــع شــکنجه جهــت حفــظ کرامــت وی میکردنــد .همچنیــن بــه قربانــی نیــز رسارس دچار درد و تحقیر شود ،وی را کامال برهنه
انســانی و حرمــت شــخصیت انســان و جلــو مرتبــا غــذا داده میشــد و بــه تدریــج در میکردند و وسیلهی شکنجه را نیز به ندرت شستشو
گیــری از شــکنجه افــراد در مراحــل تعقیــب ادرار و مدفــوع خــود دســت و پــا مـیزد .بعــد میدادند .ادامه دارد...

آگاهیحقوقی

پیوسته یا در محکمه دعوی جربان خساره
کند که مرتکب در آنجا کارمی کند خواه کار
دولتی باشد یا کار شخصی همچنین مترضر
می تواند که موضوع جربان خساره شکنجه
را در شهری که در آنجا شکنجه رخ داده
اقامه دعوی مناید ویا هم درنهایت در محکمه
شهری کابل می تواند اقامه دعوی مناید ،
البته قید محکمه شهری کابل در قانون ازین
جهت است که کابل پایتخت کشور بوده از
لحاظ امنیتی واز لحاظ رسیدگی به دعوا نسبتآ
جای یا محل مناسب تر دانسته شده است.
بدین ترتیب ماده ( ) 19قانون منع شکنجه
پیرامون رسیدگی به دعوای جربان خساره در
قضایای جزایی تحت دوران نگاشته است " :
( )1مترضر می تواند دعوای جربان خساره را
مطابق احکام قانون درمحکمه اقامه مناید .
( )2در صورت محکومیت مرتکب  ،محکمه
ذیصالح حکم مبنی بر فراهم منودن جربان
خساره را از بودجه دولت صادر می مناید.
( )3هرگاه به اثر رسیدگی قضیه در محکمه
ثابت گردد که مرتکب مسئول است ،در آن
صورت آن چه را در بودجه دولت به حیث
جربان خساره برای مترضر پرداخت شده
است از محکوم علیه اخذ وبه خزانه دولت
یا صندوق مشخص تحویل می گردد.
( )4هرگاه چند نفر محکوم به ارتکاب شکنجه
شوند ،همه مرتکبین طور مساویانه مسئول
باز پرداخت وجه جربان خساره می باشند
که دولت به مترضر پرداخته است مگر اینکه
محکمه سهم هریک از مرتکبین را تعیین
			
کرده باشد ".

رسیدگی به دعوی جربان خساره به
			
محکمه مدنی :

مترضر شکنجه می تواند که دعوی رضر ناشی
از شکنجه را در محکمه مدنی یعنی محکمه
که صالحیت موضوعی آن اصآل رسیدکی به
موضوعات حقوقی است اقامه کند گرچند
که موضوع جربان خساره ناشی از شکنجه
هم حقوقی است اما خود شکنجه در ذات
خود جرم است وقضیه  ،قضیه جزایی است.
اما با آنهم مطابق رصاحت قانون منع شکنجه
مترضر می تواند که در محکمه مدنی اقامه
دعوی کند به این دلیل که اوآل جربان خساره
یک موضوع مدنی وثانیآ سهولت برای مترضر
در نظرگرفته شده است  .چنانچه ماده بیستم
قانون مذکور در زمینه چنین رصاحت دارد:
( ) 1مترضر می تواند دعوای جربان خساره
ناشی از شکنجه را در محکمه مربوط مطابق
به احکام قانون اقامه مناید.
( ) 2محکمه ذیصالح پرداخت جربان خساره را
برای مترضر از بودجه دولت حکم می مناید.
( ) 3محکمه مدنی منی تواند رسیدگی به
دعوی جربان خساره را به نسبت عدم شنا
سایی یا تعقیب عدلی مرتکب  ،تعویق تحقیق
یا صدور قرار عدم لزوم اقامه دعوا جزایی
توسط محکمه جزایی  ،متوقف سازد".

وفات مترضر شکنجه:
اگر مترضر وفات مناید وارثین شان
میتوانند که دعوای جربان خساره را پیش
بربند  .چناچه ماده ( ) 21قانون منع
شکنجه درزمینه رصاحت دارد :
" هرگاه مترضر در جریان دعوی جزایی
یا قبل یا بعد از آن وفات مناید ،اقارب
وی می توانند دعوای جربان خساره را در
محکمه ذیصالح ادامه داده یا اقامه مناید".
هدف از ماده فوق اینست که اگر
مترضر در جریان دعوی یا قبل ازینکه
در محکمه اقامه دعوی کند وفات مناید
ویا بعد از دعوی یعنی قبل از رسیدن
به نتیجه مطلوب یا اخذ جربان خساره
وفات مناید  ،اقارب اش می تواند که دعوی
جربان خساره متوفا را در محکمه صاحب
صالحیت که رشح آن قبآل گذشت اقامه
منوده ودعوی را پیش بربند.

ارزیابی دالیل:

در قسمت ارزیابی دالئیل محکمه
صالحیت دارد که به یک سویه دالئیل
اثبات شکنجه ویا رد آن را بررسی منوده
تا درصورت دالیل قوی در مورد شکنجه
منودن مترضر حکم جربان خساره را
صائدر مناید چنانجه ماده ( ) 22قانون
منع شکنجه در رابطه به ارزیابی دالیل
			
مینگارد که :
" محکمه حین رسیدگی دعوای شکنجه
دالیل اثبات ونفی را علی السویه ارزیابی
می مناید ،هرگاه تشخیص دهد که دالیل
اثبات وقوع شکنجه قویرت از دالیل نفی
است ،به جربان خساره حکم می مناید".

