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 شود، ترکیبی استبه کار برده می”Fair Trial“که معادل « محاکمه عادالنه»اصطالح 
«  هعادالن»و « محاکمه»شناخت معنای هر یک از واژه های که برای درک دقیق مفهوم آن، به 

.نیاز است

مفهوم محاکمه عادالنه: گفتار اول

«  دادرسی»و « محاکمه»-یکند ب

ندن یکی یعنی قضاوت و فصل خصومت است، به معنای خوا« حکم»از ریشه « محاکمه»کلمه 
«  محاکمه»پس واژه. دیگری را به نزد حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی می آید

.مفهوم عدالت را در خود ندارد، و از اینرو امر شده است که به عدل حکم کنید

ای عدل است که نخستین آن به معن« رسی»و « داد»مرکب از دو کلمه « دادرسی»فارسی واژه 
اد کسی پس دادرسی یعنی به د. و انصاف و دومی به معنای رسیدن و رسیدگی کردن است

.استرسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن 



«عادالنه»مفهوم -بند دو

اززادیآدرستی،وبی طرفیوصفداشتنمعنایبهواژهاینقضایی،ادبیاتدر

میانرابریبوغیرجانبدارانهمنصفانه،عادالنه،شخصی،نفعوجانبداریوتعصب

.می شودبردهکاربهمنازعه،طرفین

معنایبهلغتدرکهمی شود،بردهکاربه”Fair“واژۀمعادلمنصفانهیاعادالنه

بهیزوناستآمده«طرفیاشخصهرباحقوقوقواعدبامطابقوبرابررفتار»

.است«شرایطبامتناسبومعقول»معنای



تعریف محاکمه عادالنه: گفتار دوم

میانمطروحهدعوایاینکه،ازاستعبارتمنصفانهوعادالنهمحاکمۀدیگرعبارتبه

تشکیلونقانبامطابقکهطرف،بیومستقلوصالحمحکمهیکدردعواطرفین

صورتبهناداومتخصصقضاتتوسطبرابرشرایطیوآرامفضاییکدروگردیده

مورددعواحاباصحقوقبهمربوطماهویوشکلیتضمینهایکلیهرعایتباوعلنی

.گیردقراررسیدگی

موضوعاتدربارۀقضائیتصمیم گیریورسیدگیازاستعبارتعادالنهمحاکمه

وتضمینبا،بی طرفمستقل،صالحیتدار،محکمۀدردعواطرفینمیانجزاییومدنی

.محاکمهمختلفمراحلطیدردعواطرفینقانونیحقوقرعایت



معیارها و تضمین های نهادی

محکمهبودنصالحوبودنقانونی:اولگفتار

ضمینتراعادالنهمحاکمهحقازبرخورداریکهآنچهشکایاتودعاویتمامیدر

ازشدهجادایوبی طرفومستقلصالح،محکمه ایسویازدعواکهاستاینمی کند

.گیردقراررسیدگیموردقانونسوی

یکویسازدعواهرگاهکهاستاینمحکمهبرایفوقویژگیهایوجودلزومدلیل

یاوودنبخودسرانهاحتمالگیرد،قراررسیدگیمورداداریارگانیاسیاسینهاد

داشتخواهدوجودتصمیم گیری هادرورزیغرض



قانونی بودن و صالح بودن محکمه در اسناد بین المللی و منطقه ای-بند یک

همه  »:  دارددر این باره مقرر میمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14ماده 1بند 

واهی  او هر کس  حق  دارد به  این  که  به  دادخ. متساوی  هستند...  در مقابل  دادگاهها و 

  طبق  قانون  رسیدگی  منصفانه  و علنی  در یک  دادگاه  صالح  مستقل  و بیطرف  تشکیل  شده

ع  به  حقوق  و بشود و آن  دادگاه  درباره  حقانیت  اتهامات  جزائی  علیه  او یا اختالفات  راج

«.الزامات  او در مورد مدنی  اتخاذ تصمیم  بنماید

امریکایی وکنوانسیونهای اروپایی حقوق بشر به ترتیب در 8و 6بندهای نخست مواد 

.در این باره صراحت دارندحقوق بشر 



قانونی بودن و صالح بودن محکمه در قوانین افغانستان-بند دو

حکمه، قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره م» : مقرر می داردقانون اساسی 116ماده 

ط قانون تنظیم محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیالت و صالحیت آنها توس

