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 پیام ریاست کمیسیون

 لیبر آنان تحم  ، یمستندات قانون  ایبر رسم و رواج    ی اند که در جامعه، مبتنبوده  یی ها و رفتارهاخشونت   یقربان  شهیزنان افغانستان هم

  ی کیآنان پس از وفات شوهر با    ت یو بدون رضا  ی اش مرتکب شده، عقد اجبارکه مردان خانواده  یجرم  ل یشده است. بد دادن زنان به دل

زنان   هیاز خشونت عل نوع نیا یهااز نمونه  گریها موارد د بوده و ده یتجاوز جنس یکه قربان ی زنان  یی نسا یاجبار نه یاز اقارب شوهر، معا

 شده است. لیدور تا امروز بر آنان تحم یهاگذشته است  که از

آنان احترام گذاشته   یزنان را گرفته و به حقوق بشر  هیتا جلو خشونت عل  افتهی  انجام   یمهم  یکارها   ریاخ  یهاکه در سال   ستین  یدیترد

 .اندیادیز یهاخشونت  یچنان قرباناز مشکالت ادامه دارد و زنان هم یهنوز برخ یشود؛ ول

و   ریاست که تا هنوز بر زنان افغانستان روا داشته شده و با تحق  ییهااز انواع خشونت  یکی(  یطبـی)عدل  یینسا  یاجبار  ناتیمعا  یاجرا

 .کندیآنان را نقض م یزنان، کرامت انسان نیتوه

ادام  ونی سیکم در  افغانستان  بشر  حقوق  اجرا  شیخو  یهایدادخواه  ۀ مستقل  شدن  ممنوع  منظور    یی نسا  یاجبار  نات یمعا  یبه 

اجازه    صالحیفرد و حکم محکمه ذ  تیرا بر اساس رضا  نات یمعا  ن یا  یکود جزا که اجرا   6۴۰ماده    ل یو درخواست تعد  ( یطبـی)عدل

ا توقع دارد جلو ادامه  تعتر گرفته  هرچه زود   رکنندهی و تحق  زیآمنیتوه  فتارر  نیداده است،  با   ن یا  یکه اجرا  یمواد قانون  لیدشده و 

  نیاست، از ب زیافغانستان ن یقانون اساس تیزنان، که احترام به آن مورد حما ینقض کرامت انسان یهانهیزم دهند،یرا اجازه م ناتیمعا

 برود. 

کشور ما بوده و   ریگدامن   یتیامن  یهامشکالت و چالش   طرفکیکه از    ی سخت  طیدر شرا  قیتحق  نیا  یاست که اجرا   یادآوری  ستهیشا

و   هات یمحدود  ۱۹-دیکو یماریگسترش ب  گریبه وجود آورده است و از طرف د  اتیرا در برابر سفر همکاران ما به وال  یجد  یهاچالش 

همکاران ما در بخش    ۀ بوده است که با همت و پشتکار صادقان  یکرده بود، کار سخت و دشوار  جادیرا در برابر ما ا   یخاص  یدهایتهد

 ق یتحق  نی ا  یکه در اجرا یتمام کسان  یهااز تالش   لیدل  نیاست. به ا  افتهیانجام    زنان   یو انکشاف حقوق بشر تیو بخش حما  قیتحق

که در    یوسفزی  وب یاو داکتر محمد  یخصوص استاد شبنم صالحبه  ونی سیکم  یرهبر  أتیمحترم ه  یاز اعضا  ژه یواند، بهسهم داشته

 .کنمیم ی داشتند، تشکر و قدردان عمده  ینقش قیتحق نیا لیتکم

از حقوق   تیرا به منظور حما  یآن، گام بزرگ  یشنهادهایپ  قیگرفته و با تطب  یرا جد  قیتحق  نیا  یهاافته یاست دولت افغانستان    دیام

 زنان بردارد. یبشر

 