جبران خســاره ....

			
سال دوازدهم

دیدن آثار شکنجه در بدن مترضر خصوصآ در
توقیف خانه ها ونظارت خانه ها و محابس
واضیحآ نشان دهنده شکنجه است  ،که درزمینه
ماده (  ) 23قانون منع شکنجه می نگارد:
" هرگاه آثار شکنجه در وجود شخص در محالت
سلب آزادی مشاهده گردد  ،این امر دال بر
وجود شکنجه بوده ،مگر اینکه بر خالف آن
ثابت گردد"			.
همچنان ماده ( ) 24قانون منع شکنجه در رابطه
به اولویت دهی به رسیدگی جربان خساره چنین
مشعر است":
( ) 1محکمه مدنی مکلف است ،دعوای جربان
خساره ناشی از شکنجه را در خالل ( ) 30روز
			
رسیدگی مناید.
( )2مناینده دولت مکلف است ،درمدت ( )15روز
دالیل خود را به محکمه ارایه مناید".
در مورد تنفیذ حکم ماده ( )25قانون منع شکنجه
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چنین رصاحت دارد :
"( )1جربان خساره مندرج این قانون در خالل
( )30روز از قطعیت حکم محکمه به مترضر
			
تادیه می گردد.
( ) 2وزارت مالیه مکلف است ،مبلغی را جهت
جربان خساره مترضرین شکنجه در بودجه
وزارت عدلیه در نظر بگیرد.
( ) 3وزارت عدلیه می تواند ،به منظور جمع
آوری مساعد تهای اشخاص حقیقی وحکمی
صندوق پرداخت جربان خساره به مترضرین
شکنجه را ایجاد وبه موافقه وزارت مالیه
حساب بانکی خاص را افتتاح مناید.
( )4اشخاص حقیقی وحکمی می توانند به
صندوق پرداخت جربان خساره مترضرین
		
شکنجه  ،مساعدت منایند.
ماده مذکوردولت را مکلف به ایجاد یک صندوق
وجهی جهت جربان خساره مترضرین شکنجه
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در بودجه وزارت عدلیه منوده است .عالوه برآن
وزارت عدلیه را وظیفه داده تا صندوق جمع
آوری اعانه را برای مترضرین شکنجه ایجاد مناید
 ،تا اشخاص حقیقی یعنی هرفرد بطور علحیده
واشخاص حکمی یعنی رشکتها وادارات دولتی
وموسسات خارجی وداخلی بتوانند به مترضرین
شکنجه از طریق این صندوق کمک منایند		 .
بدین ترتیب مترضرین شکنجه میتوانند بعد
از اصدار حکم قطعی محکمه در خالل () 30
روز جربان خساره را در یافت منایند.
پیرامون ارجحیت احکام این قانون (قانون منع
شکنجه ) ماده ( ) 27قانون مذکور رصاحت دارد
که:
" هرگاه حکمی از احکام این قانون با قانون
محابس وتوقیف خانه ها یا سایر اسناد تقنینی
در تعارض باشد حکم این قانون مرجح دانسته
می شود".

حقــو ق ا جتام عــی . . . .

بعضــی پــر اســتعدادترند وبعضــی کــم
اســتعدادتر ،بعــض پرکارترنــد وبعضــی کــم
کارتــر ،باالخــره بعضــی عالیــر ،بــا کــال تــر ،بــا
هرنتــر،کار آمــد تــر ،؛الیقــر از بعضــی دیگــر
از کار در مــی آینــد .قهــرا حقــوق اکتســابی
آنهــا صــورت نامتســاوی بــه خــود مــی گیــرد
واگــر بخواهیــم حقــوق اکتســابی آنهــا را نیــز
ماننــد حقــوق اولــی وطبیعــی آنهــا مســاوی
قـرار دهیــم عمــل مــا جــز ظلــم وتجــاوز نامــی
نخواهــد داشــت.
قرانکریــم بــا توجــه بــه رشایــط طبیعــی ،فطری
وســاختار فزیکــی زن  ،حقــوق او را در ابعــاد
گوناگــون فــردی واجتامعــی زنــده کــرد .از آنجــا
یکــه بــه موضــوع حقــوق فــردی زن بســیار
پرداختــه شــده اســت ،فلهــذا حقــوق اجتامعــی
زن را از دیــدگاه قــران کریــم بررســی منــوده
بــر ایــن اســاس برخــی از مصادیــق حقــوق
اجتامعــی زن را بــه بررســی ق ـرار مــی دهیــم:
قرانکریــم زن را همچــون مــرد در آفرینــش،
فطرت،شــاخصه هــای انســانی یکســان مــی
دانــد وایــن بــه منزلــه متشــابه بــودن حقــوق
آن دو نیســت ،قرانکریــم بــرای زن حقــوق
اجتامعــی همچــون رشکــت در فعالیتهــای
اجتامعــی ،اقتصادی،سیاســی،مدیریتی ورهربی
دینــی ،تعلیــم وتربیــه دینــی  ،اخــاق دینــی.
جامعــه شناســی دینــی فرهنــگ وســبک زندگــی
دینــی ،ازدواج وخانــواده ،بیمــه وبانکــداری
اســامی  ،هــر ومعــاری دینــی ،تبلیغــات،
رســانه وارتباطــات دینی،مبانــی نظــر اســامی
اندیشــه سیاســی در اســام ،روابــط بیــن
املللــی اســامی منبــع شناســی دینــی وشــیوه
هــای تدریــس در علــوم دینــی قایــل اســت
وایــن حقــوق تــا آن جــا مرشوعیــت دارد کــه
ناســازگاربا شــوون خانــواده ویــا موقعیــت زن
در خانــواده نباشــد ویــا بــه لفــظ دیگرحفــظ
کانــون در خانــواده حــدو مــرز حقــوق سیاســی
واجتامعــی زن تلقــی مــی شــود.
یکــی از اصــول مسـلّم در آییــن اســام ،حرکــت
و کرامــت انســان اســت .جــان ،مــال ،آبــرو،
عقیــده و رأی آدمــی همــه حرمــت دارنــد و
بایــد همــواره ایــن حریــم پــاس داشــته شــود.
در حرمــت و کرامــت انســان ،هیــچ تفاوتــی
بیــن زن و مــرد نیســت و در فرهنــگ اســامی،
زن و مــرد بــه عنــوان مخلوقــات خــدا و مــورد
عنایــت ویــژه اوینــد .افتخارنظــام حقوقــی
اســام آن اســت کــه از هــان ابتــدا زنــان را
دارای حقــوق اقتصــادی ،سیاســی ،خانوادگــی،
قضایــی ،عبــادی شــناخته اســت و بــا در نظــر
گرفــن مهریّــه ،نفقــه و...حقــوق مــادّی و
معنــوی ،زن را در نظــام خانــواده تأمین ســاخته
اســت؛ زیــرا از دیــدگاه اســام ،تفاوتــی در
حقیقــت و ماهیّــت زن و مــرد نیســت در آیات
قرآنــی نیــز هــرگاه از کــاالت و ارزشهــای
واالی انســانی ســخن بــه میــان میآیــد ،زنــان
را نیــز همــدوش مــردان مطــرح میکنــد کــه
در رابطــه بــه بررســی موضوعــات ذیــاً مــی
پردازیــم.