«.می گردد

یدگی به صالحیت قوۀ قضائیه شامل رس»: در این باره می گویدقانون اساسی 120ماده 

حیث تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به

«.مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود

ن هیچ قانو»: در این مورد مقرر می داردقانون تشکیل و صالحیت محاکم 4ماده 

رج ساخته و به نمی تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه را از دایرۀ صالحیت قوۀ قضائیه خا

«.مرجع دیگری تفویض نماید



استقالل و بی طرفی محکمه: گفتار دوم

هرگاه مراجع و «.به معنای مصونیت از نفوذ و کنترول سیاسی یا اجرایی استاستقالل

رأی و تصمیم آنها قدرتهایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگزاری بر محکمه یا قضات

ماندن از چنان را متأثر سازند، و محکمه یا قضات فاقد ابزار و تضمینهای الزم برای مصؤن

.تأثیری باشند، فاقد استقالل خواهند بود

یک عقیده و معموالً اشاره دارد به عدم پیش داوری یا جانبداری، خواه نسبت بهبی طرفی

مه به معنای بی طرفی محک. رویکرد باشد، خواه نسبت به فرد، گروه، حزب یا قوم خاص

.قضایی استعدم جانبداری نهادینه شده، از یک اندیشه، تفکر یا مکتب خاص در ارگان



استقالل و بی طرفی محکمه در اسناد بین المللی-بند یک

همه  در »: رددر این باره مقرر می دامیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14ماده 1بند 

  او هر کس  حق  دارد به  این  که  به  دادخواهی. متساوی  هستند...  مقابل  دادگاهها و 

بق  قانون  رسیدگی  منصفانه  و علنی  در یک  دادگاه  صالح  مستقل  و بیطرف  تشکیل  شده  ط

  به  حقوق  و بشود و آن  دادگاه  درباره  حقانیت  اتهامات  جزائی  علیه  او یا اختالفات  راجع

«.الزامات  او در مورد مدنی  اتخاذ تصمیم  بنماید



استقالل و بی طرفی محکمه در قوانین افغانستان-بند دو

قل دولت قوۀ قضائیه رکن مست»: در این باره تصریح می کندقانون اساسی 116ماده 

قانون 155و 153، 118، 117،  122همچنین مواد . «جمهوری اسالمی افغانستان می باشد

.اساسی نیز در این مورد صراحت دارند

ه رکن مستقل قوۀ قضائی» : در این مورد می گویدقانون تشکیل و صالحیت محاکم 2ماده 

«. باشددولت بوده و مرکب از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه می