 افغانستان بدون خشونت  یآرزو با

 اکبر  شهرزاد

 مستقل حقوق بشر افغانستان  ونیسیکم سیرئ
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  | ۱  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 خالصه گزارش
طبی( زنان متهم و مظنون در نوع خودش، دومین تحقیقی است که از سوی کمیسیون ـتحقیق معاینات اجباری نسایی )معاینات عدلی

 اندازی شده است.مستقل حقوق بشر افغانستان راه

والیت کشور( شرکت   ۱۳طبی را گذرانده )در  ـزن که در جریان سه سال گذشته و بعد از انفاذ کود جزا معاینه عدلی  ۱2۹در این تحقیق  

  بیوه  ،( %۱۰.۹)  تن  ۱۴  نامزد،(  ٪۹.۳تن )  ۱2( مجرد،  %26.۴تن )  ۳۴( آنان متأهل،  %۴8.۱تن )   62 اند کهه تکمیل نموده نامنموده و پرسش 

 .اندبوده مطلقه( %5.۴)  تن 7 و

(  %۳2.6)  تن ۴2 و پولیس هایخانه نظارت در( %7.۰)  تن ۹ محابس، در( ٪6۰.۴ها ) تن آن 78شونده، تن پرسش  ۱2۹چنین از مجموع هم 

 .اندداشته سکونت امن هایخانه در ماندهاقیب

 سازوکارهای حقوقی 

های این تحقیق نشان داده است که معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، یافته

شود. انجام این معاینات برخالف مفاد قواعد  ی زنان شمرده میآمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانشود، توهینزنا و لواط انجام می

 المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع میثاق بینالمللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر،  و مقررات بین

 باشد.شکنجه می

شود. نقض کرامت انسانی، مبتنی  ده و نقض کرامت انسانی زن شمرده میآمیز و تحقیرکننده بواجرای این معاینه با ویژگی که دارد، توهین

باشد این درحالی  قانون منع شکنجه، ممنوع می  ۱۰تا    6قانون منع خشونت علیه زن و مواد    ۱۳ماده    5قانون اساسی و فقره    2۴و    7بر مواد  

 طبی زنان را اجازه داده است. ـصورت مشروط اجرای معاینه عدلیکود جزا که به  6۴۰است که فقره دوم ماده 

 اتهامات وارده 

پرسش زنان  که  است  داده  نشان  تحقیق  این  عدلیمطالعات  معاینه  برای  و  دستگیر  مختلف  اتهامات  با  صحی ـ شونده  مراکز  به  طبی 

  6( به اتهام قتل، %۱7.8تن )  2۳( به اتهام فرار از منزل، %2۴.۰تن )  ۳۱( به اتهام زنا، %۴6.5تن )  6۰بر اساس این معلومات  اند.شدهمعرفی

( به اتهام دادن اطالع  %۱.6تن )   2( به اتهام قاچاق،  %2.۳تن )   ۳( به اتهام سرقت،  %2.۳تن )   ۳( به منظور اثبات تجاوز جنسی،  %۴.7تن ) 

 اند. شده ( به اتهام فرار از منزل و لواط، توسط نهادهای کشفی )پولیس و امنیت ملی( دستگیر%۰.8تن )  ۱کذب و 

 معاینات اجباری نسایی 

های این تحقیق، اجرای معاینات نسایی )معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام  بر اساس یافته

آن اجرای این معاینات مشروط به رضایت زن و حکم    6۴۰داشته و حتا بعد از انفاذ کود جزا که بر اساس فقره دوم ماده    یابد( هنوز ادامه می

 یافته است.صالح انجامعاینه بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه ذیم  ٪۹2.۳مورد شامل  ۱۱۹صالح گردیده است، در محکمه ذی 

اند تنها یک زن تأیید نموده است که ارجاع او شدهطبی، معرفیـزنی که برای معاینه عدلی  ۱2۹این تحقیقات نشان داده است که از میان  

اند که اند که با رضایت خودشان و داوطلبانه حاضرشدهزن دیگر گفته  ۹صالح بوده و  طبی، بر اساس حکم محکمه ذی ـبرای معاینه عدلی

شده  اند که علت داوطلبی آنان رهایی از اتهاماتی بوده است که بر آنان به ناروا نسبت دادهات را سپری نمایند. این زنان تأیید نمودهاین معاین

 بود.