 - 1حقوق اجتامعی زن در عرص جاهل ّیت:
از آنجــا کــه حقــوق اجتامعــی زن ،در
زمینههــای ازدواج و طــاق ،منــود بیشــری
دارد ،بــه بیــان ایــن دو وجــه پرداختــه
میشــود.:
حــق انتخــاب همــر :در آن زمــان
الــف) ّ
بیشــر مــرد از حـ ّـق انتخــاب همــر برخــوردار
بــود و زن کمــر در ایــن بــاره نقــش ایفــاء
حــق ا ّول نســبت بــه هــر
میکــرد ،چنانکــه ّ
دخــر ،پــر عمــوی او بــود و اگــر پــر عمــو
بــه ازدواج بــا دخــر تصمیــم داشــت ،دیگ ـران
حــق پیشقــدم شــدن نداشــتند .همچنیــن
ّ
تعـدّد زوجــات در جاهلیّــت هیــچ محــدودهای
منیشــناخت و ایــن در حالــی بــود کــه برقـراری
عدالــت بیــن ایشــان هیــچ لزومــی نداشــت و
هــر کــدام کــه نــزد مــرد ،محبوبتــر بــود،
وضــع بهــری داشــت.
ب) طــاق :طــاق در دســت مــرد بــود و بــه
آســانی انجــام میگرفــت .در بیشــر مــوارد ،از
روی غضــب ،جهالــت و بــه قصــد انتقامجویــی
یــا تنبیــه زن تحقّــق مییافــت .زن پــس از
طــاق ،حـ ّـق ازدواج بــا مــرد دیگری را نداشــت،
تعصــب افراطــی مــرد اجــازه منــیداد
چــون ّ
همرس سابق خود را با مرد دیگری ببیند.
 - 2حقوق اجتامعی زن در اسالم:
اســام بــرای زن برخــی حقــوق اجتامعــی در
جامعــه انســانی قائــل اســت؛ از جملــه حقــوق
اجتامعــی زن میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره
				
منود:
 - 1حقوق اجتامعی زن در ازدواج:
ازدواج بــه عنــوان یــک حکــم فطــری و
هامهنــگ بــا قانــون آفرینــش ،الزمــه یــک
زندگــی ســامل ،بقــای نســل و آرامــش روح و
جســم انســان اســت .اســام کــه هامهنــگ
بــا آفرینــش و فطــرت اســت ،در ایــن زمینــه
تعبیرهــای زیبایــی دارد کــه بــه چنــد منونــه
بســنده میکنیــم .رســول خدا(ص)دربــاره
اهم ّیــت ازدواج فرمــوده اســت :ترجمــه :در
اســام هیــچ بنایــی نــزد خداونــد محبوبتــر از
ازدواج ســاخته نشــده اســت».
در قــرآن کریــم نیــز خداونــد به ازدواج ســفارش
فرمــوده اســت و ازدواج را عامــل زدوده
شــدن فقــر میداند:ترجمــه -مــردان و زنــان
ىبهمــر خــود را همــر دهیــد ،همچنیــن
غالمــان و کنیــزان صالــح و نیــز درســتکارتان
را اگــر فقیــر و تنگدســت باشــند ،خداونــد از
فضــل خــود آنــان را ىبنیــاز مىســازد .خداونــد
گشــایشدهنده و آگاه اســت﴾ال ّنور. 32/
اســام همــواره بــه زن بــه دیــد یــک انســان
مینگــرد و حقــوق و آزادیهایــی بــرای وی
قائــل میشــود و زن نیــز د اســتفاده از ایــن
حقــوق آزاد اســت .البتّــه در برخــی مــوارد
بنــا بــه مصلحــت زن ایــن آزادیهــا محــدود
میگــردد تــا راه انح ـراف ،اشــتباه و ســقوط او
بســته شــود .در حقیقــت ،ایــن محدودیّتهــا
نقــش راهنامیــی و هدایــت دارنــد ،نــه ســلب
اختیــار .ایــن محــور از دو جنبــه قابــل بررســی
است		 .