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

(تبعیضمنع)افرادازقانونبرابرحمایتاصل:اولگفتار

تمامبهبتنسبایدقانونمحتوایکهمعناستاینبهافرادازقانونبرابرحمایت

بابایدقانون،دیگرعبارتبه.باشدیکساندارندقراربرابروضعیتدرکهافرادی

رفتارتبعیض آمیزبصورتافرادبهنسبتنبایدقانوننماید،برخوردبرابرطوربهافراد

ازافرادربرابحمایت](گزاریقانوندر)قانوندربرابریاصطالحازمنظور.نماید

برابرکهیصورتدر.استقانونمفادبهمربوطکهاستماهویبرابری[قانونسوی

.می کندیتداعراشکلیبرابریکهاستقانوناِعمالبهمربوطقانونمقابلدر



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

 المللیبیناسناددر(تبعیضمنع)افرادازقانونبرابرحمایتاصل-یکبند

نیادبهآزادبشرافرادتمام»:می داردمقررمورددربشرحقوقجهانیاعالمیه1ماده

واشندمی بوجدانوعقلدارایهمه.اندبرابرباهمحقوقوحیثیتلحاظازومی آیند

حقوقجهانیاعالمیه7مادههمچنان«.کنندرفتاربرادریروحبایک دیگربهنسبتباید

«...حقوهستند،مساویقانونبرابردرهمه»:استذکربارهایندربشر

دولتهای»:می گویدرابطهایندرسیاسیومدنیحقوقبین المللیمیثاق2ماده1بند

افرادکلیهارۀدربرامیثاقایندرشدهشناختهحقوقکهمی شوندمتعهدمیثاقاینطرف

جنس،زنگ،،نژادقبیلازتمایزیگونههیچبدونشانحاکمیتتابعوقلمرودرمقیم

یانسبروتثاجتماعی،یاملیمنشأواصلدیگر،عقایدیاسیاسیعقیدۀمذهب،زبان،

.کنندتضمینوشمردهمحترموضعیتهاسایر



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

غانستانافقوانیندر(تبعیضمنع)افرادازقانونبرابرحمایتاصل:دوبند

بینامتیازوتبعیضنوعهر»:می گویدبارهایندرافغانستاناساسیقانون22ماده

دارایقانونبرابردرمردوزنازاعمافغانستاناتباع.استممنوعافغانستاناتباع

«.می باشندمساویوجایبوحقوق

وگیرسید»:می داردمقررموردایندرمحاکمصالحیتوتشکیلقانون14ماده

ومحکمهوقانونبرابردرطرفینتساویاصلبراساسمحاکمتوسطحکماصدار

«.می گیردصورتطرفیبیوعدالترعایت



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

اصل قانونیت جرایم و جزاها: گفتار دوم

از آن در معنای اصل نامبرده این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش

ت شود قانون، به صورت صریح و واضیح جرم شناخته شده باشد و هرگاه جرم ثاب

ر بگیرد که قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه در نظ

محکوم کند در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی

.که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

اصل قانونی بودن جرایم و جزاها در اسناد بین المللی-بند یک

هیچ کس برای انجام یا ( 2»: در این مورد می گویداعالمیه جهانی حقوق بشر 11ماده 2بند 

شناخته عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم

ر موقع به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که د. نمی شده است محکوم نخواهد شد

.ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد

س به هیچ ک»: در این باره مفرر می داردمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 51ماده 1بند 

ی جرم نبوده علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین الملل

بوده محکوم نمی شود و همچنین مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال

«.تعیین نخواهد شد



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

اصل قانونی بودن جرایم و جزاها در قوانین افغانستان: بند سه

د مگر به هیچ عملی جرم شمرده نمی شو»: در این باره می گویدقانون اساسی 29ماده 

می توان تعقیب، هیچ شخص را ن. حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد

عل مورد اتهام نافذ گرفتار و توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون که قبل از ارتکاب ف

«.گردیده باشد

مگر به هیچ عملی جرم شمرده نمی شود»: در  این باره می گویدماده دوم  قانون جزا 

هیچ کس را نمی توان» : ماده سوم در مورد مجازاتها مقرر می دارد. «موجب قانون

تهام، نافذ مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد ا

.«گردیده باشد



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

 بی گناهیفرضیابرائتاصل

کهادامیمتاانسانهاهمه»:کهاستمعنیاینبهبی گناهیفرضیابرائتاصل

قانونبابقمطاکهمحکمه یدرمنصفانهوعادالنهرسیدگیجریاندرآنانمجرمیت

می شوندمحسوباهبی گننگردیده،احرازواثباتیقینوقطعطوربهگردیده،تشکیل

.هستندمصونتعرضگونههرازنتیجتاًو



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

اصل برائت در اسناد بین المللی و منطقه ای-بند یک

ه جرمی هر کس که ب»: در این مورد می گویداعالمیۀ جهانی حقوق بشر 11مادۀ 1بند 

وای متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دع

ر او قانوناً عمومی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع او تأمین شده تقصی

«.محرز گردد

هر »: ویددر این رابطه می گمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14مادۀ 2بند 

نکه مقصر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود، تا ای

«  .بودن او بر طبق قانون محرز شود

، کنوانسیون (6ماده 2بند )اساسنامۀ دیوان جزایی بین المللی،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 66مادۀ 

و اعالمیه اسالمی حقوق ( 7ماده 1بند )، منشور افریقایی حقوق بشر (8ماده 2بند )امریکایی حقوق بشر 

.در مورد اصل برائت صراحت دارد( 19ماده 5بند )بشر 



اصول حاکم بر محاکمه عادالنه: بخش سوم

اصل برائت در قوانین افغانستان-بند دو

برائت  ذمه »: در مورد اصل برائت چنین صراحت داردقانون اساسی افغانستان 25مادۀ 

محکوم علیه قرار متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صالحیت. حالت اصلی است

«.نگیرد، بی گناه شناخته می شود

صلی برائت ذمه حالت ا»: در مورد چنین صراحت داردقانون جزاء افغانستان 4مادۀ 

ه قرار نگرفته باشد، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صالحیت محکوم علی. است

«.بی گناه شناخته می شود



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق تفهیم اتهام و دالیل آن: گفتار اول