اند ( گفته%2۴.8تن )  ۳2اند که توسط پولیس، ( آنان تأیید نموده%۴۹.6تن )   6۴زن   ۱2۹معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان 

اند توسط امنیت ملی به مراکز صحی یا طب عدلی جهت معاینه ( گفته %۳.۱تن )   ۴اند توسط خانۀ امن، ( گفته %۳.۹تن )  5ط سارنوالی، توس

تن   ۱۴شده و طبی، معرفی ـ( تأیید نموده است که توسط محکمه برای معاینه عدلی%۰.8تن )  ۱اند. تنها طبی( معرفی شدهـنسایی )عدلی

اند که توسط کدام نهاد، ده به طب عدلی، پاسخ نداده و مشخص نکرده کنن معرفی نهاد به مربوط سؤال به شوندگانپرسش از دیگر( ۱۰.۹٪) 

 اند. طبی معرفی شدهـبرای معاینه عدلی



 

  | 2  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 اهداف انجام معاینه

( به هدف اثبات  %۳۴.۱تن )   ۴۴اند،  هشدزن که به مراکز صحی برای معاینات عدلی طبی معرفی ۱2۹های این تحقیق از میان  بر اساس یافته

( به هدف اثبات مجامعت %22.5تن )   2۹( به هدف آزمایش پردۀ بکارت،  %2۴.۰تن )   ۳۱موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدن زن،  

بوط به اهداف پرسش مر %( به۱۴.7تن )   ۱۹اند.  شدهجنسی بر زن، به طب عدلی معرفی  تجاوز  جرم  اثبات  هدف  به (  ٪۴.7تن )   6جنسی تازه،  

 اند. طبی، پاسخ ندادهـاجرای معاینات نسایی عدلی

 اند جنسیت داکترانی که معاینه را انجام داده 

شده است. اند که معاینات توسط داکتر زن انجام  ( گفته%77.5شونده ) زن پرسش   ۱۰۰چنین نشان داده است که های این تحقیق هم یافته

قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد، صورت گرفته است.   ۴۹د که معاینات برخالف مفاد فقره دوم ماده  ان( تأیید نموده%۳.۱تن )   ۴اما  

 اند. ( به سؤال مربوط به جنسیت داکتر معاینه کننده، پاسخ نداده%۱۹.۴تن دیگر )  25

 پیامدهای روانی معاینه اجباری نسایی بر زنان

بهزنان پرسش را  متعددی  موارد  نمودهعنوان  شونده  عنوان  بر خودشان  نسایی  اجباری  معاینات  روانی  زیر  پیامدهای  موارد  شامل  که  اند 

 گردد: می

( از  %۱7.۱تن )   22اند،  کننده احساس نفرت نمودهاند که بعد از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی( گفته%2۰.2تن )   26تن    ۱2۹از میان  

(  %۱8.6تن )  2۴اند. ( از احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش سخن گفته%۴.7تن )  6کننده و حس نفرت نسبت به داکتر معاینه

اند که ( تأیید نموده%7.8تن )   ۱۰چنین  اند. هم اند که با اجرای این معاینه آنان عمالً شکنجه شدهاز احساس اندوه، درد حرف زده و گفته

(  %۹.۳تن )  ۱2اند. اما  اند که بعد از اجرای این معاینه قصد خودکشی داشتهاشته( اظهار د%۳.۱تن )  ۴اند، شدهبعد از اجرای معاینه منزوی 

اند؛ یعنی از داکتر، فرد معرفی کننده و اعضای  اند که بعد از معاینه، تمام احساساتی را که قبالً یاد گردید، یکجا داشتهدیگر تأیید نموده