حق انتخاب همرس:
الف) ّ
حــق انتخــاب همــر از آزادیهــای زنــان
ّ
اســت کــه احــکام و حقــوق اســامی بــا رعایــت
مصالــح زن ،قانونهایــی ب ـرای آن وضــع کــرده
اســت تــا ازدواج و تشــکیل خانــواده بــرای
دخــر ســعادت آفریــن باشــد و بنــای خانــواده
حــق انتخــاب
از اســتحکام الزم برخوردارشــودّ .
همــر بــرای هــر انســانی محفــوظ اســت و
هیــچ کــس ،حتّــی پــدر منیتوانــد دخــرش را بــه
ازدواج بــا شــخص دیگــری مجبــور کنــد .البتّــه
بــا تو ّجــه بــه مصالحــی ،اجــازه پــدر بـرای دخــر
در انتخــاب همــر و ازدواج الزم اســت ،ولــی
بــرای دخرتانیکــه یــک بــار ازدواج کردهانــد،
ایــن اجــازه الزم نیســت.
		
حق وکالت در طالق:
ب) ّ
طــاق عبــارت اســت از انحــال عقــد نــکاح
دائــم بــا صیغــه و رعایــت ترشیفــات ویــژه.
یــا بعبــاره دیگــر مطابــق رصاحــت مــاده (135
) قانــون مدنــی  ) 1( :طــاق عبــارت اســت از
انحــال رابطــه زوجیــت صحیحــه در حــال یــا
آینــده ،بیــن زوج وزوجــه  ،بــه الفاظیکــه وقــوع
طالق رصاحتآ از آن افاده شده بتواند.
( )2طــاق از جانــب زوج یامحکمــه بــا صالحیت
بــدر خواســت زوجــه مطابــق بــه احــکام ایــن
قانــون صــادر مــی گــردد.
اختیــار طــاق بــا شــوهر اســت و طــاق بــدون
اذن یــا وکالــت او باطــل اســت .در پــارهای از
مــوارد زن میتوانــد بــرای طــاق اقــدام کنــد؛
			
مانند موارد زیر:
ـ ضمــن عقــد رشط شــده باشــد کــه زن از طــرف
شــوهر ،وکیــل در طــاق باشــد ،بدیــن صــورت
کــه اگــر مــرد مســافرت کنــد ،یــا مثـاً شــش مــاه
خرچــی ندهــد ،از طــرف او ب ـرای طــاق خــود
وکیــل باشــد .چنانچــه پــس از مســافرت مــرد
یــا شــش مــاه خرچــی نــدادن ،خــود را طــاق
دهــد ،صحیــح اســت.
 حق تفریق:قامــوس اصطالحــات حقوقــی تفریــق را چنیــن
تعریــف منــوده اســت:
« یکــی از انــواع انحــال ازدواج اســت کــه
بنابــر اســباب مختلــف از طــرف زوجــه مطالبــه
گردیــده وبــر اســاس حکــم محکمــه منجــر بــه
قطــع رابطــه زوجیــت بیــن زوجیــن میگــردد.
تفریــق حــق زن اســت کــه در حــاالت چهــار
گانــه ذیــل تحقــق یافتــه ومــی توانــد در صــورت
تکمیــل رشایــط پیــش بینــی شــده قانونــی ازیــن
		
حق خوداستفاده مناید.
تفریــق بــه ســبب عیــب:
مطابــق رصاحــت مــاده ( ) 176قانــون مدنــی
زوجــه وقتــی میتوانــد مطالبــه تفریــق منایــد،
کــه زوج مبتــا بــه مرضــی باشــد کــه اعــاده
صحــت وی غیــر ممکــن یــا مــدت طوالنــی بـرای
معالجــه او الزم باشــد  ،بــه نحویکــه معــارشت
با زوج بدون رضر کلی متعذر باشد.
		
تفریق به سبب رضر :
بــا در نظــر داشــت مــاده (  ) 183قانــون مدنــی
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ناگفته نباید گذاشت که در باره جربان خساره
ماده ( ) 452کود جزاء هم تذکر مخترص دارد که
درذیل از آن یاد آور می شویم  " :در متام
حاالت مندرج این فصل مرتکب عالوه بر مجازات
جرم مرتکبه به جربان خساره ناشی از شکنجه ،
نیز محکوم میگردد ".در نتیجه گفته می توانیم
که شکنجه در هر حالت چه در ارگانهای دولتی
وچه در جاهای غیر دولتی ممنوع بوده حقوق
دانان این عمل را جرم دانسته و واضعین قوانین
مجازات را برای مرتکبین این جرم وضع منوده اند
که در صورت اثبات از طرف محاکم علیه شان
حکم صادر وباالی شان تطبیق می گردد.
منابع وماخذ:
قانون منع شکنجه .
قاموس اصطالحات حقوقی .
کود جزاء.