هم، از سوی عبارت است از اعالم رسمی رفتار یا رفتارهای مجرمانه به متتفهیم اتهام 

ه یی که با توجه به به زبان و شیو( سارنوالی)بازپرس، مقام قضایی و یا ضابط دادگستری 

.وضعیت خاص هر متهم، برای او قابل درک و فهم باشد

نای این است تفهیم موضوع و دالیل اتهام به مع»: کهبه همین گونه گفته شده است 

که متهم هم از ماهیت افعال مجرمانه خود و اوضاع و احوال زمان ارتکاب و هم از

.شواهد و دالیل علیه خود اطالع حاصل کند



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق تفهیم اتهام در اسناد بین المللی-بند یک

: ت کهذکر اسمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14ماده 3بند ( الف)در جزء 

در تصمیم گیری راجع به هر اتهام جزایی هر فردی حق دارد که از حداقل( 3»

:تضمین های زیر برخوردار باشد

وحه علیه فوراً به تفصیل و به زبانی که می فهمد، از ماهیت و علت اتهام مطر( الف)

«.خود مطلع شود

که هر کس»: مقرر می داردمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 9ماده 2بند 

اسرع وقت دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در

«  .دارداخطاریه یی دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

افغانستانقوانیندراتهامتفهیمحق-دوبند

اتهاماز،گرفتاریمجردبهداردحقمتهم»:می گویدزمینهدراساسیقانون31ماده

حاضرمهمحکدرمی کندتعیینقانونکهمیعادیداخلدرویابداطالعمنسوب

«.گردد

حقیکانعنوبهاتهامتفهیمپذیرشضمنافغانستانجزاییاجراآتقانون7ماده

یادنیز«قضیهاجراآتوواردهاتهاممورددرتوضیحات»لزومازمتهم،ومظنونبرای

پولیس،سویازاتهامدالیلتفهیملزومبهاشارهضمنیبطورعبارتاینواستکرده

.می باشدمتهم،بهقاضیوسارنوال



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق سکوت: گفتار دوم

سکوتحقمفهوم-یکبند

.استوتسکحقتحقیقات،مرحلهدرحضورهنگامدرمتهماساسیحقوقازیکی

ازشدهارائهسواالتبرابردرتاداردحقمتهمکهاستمفهوماینبهسکوتحق

اجعمرمواردگونهایندر.ورزدامتناعپاسخدادنازقضاییوعدلیمراجعطرف

ارائهبهرمجبورامتهمتاندارندحق(محکمهوسارنوالیپولیس،)قضاییوعدلی

متهم،رفطازپاسخارائهعدمیاامتناعصورتدرتادارندوظیفهآن ها.نمایندپاسخ

مکلفیتقضاییوعدلیمراجعصورتایندر.نمایندمرتبهمحضرثبتراموضوع

.برونددیگرادلۀسراغبهواردهاتهاماثباتبرایتادارند



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

به رسمیت شناختن حق سکوت در اسناد بین المللی-بند دو

ه به هر کسی ک»: در این باره می گویداعالمیه جهانی حقوق بشر 11بند اول ماده  

دعوای تا وقتی که یک. ارتکاب جرم متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد

یر او قانوناً عمومی در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع او تأمین شده باشد؛ تقص

«.محرز گردد

هر ( 3»:  دارددر مورد تصریح مقرر میمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14ماده 

قل ذیل با شخص حق دارد در جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی از تضمینهای حدا

:تساوی کامل برخوردار گردد

ن اعتراف مجبور ساخته نشود که بر علیه خویش شهادت بدهد و یا به مجرم بود( ز)

.«نماید



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

تسجیل حق سکوت در قوانین افغانستان-بند سه

که 30ه هر چند صریحاً از حق سکوت یاد نکرده است، اما از مفهوم مادقانون اساسی 

کراه به دست اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلۀ ا»: می گوید

ضایت اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با ر. آورده شده باشد، اعتبار ندارد

کوت را می توان حق س« .کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمۀ با صالحیت

.نیز استنباط نمود

این 7اده م. ، اما، حق سکوت را صریحاً به رسمیت شناخته استقانون اجراآت جزایی

از حق استفاده»( ز)قانون آنگاه که حقوق مظنون و متهم را بر می شمارد ، در بند 

.ودرا به عنوان یکی از حقوق یادآور می ش« سکوت و امتناع از هرگونه اظهارات



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق مصونیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه:گفتار سوم