تن    25اند که خودکشی نمایند. درنهایت  حساس نموده، منزوی گردیده و قصد نمودهخانواده خود نفرت داشته، درد و رنج روانی شدیدی را ا

 اند.طبی( مطرح شده، پاسخ ندادهـ( به سؤالی که در مورد پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی )عدلی%۱۹.۴مانده ) باقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  | ۳  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول 

 کلیات و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 مفاهیم

 اهداف 

 آوری معلومات روش جمع

 شناسایی متغیرها

 جامعه آماری و نمونه



 

  | ۴  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 مقدمه

معرفی کردند. شوکه شده بودم. برای معاینات بکارت! از شدت    شد! مرا به خاطر کاری که هرگز انجام نداده بودم به طب عدلی»باورم نمی

کنم. من  چیزی از آن لحظه به یاد ندارم. من هنوز احساس حقارت میناراحتی و رنج این خفت، هنگام معاینه طب عدلی ضعف کردم. هیچ

 وقت یادم نخواهد رفت.«قدر که هیچواقعاً توهین شدم. آن

 شده بود. که معاینه اجباری نسایی )معاینه بکارت( در مورد او انجامبخشی از سخنان یک زن محبوس  

تلخ و توهین  تنها کسی نیست که از تجربۀ  اثبات جرایم تجاوز این زن  تثبیت بکارت یا معاینه برای  )معاینه  آمیز معاینه اجباری نسایی 

نان او سخنان تعداد زیادی از زنانی است که رنج حقارت  کند. سخجنسی، زنا و لواط( شکایت داشته و خود را شکسته و رنجور احساس می

گناهی خویش، شخصاً  اند. برخی از این زنان آگاهانه و برای اثبات بیاین رفتار را از سوی نهادهای کشفی، عدلی و قضایی کشور، تحمل نموده

بعبه این حقارت و توهین، تن داده و درخواست معاینۀ بکارت نموده زنی که  باکره نبودن، از خانه شوهر  اند. مثل  اتهام  د از عروسی به 

گناهی خویش به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه و با ثبت قضیه، درخواست معاینه طب عدلی را برای  شده و شخصاً برای اثبات بیرانده

 .1اثبات بکارتش نموده است 

عنوان دلیل تواند بهو هرگز نمی  2عاینات هیچ منطق علمی نداشته یافته، اجرای این ماین در حالی است که بر اساس تحقیقات علمی انجام

و    ۴۴،  ۱۹اثبات در جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط، مورد استناد قرار گیرد؛ اما در افغانستان هنوز هم اجرای این معاینات مبتنی بر مواد  

کود   6۴۰باشد. بند دوم ماده و حکم محکمه ذیصالح مجاز میکود جزا، مبنی بر رضایت زن  6۴۰قانون اجراآت جزایی و بند دوم ماده  ۴۹

صالح ممنوع بوده، مرتکب به طبی پرده بکارت بدون رضایت زن و یا حکم محکمۀ ذیـجزا تسجیل نموده است: »امر اجرای معاینات عدلی

 .«3گردد حبس قصیر، محکوم می

ی موجود درزمینۀ عدم اعتبار نتایج این نوع از معاینات برای اثبات جرایم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به نظریات علم

های آمیز بودن این معاینه و پیامدهای روانی ناشی از انجام آن بر زنان، تالشچنین ویژگی توهین و تحقیر تجاوز جنسی، زنا و لواط و هم

م رسیدگی به قضایا و درنهایت تقویت دسترسی مناسب شهروندان های مرسوها و شیوهبه هدف اصالح میکانیزم ۱۳۹۳پیگیری را از سال  

انگاری معاینات اجباری نسایی زنان که به هدف اثبات جرایمی مثل تجاوز جنسی، زنا و لواط،  طبی و جرمـکشور به عدالت و خدمات عدلی

رسید، اجرای معاینات اجباری نسایی را موردنقد    به نشر  ۱۳۹۴شود، آغاز و در نخستین گزارش تحقیقی خویش که در ماه قوس سال  اجرا می