تتبع و نگارش :گاللی سنگر خیل عزیزی
هــرگاه زوجــه از معــارشت بــا زوج رضری را ادعــا
کنــد کــه دوام معــارشت را در چنیــن حالــت بیــن
امثــال زوجیــن غیــر ممکــن گردانــد ،مــی توانــد از
محکمــه مطالبــه تفریــق منایــد.
تفریق به سبب عدم انفاق:
مطابــق رصاحــت مــاده ( ) 191قانــون مدنــی  ،هــر
گاه زوج از ادای نفقــه امتنــاع ورزد در حالیکــه
ظاهــرآ مالــک دارایــی نبــوده وعجــزوی از ادای
نفقــه نیــز ثابــت شــده نتوانــد ،زوجــه مــی توانــد
			
مطالبه تفریق مناید.
تفریــق بــه ســبب غیــاب:
مــاده ( ) 194قانــون مدنــی رصاحــت دارد مبنــی
برینکــه  ،هــرگاه زوج مــدت ســه ســال یــا زیــاده
از آن بــدون عــذر معقــول غایــب گــردد  ،در
صورتیکــه زوجــه از غیــاب وی مترضرشــود ،مــی
توانــد از محکمــه مطالبــه تفریــق منایــد .گرچــه
زوج مالــک دارایــی بــوده وزوجــه از آن نفقــه
خــود را تامیــن کــرده بتوانــد.
			
حق شهادت:
ّ -2
ِ
شــهادت عبــارت اســت از اخبــار شــخصی از
امــری بــه نفــع یکــی از طرفیــن دعــوا و بــه زیــان
دیگــری؛ بــه تعبیــر دیگــر ،شــهادت عبــارت اســت
از خــر دادن قطعــی شــخص غیرحاکــم نســبت بــه
حـ ّـق الزمــی بـرای دیگــری .بــا اســتفاده از تعریــف
ارائــه شــده از ســوی فقیهــان و حقوقدانــان ،در
شــهادت ،حــق ،امتیــاز و نفعــی بـرای شــاهد وجود
نــدارد و میتــوان تکلیــف و نــه حــق بــودن
شــهادت را اســتنباط کــرد .افــزون بــر ترصیــح
فقیهــان بــر تکلیــف بــودن شــهادت ،عــدم جــواز
اخــذ اجــرت و پــاداش در برابــر ادای شــهادت نیــز
از آثــار تکلیــف بــودن اســت.
شــهادت علــم و اطّــاع یافــن مســتقیم و
بیواســطه نســبت بــه فعــل و اقــدام شــخص
دیگــر و بیــان آن هنــگام رضورت اســت .در واقــع،
شــاهد کســی اســت کــه هنــگام وقــوع فعــل یــا
واقعــهای در صحنــه حضــور دارد و مــا ُوقــع را
میبینــد و میشــنود .بنابرایــن ،شــاهد بایــد مــا
ُوقــع را دیــده یــا شــنیده باشــد تــا بتوانــد آن را
بیــان کنــد .شــهادت دارای دو جــزء اســت :تح ُمــل
و ادا تح ُمــل شــهادت هامنــا حضــور داشــن هنــگام
وقــوع فعــل یــا علــم یافــن بــه مــا ُوقــع ،بــه
صــورت مســتقیم اســت و ادای شــهادت ،یعنــی
		
بیان مشاهدات و شنیدهها.
الــف) شــهادت در قــرآن:
قــرآن کریــم در مــورد متع ـدّدی پیرامــون شــهادت
ســخن گفتــه اســت کــه در هیــچ یــک از آیــات
ترصیحــی بــر مــرد بــودن شــاهد نشــده اســت،
بــه جــز آیــه  282ســوره بقــره کــه در آن بــر مــرد
بــودن شــاهد ترصیــح شــده اســت و ارزش شــهادت
دو زن را معــادل شــهادت یــک مــرد قــرار داده
اســت.

ادامه دارد...

Agahi Hoquqi
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روزدوشنبه مورخ 1397/10/3ورکشاپ
آموزشی حقوقی تحت عنوان منع آزارواذیت زنان
واطفال ،ازطرف موسسه محرتم (وارچائید کانادایی)
درتاالروزارت عدلیه دایرگردید.دراین ورکشاپ
اعضای ریاست عمومی مساعدت های حقوقی
وریاست ارتباط خارجه اشرتاک منوده بودند ،که
تعدادشان به ( )25تن میرسید.درورکشاپ متذکره
روی موضوعات چون
قانون منع آزار واذیت زنان واطفال درروشنی
احکام مواد 24و 54قانون اساسی جمهوری
اسالمی افغانستان و براساس فیصلۀ شامره ()255
مؤرخ  1395/10/20هیئت مختلط مجلسین شورای
ملی به داخل ( )3فصل و()29ماده فیصله گردیده
واین قانون توشیح شده محسوب می گردد.
با توجه به ماده دوم قانون منع آزارواذیت زنان
واطفال ،این قانون مبین اهداف ذیل می باشد که
مخترصا ً به آن اشاره می منایم			 :
-1جلوگیر از آزارواذیت زنان واطفال.
-2حامیت از مترضرآزارواذیت.
-3فراهم منودن محیط مناسب ومصؤن کار ،تعلیم،
تحصیل ودسرتسی به خدمات صحی بدون آزار
واذیت برای زنان واطفال.
-4تأمین آگاهی وآموزش عامه از طریق رسانه های
جمعی درمورد منع آزارواذیت زنان واطفال		 .
همچنان درماده سوم این قانون اصطالحات آتی
		
معانی ومفاهیم ذیل را افاده می مناید:
-1آزارواذیت :عبارت است از متاس بدنی ،خواست
نامرشوع ،آزارکالمی ،غیرکالمی ویا هرعملی که
موجب صدمۀ روانی ،جسامنی وتوهین به کرامت
انسانی زن وطفل گردد.