حقکسهر»:می داردمقررسیاسیومدنیحقوقبین المللیمیثاق9ماده1بند

.می شودنتوقیفیادستگیرخودسرانهشخصهیچ.داردشخصیامنیتوآزادی

قانوندرکهاجراآتیطبقودالیلاساسبرمگرنمی شودسلبشخصهیچآزادی

بهافرادآزادیکهاستامراینتضمینمذکور،اصلهدف.«.استشدهپیش بینی

حقامنیت،حقازمنظوردیگرسویاز.نیستسلبقابلخودسرانهروش

.استخویشآزادیحقاجرایدرقانونیحمایتازفردهربرخورداری



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

ین المللیحق مصونیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه در اسناد ب-بند یک

حق هر کس»: مقرر می داردمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 9ماده 1بند 

.  می شودهیچ شخص خودسرانه دستگیر یا توقیف ن. آزادی و امنیت شخصی دارد

در قانون آزادی هیچ شخص سلب نمی شود مگر بر اساس دالیل و طبق اجراآتی که

.پیش بینی شده است

(9ماده )اعالمیه جهانی حقوق بشر 

(5ماده)کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 

(7ماده )کنوانسیون امریکایی حقوق بشر 

(6ماده )منشور آفریقایی حقوق بشر 



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

غانستانافقوانیندرخودسرانهتوقیفوگرفتاریازمصونیتحق-دوبند

انسانیطبیعحقآزادی»:می داردمقررموردایندرافغانستاناساسیقانون24ماده

توسطکهراعامهمصالحودیگرانحقوقکهزمانیتانداردحدودیحقاین.است

.استنمصوتعرضازانسانکرامتوآزادی.نسازدمتأثرمی گردد،تنظیمقانون

31و27مواد«.می باشدمکلفانسانکرامتوآزادیحمایتواحترامبهدولت

.دارندصراحتموردایندرنیزاساسیقانون

باشدبودهقانونیبایدتوقیفکهمی کندحکم1393جزاییاجراآتقانون99ماده

بنامگرذیرندبپخانهتوقیفبهرافردیهیچنمی توانندخانهتوقیفمقاماتو(1بند)

.(2بند)قانونیصالحیتدارمقاماتقراریاامربه



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق مصونیت از شکنجه و آزار: گفتار چهارم

ر هر زمان قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و د

تهاجم و مکان و در هر شرایطی اطالق دارد و شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی،

رهای خشن و خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اِعمال شکنجه و یا رفتا

.موهن را توجیه نمی کند

سمی یا به طور خالصه می توان گفت برای تحقق شکنجه الزم است آزار و اذیت ج

بت شغل روحی توسط عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی در حین خدمت و یا به مناس

عنوان عالوه بر این، آزار و اذیت عمدی بوده و. دولتی یا منصب رسمی انجام گردد

.مجازات نداشته باشد



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی-بند یک

:  در این مورد چنین مقرر می دارد1948مصوب اعالمیه جهانی حقوق بشر 5مادۀ 

و یا احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه»

.«برخالف انسانیت یا موهن باشد

خود اعالم داشته 7که در مادۀ 1966مصوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار و اذیت یا رفتارهای خشن،»: است

.«غیرانسانی یا موهن قرار داد

ی یا تحقیرکننده کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتها ظالمانه، غیرانسان

.  1984مصوب 

.سازمان ملل متحد1949قراردادهای چهارگانۀ ژنو مصوب 



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

ممنوعیت شکنجه در قوانین افغانستان-بند دو

و«ستامصونتعرضازانسانیکرامت»:استشدهتصریحاساسیقانون24مادۀ

قانون29مادۀدرو.«استشدهمکلف«انسانکرامتوآزادیازحمایت»بردولت

بهیحتنمی تواندشخصهیچ.استممنوعانسانتعذیت»:می داردمقرراساسی

یاتوقیفیاگرفتاریتعقیب،تحتچهاگردیگر،شخصازحقایقکشفمقصد

.«بدهدامریاکنداقداماوتعذیتبهباشد،جزابهمحکوم

محکومطویلحبسبهآنآمریامرتکبوشدهدانستهجرمجزاقانوندرشکنجه

محکومعمدلقتجزایبهمرتکببرسد،قتلبهشکنجهاثربرمتهماگرواستشده

.می گردد

.داردصراحتشکنجهممنوعیتبارهدرنیزجزاییاجراآتقانون7مادۀدر



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق دفاع و داشتن وکیل مدافع-گفتار پنجم

اتهامتحتهکشخصیهرکهاستمفهوماینبهمدافعوکیلداشتنیاانتخابحق

یرد،می گقراربازداشتتحتجرمارتکابخاطربهکهاینیاومی شوددادهقرار

شخصکهیصورتدر.نمایدانتخابمدافعوکیلخودبرایتاباشدداشتهحقباید

ویبرایتاتاسمکلفدولتباشد،نداشتهرامدافعوکیلتعیینمالیتوانوقدرت

وکیلگونهنایکهکنددفاعویازرایگانشکلبهتانمایدتعیینمدافعوکیل

.می نمایندیادحقوقیمساعدبنامرامدافع



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

 المللیحق دفاع و داشتن وکیل مدافع در اسناد بین-بند یک

:می گویدهرابطایندرسیاسیومدنیحقوقبین المللیمیثاق14ماده3بند(د)جزء

کیلوحقوقیکمکوسیلۀبهیاشخصاًوشودمحاکمهخودشداشتحضوردر»

داشتنحقباشدنداشتهوکیلکهصورتیدروکنددفاعخودازخویشمنتخب

طرفزانمایداقتضامحکمهمصالحکهمواردیدرو.شوددادهاطالعاوبهوکیل

اختپردازمتهمصورتایندرهرگاهوشودتعیینوکیلاوبرایرأساًمحکمه

.«می باشدمحکمهدوشبهآنمصارفباشدعاجزحق ولوکاله



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق دفاع و داشتن وکیل مدافع در قوانین افغانستان-بند دو

بهاتهامدفعبرایمی تواندهرشخص»:می گویدرابطهایندراساسیقانون31ماده

درلتدو...کندنیتعیمدافعوکیلخود،حقاثباتبراییاوگرفتاریمجرد

«... نمایدمیتعینمدافعوکیل بضاعتیبمتهمبرایجناییقضایای

قیقتحآغازازقبلسارنوال»:می گویدموردایندرجزاییاجراآتقانون152ماده

وکیلگرفتنازمتهمهرگاه.باشدداشتهخودبامدافعوکیلمی خواهدمتهماز

...می گردداخذویامضایودرجمحضردرموضوعورزد،امتناعمدافع



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق داشتن مترجم-گفتار ششم

موردهمفغیرقابلزبانیبهاگرکهاستاینشخصیهربدیهیحقوقازیکی

براینایزیراشود،برخوردارصالحوحاذقمترجمیکمکازگیردقراربازجویی

بمناسمترجمهایازبهره مندیحقالبته.استضروریانصافشروطرعایت

تأمینواستالزممحاکمهمراحلهمهدربلکهندارد،مقدماتیمرحلهبهاختصاص

.استقضائیارگانهمیشگیوظیفۀآن



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق داشتن مترجم در اسناد بین المللی-بند یک

هر شخص ( 3)»: در این باره می گویدمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14ماده 

ا تساوی حق دارد جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی از تضمینهای حداقل ذیل ب

:کامل برخوردار گردد

فصیل به از ماهیت و علت اتهامی که به او نسبت داده می شود، در اسرع وقت و به ت( 1

.زبانی که او بفهمد مطلع شود

آن تکلم نماید اگر زبانی را که در محکمه تکلم می شود نمی فهمد و یا نمی تواند به(  2

.یک مترجم مجاناً به او کمک کند



حقوق مظنونین و متهمین: بخش سوم

حق داشتن مترجم در قوانین افغانستان-بند دو

ی از متهم حق دارد به مجرد گرفتار»: در این باره می گویدقانون اساسی 31ماده 

محکمه حاضر اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در

.گردد

حاکمه اگر طرف دعوا زبانی را که م»: در این باره می گویدقانون اساسی 135ماده 

ت در توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطالع به مواد و اسناد قضیه و صحب

.محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تأمین می گردد



حق داشتن مترجم در قوانین افغانستان-بند دو

له هم در مرححق داشتن مترجم در قانون اجراآت جزایی افغانستان 

11ماده . تحقیق و هم در مرحله محاکمه برای متهم شناسایی شده است

(  1)»: قانون اجراآت جزایی افغانستان در این مورد مقرر می دارد

نون یا متهمی پولیس، سارنوالی و محکمه مکلف اند برای مجنی علیه، مظ

نه حضور زمی... که زبان مورد استفاده در اجراآت تعقیب عدلی را نداند

.«...ترجمان را میسر سازند
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