منبع :آمریت مطبوعات

-2خواست نامرشوع :تقاضای مرد از زن
وطفل به انجام عملی که انگیزۀ جنسی
			
داشته باشد.
-3متاس بدنی :ملس کردن بدن زن وطفل به
قصد رضر یا آسیب رسانیدن سطحی بربدن
زن وطفل به طور عمدی است		 .
-4آزارکالمی :به کاربردن کلامت ،جمالت،
شوخی ها وطنز های غیراخالقی ،توصیف
ازبدن ،رفتار یا لباس ومزاخمت تیلفونی

آنهــا گــردد .ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه مــاده 26
ایــن قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در
مــورد مجــازات و جریمــه نقــدی مرتکبیــن ذیــآ
رصاحــت دارد:
مجــازات مرتکبیــن آزار واذیــت زنــان واطفــال
درمحــل کار  ،مراکزتعلیمــی وتحصیلــی یــا
مراکزصحــی مجــرم ثابــت گــردد ،بــه جــزای

اســت کــه بــه آرامــش وامنیــت روانــی زن وطفــل
				
صدمه برســاند.
-5آزار غیرکالمــی :بــه منایــش گذاشــن تصاویــر یــا
مطالــب توهیــن آمیــز دررابطــه بــه مســایل جنســی
دررســانه هــا وشــبکه هــای اجتامعــی یــا ایمیــل
کــردن ،عکــس گرفــن ،نرشیــا پخــش فلــم ،تصویــرزن
یــا خانــواده هــا وســایرموارد بــه هروســیله کــه باعــث
صدمــه بــه شــخصیت زن وطفــل وســامت روانــی خفیــف نقــدی بیــش از ده هــزار()10000

جــران خســاره جــرم شــکنجه

تتبع و نگارش  :فیض الله خواجه امانی

موضــوع جــران خســاره درقوانیــن وضعــی
یــک بحــث بســیار مهــم وعمــده را تشــکیل
میدهد.امــا از دیــد گاه قانــون منــع شــکنجه
 ،متــرر شــکنجه مســتحق ج ـران خســاره از
طــرف دولــت مــی باشــد  .قبــل ازینکــه وارد
بحــث اصلــی شــویم مختــر تعریــف از جـران
خساره وانواع آن را تذکر میدهیم .
قامــوس اصطالحــات حقــوق جــران خســاره
را چنیــن تعریــف منــوده اســت " :پرداخــت
تاوانــی کــه در صــورت عــدم ایفــای یــک
وجیبــه تعاقــدی الزم گــردد .بــه عبــارت دیگــر
نوعــی از مؤیــدات مدنــی کــه بعــد از تثبیــت
رضر الزم میگــردد".
همچنــان جــران خســاره نقــدی را قامــوس
فــوق الذکــر ذیــآ بیــان میــدارد " :
مبلغــی از نقــود کــه معــادل رضر وارده ،
			
پرداخته میشود".
		
مبانی قانونی جربان خساره :
بعضــی از علــای حقــوق بــه ایــن نظــر انــد که
حیثیــت بربــاد رفتــه ودرد وامل احســاس شــده
قابــل ج ـران منــی باشــد  ،چــون قابــل تقویــم
نیســتند ،واگــر بــه پــول هــم تقویــم شــود نــوع
از اهانــت بــه شــخص زیــان دیــد ه مــی باشــد .
امــا امــروز عــده از حقــوق دانــان بــه ایــن نظر
انــد کــه جــران خســاره هرگونــه رضر مــادی
ومعنــوی ممکــن اســت  ،تنهــا پــول نیســت کــه
بواســط آن جـران خســاره منــود بلکــه راه هــای
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه میتــوان تامیــن
خرســندی معنــوی منــود  .الکــن ایــن خرســندی
قــادر نیســت انــدوه را از بیــن بــرد ولــی هــان
انــدازه کــه االم روحــی را تســکین دهــد کافــی
اســت  .یعــد از ذکــر مختــر پرداخــت ج ـران
خســاره بــر مــی گردیــم بــه رشح از مــاده هــای
قانــون منــع شــکنجه کــه ذیــآ از آنهــا یــاد آور
مــی یشــویم :در رابطــه بــه جــران خســاره
از طــرف دولــت در مــاده ( ) 17قانــون منــع
شــکنجه چنیــن تذکــرداده شــده اســت:
( ) 1متــرر شــکنجه مســتحق ج ـران خســاره
		
از طرف دولت می باشد.
( )2جــران خســاره بــه مفهــوم فقــره ()1

این ماده شامل موارد ذیل می باشد.
 –1ضــان منافــع متــرر واقــارب وی بــه
شــمول بــاز گردانــدن ملکیــت هــای مصــادره
شــده  ،اعــاده حقــوق تقاعــد واعــاده وظیفــه
 ،مگــر اینکــه محکمــه وی را مطابــق احــکام
قانــون  ،بــه طــرد مســلک یــا وظیفــه محکــوم
			
منوده باشد.
–2التیــام مبنــی فراهــم منــودن زمینــه تــآ
میــن خدمــات طبــی ،روانــی ،حقوقــی
واجتامعــی .
 – 3ضامنــت مبنــی بــر عــدم تک ـرار تعدیــل
قوانیــن ،پالیســی هــا ،اصــاح نهــاد هــا
وبرگــزاری برنامــه هــای آگاهــی دهــی و
آموزشــی در رابطــه بــه ترویــج روحیــه
جلوگــری از شــکنجه.
 – 4پرداخــت جــران خســاره اعــم از خســاره
ناشــی از رضر جســمی یــا روانــی  ،فرصــت
هــای از دســت رفتــه بــه شــمول کار ،تحصیــل
وســایر منافــع  ،زیــان مالــی  ،وزیــان در
عوایــد ومصــارف مــورد نیــاز بـرای مســاعدتهای
حقوقــی  ،مــادی ،طبــی ،روانــی واجتامعــی.
مطابــق رصاحــت مــاده مذکــور دولــت مکلــف
بــه پرداخــت جــران خســاره مالــی متــرر
واقــارب وی بــه شــمول ملکیــت شــان کــه غیــر
قانونــی مصــادره شــده باشــد اعــاده ویــا بــه
		
جربان خساره بپردازد.
مطابــق بنــد  1فقــره ( ) 2مــاده مذکــور متــرر
شــکنجه اگــر مســتحق تقاعــد شــناخته شــود
بایــد حقــوق تقاعــدش اج ـرا ویــا اینکــه اگــر
متــرر شــکنجه از وظیفــه منفــک شــده باشــد
		
دوباره بوظیفه مقرر گردد.
همچنــان از مندرجــات بنــد هــای  2و3
فقــره  2مــاده مذکــور فهمیــده میشــود کــه
دولــت را مکلــف منــوده تــا درقســمت تــداوی
جســمی و التیــام درد هــای روحــی وروانــی
مترضر شکنجه اقدام مقتضی مناید.
هکــذا دولــت مکلــف بــه رعایــت پالیســی
هــا وقوانیــن موجــود در زمینــه منــع شــکنجه
مــی باشــد البتــه نظــر بــه حکــم مــاده قانــون
مذکور غیر قابل تعدیل می باشند .
بدیــن ترتیــب از مکلفیــت هــای دیگــر دولــت

اینســت کــه تــا آمــوزش قوانیــن در ارتبــاط منــع
شــکنجه را غــرض جلوگیــری از شــکنجه در میــان
		
نهادهای ذیربط تقویت مناید.
بدیــن تــر تیــب ایــن مــاده دولــت را ملــزم مــی
کنــد کــه بــه ج ـران خســاره چــه ایــن رضر هــا
جســمی  ،روحــی ویــا از دســت دادن فرصــت
هــای شــغلی و تحصیلــی باشــد .یــا زیــان هــای در
اثــر اســتمرار کار وپیشــه ومصــارف کــه بــا گرفــن
وکیــل مدافــع ایجــاد مــی گــردد ویــا ارضار کــه بــه
حیثیت اجتامعی شخصی وارد می شود.
مــاده ( ) 18قانــون مذکــور در مــورد مراجــع
جــران خســاره کــه آیــا کــدام ارگان میتوانــد
موضــوع جــران خســاره را بــه بررســی بیگــرد
چنیــن رصاحــت دارد :بدیــن تــر تیــب ایــن مــاده
دولــت را ملــزم مــی کنــد کــه بــه جـران خســاره
چــه ایــن رضر هــا جســمی  ،روحــی ویــا از دســت
دادن فرصــت هــای شــغلی و تحصیلــی باشــد .یــا
زیــان هــای در اثــر اســتمرار کار وپیشــه ومصــارف
کــه بــا گرفــن وکیــل مدافــع ایجــاد مــی گــردد ویــا
ارضار کــه بــه حیثیــت اجتامعــی شــخصی وارد
مــی شــود.
مــاده ( ) 18قانــون مذکــور در مــورد مراجــع جربان
خســاره کــه آیــا کــدام ارگان میتوانــد موضــوع
جــران خســاره را بــه بررســی بیگــرد چنیــن
			
رصاحت دارد:
« متــرر میتوانــد دعــوای ج ـران خســاره را بــه
محکمــه محــل ارتــکاب جــرم شــکنجه  ،محکمــه
محــل کار مرتکــب یــا محکمــه ابتدائیــه شــهری
محــل ارتــکاب یــا محکمــه ابتدائیــه شــهری کابــل
اقامــه منایــد .بــا در نظــر داشــت محتویــات مــاده
مذکــور متــرر یعنــی کســیکه رضر دیــده ،
میتوانــد موضــوع جــران خســاره را در محکمــه
اقامــه کنــد کــه در آنجــا جــرم بوقــوع
ادامه در صحفه 3

تــا بیــت هزار()20000هزارافغانــی توســط
محکمــه محکــوم مــی گــردد ،واگرارتــکاب
آزارواذیــت زنــان واطفــال شــدید تــر ثابــت
گــردد مرتکــب آن بــه جــزای شــدیدی بــه ســه
تــا شــش مــاه حبــس توســط محکمــه محکــوم
میگــردد .امیــد واریــم بــا انفــاذ ایــن قانــون آزار و
اذیــت زنــان و اطفــال در کشــور مــا کمــر شــود.

حقوق اجتماعی زن

تتبع و نگارش :گاللی سنگر خیل عزیزی
حقــوق پدیــده اجتامعــی و مجموعــه ای هنجــار
هــای اجتامعــی اســت  ،مقــررات حقوقــی کــه مولــود
ومحصــول رضورت هــای اجتامعــی و در بــر گیرنــده
زمــان اســت  ،جنبــه همیشــگی ودایمــی بــه خــود
منــی گیــرد .فکــر راه حــل حقوقــی  ،در اثــر نیــاز
هــا در اذهــان وعمــل مــردم راه مــی یابــد وتوافــق
اجتامعی،کــم کــم آن را بــه مرحلــه عمــل نزدیــک می
کنــد ،ســپس بــه تدریــج حالــت الـزام پیــدا کــرده یــا
هیئتــی پــس از تامــل بــه تصویــب آن مــی پــردازد
بــه مجــرد ایــن کــه ال ـزام آور شــدن قواعــد عرضــی
در اثــر تصــورات ذهنــی دســته جمعــی بــا قاعــده
قانونــی بــه تصویــب رســید ،عمــل قاعــده گــذاری بــا
تولیــد حقــوق رشوع مــی شــود .ولــی هــر قاعــده

ای از حالــت نــوزادی خــارج مــی شــود ،بــزرگ
مــی گــردد وپیــر مــی شــود واگــر دگرگــون نشــد
وبــا زمــان وتغی ـرات وتحــوالت ونیازهــای جدیــد
نســاخت مــی میــرد.
حقــوق دان مشــهور فرانســوی ژرژســل معتقــد
اســت کــه حقــوق را بایــد در واقعــات زندگــی
اجتامعــی جســت یــا قواعــدی زندگــی کــردن
انســان را در جامعــه مــی دانســت کــه ماننــد دیــن
،اخــاق  ،زبــان ،هرنواندیشــه معلــول فشــار هــای
اجتامعــی وپاســخ گــوی رضورت هــای اســت کــه
جامعــه در یــک مقطــع زمانــی از خــود بــروز داده
اســت.
حقــوق بــه طــور رایــج دومعنــی کام ـاً متفــاوت
بــه خــود گرفتــه اســت  ،حقــوق شــخصی وحقــوق
عینــی یــا اجتامعــی:
 -1حقوق شخصی :
حقوقــی اســت کــه معمــوالً متعلــق بــه یــک
شــخص (فــرد) یــا یــک اجتــاع اســت .اختیــار
کــه بــه آنهــا داده شــده تــا بعضــی فعالیــت هــا
را انجــام دهند.مثالًحــق رای ،حــق تعلیــم وتربیــت
،حــق کار وشــغل ،حــق آزادی بیــان وجــزء اینهــا،
اعالمیــه هــای گوناگــون حقــوق بــر  ،حقــوق
را در معنــی شــخصی آن بــه کار گرفتــه انــد کــه
ایــن مفهــوم بــه هیــچ وجــه مــورد توجــه جامعــه
شناســی حقوقــی نیســت وآنچــه بیشــر مــورد
توجــه مــی باشــد  ،حقــوق اجتامعــی یــا عینــی
اســت.

( )1شخص که مرتکب جرم شکنجه گردد،به حبس متوسط بیش از سه سال،محکوم میگردد.

 – 2حقوق عینی یا اجتامعی :
منظــور از حقــوق اجتامعــی (عینــی) ،قاعــده یــا
مجمــوع قواعــدی اســت کــه در مــورد افــراد یــا
اجتامعــات بــه کار مــی رود ودر قبــال ضامنــت
اجرائــی دارد بایــد مــورد اطاعــت مــردم قـرار گیــرد وتا
انــدازه ای بــا حقــوق شــخصی در تضــاد اســت .زی ـرا
در حالــی کــه در حقــوق شــخصی ســخن از اختیــار
وآزادی اســت،حقوق عینــی یــا اجتامعی اساسـاًتکلیف
اســت .امــا چگونــه یــک کلمــه واحــد مــی توانــد  ،دو
مفهــوم اینقــدر متفــاوت یــا حتــی متضــاد  ،القــاء کنــد
.حقیقــت ایــن اســت کــه حقــوق شــخصی هرچنــد
کــه در ظاهــر الزامــی بــه نظــر منــی رســد و بــه
صــورت ظاهــر ،فــرد آزاد اســت .مــع ذالــک مجموعــه
ای از قواعــد اســت کــه ضامنــت اجرائــی وتضمیــن
عملکــرد آن را اعــام مــی دارد  .هــر چنــد کــه بــه
طریــق واحــد اســتفاده منــی شــود وطــرق مختلفــی
بــه خــود مــی گیــرد ولــی مســلم اســت کــه فکــر
ال ـزام در اســاس حقــوق شــخصی هــم ماننــد حقــوق
اجتامعی (عینی) وجود دارد.
افــراد بــر از لحــاظ حقــوق اجتامعــی غیــر
خانوادگــی یعنــی از لحــاظ حقوقــی کــه در اجتــاع
بــزرگ خــارج از محیــط خانــواده نســبت بــه یکدیگــر
پیــدا مــی کنــد ،هــم وضــع مســاوی دارنــد وهــم
وضــع مشــابه ،یعنــی حقــوق اولــی طبیعــی آنهــا
برابــر یکدیگــر وماننــد یکدیگــر اســت.همه مثــل هــم
حــق دارنــد از مواهــب خلقــت اســتفاده کننــد .مثــل
هــم حــق دارنــد کار کننــد مثــل هــم حــق دارنــد در
مســابقه زندگــی رشکــت کننــد همــه مثــل هــم حــق
دارنــد خــود را نامــزد هــر پســت از پســتهای اجتــاع
بکننــد وبــرای تحصیــل وبــه دســت آوردن آن از
طریــق مــروع کوشــش کننــد .همــه مثــل هــم حــق
دارنــد اســتعداد هــای علمــی وعملــی وجــود خــود را
ظاهــر کننــد.
البتــه همیــن تســاوی در حقــوق اولیــه طبیعــی
تدریجاًآنهــارا از لحــاظ حقــوق اکتســابی در وضــع
نامســاوی قــرار مــی دهــد ،یعنــی همــه بــه طــور
مســاوی حــق دارنــد کار کننــد ودر مســابقه زندگــی
رشکــت مناینــد امــا چــون پــای انجــام وظیفــه ورشکــت
در مســابقه بــه میــان مــی آیــد همــه در ایــن مســابقه
یکســان منــی باشــند:
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