تواند مبنای علمی داشته باشد؛ زیرا احتمال خطا در قرار داده و روشن نمود که استناد نهادهای عدلی و قضایی به نتایج این معاینات نمی

 .4باشد آن بسیار زیاد می

)معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی،    چنین گزارش یادشده روشن نمود که اجرای معاینات اجباری نساییهم 

المللی حقوق بشر نداشته و بر اساس این قواعد و مقررات، توهین و حتا  شود( هیچ مبنای حقوقی در قواعد و مقررات بینزنا و لواط انجام می

 .5باشدحساب آمده و ممنوع می نوعی شکنجه به

نامه  حقوق بشر افغانستان در آن گزارش تعداد از زنانی را که معاینه اجباری نسایی را گذرانده بودند، انتخاب و پرسشکمیسیون مستقل  

 تکمیل نموده بود.

ـ ولی مؤثری انجامیده هرچند ناکافی ـ به نتیجۀ  ۱۳۹6های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال ها و دادخواهیدر نهایت تالش

 صالح، مشروط گردید.کود جزا، به رضایت زن یا حکم محکمه ذی 6۴۰ای این معاینات در بند دوم ماده و اجر

صالح و بر اساس لزوم دید  تردیدی نیست که این اقدام با توجه به روند یا تعامل قبلی که اجرای معاینات یادشده بدون حکم محکمه ذی 

رد نیک و مهمی بود، ولی باید اذعان کرد که این دستاورد کافی نبوده و به ویژه ماده  شد، دستاونهادهای کشفی، عدلی و قضایی اجرا می

 

 های امن همکاران کمیسیون دریکی از خانهساله، در مصاحبه با   2۳های یک زن بخشی از گفته  ۱

 ۱55، صفحۀ ۱۳۹7بختیاری: محمد اشرف، بررسی معاینه دوشیزگی. پیامدهای آن ازنظر فقه، حقوق و علم طب، موسسه نشر ویژه، چاپ دوم،  2

 ۱2۹۰، جریده رسمی شماره 6۴۰، ماده ۱۳۹6وزارت عدلیه ج. ا. ا، کود جزا،  ۳

 ۱۳۹۴فغانستان، گزارش تحقیقی آزمایش اجباری نسایی به مثابه آزار جنسی و نقض حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر ا ۴

 قبلی  5
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صالح نیز  حکم محکمه ذیکود جزا، نیاز به اصالح یا تعدیل ضروری دارد. تعدیلی که در آن اجرای اجباری معاینات یادشده حتا به  6۴۰

گونه که اشاره گردید بر اساس نظریات سی، زنا و لواط، استفاده گردد؛ زیرا همان عنوان دلیل اثبات جرم تجاوز جن ممنوع شده و نباید از آن به

 اطمینان و اعتماد کامل باشد.تواند در اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط، قابلآمده از این معاینات، نمیدستعلمی، نتایج به

را به هدف پیگیری نتایج تحقیق قبلی و نیز   ایش این بار تحقیق تازه های قبلی خویکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه تالش 

کود جزا و دادخواهی جدی برای منع اجرای معاینات اجباری نسایی در طب عدلی )معاینات پرده بکارت و   6۴۰بررسی میزان تطبیق ماده 

 رساند. نتایج آن را ضمن این گزارش به نشر میشود( آغاز نموده و معاینات که برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می

عنوان یکی از دالیل اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط که  در این تحقیق عالوه بر تأکید بر عدم اعتبار علمی معاینات اجباری نسایی به

م طب، صورت گرفته، مبانی حقوقی منع  های کتاب بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علدر استناد به دریافت

 المللی و قوانین ملی موردبحث قرار گرفته است.این معاینات را نیز در قواعد و مقررات بین

تن از زنان که تجربه معاینه اجباری نسایی )معاینه پرده بکارت یا معاینه اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط( را    ۱2۹چنین در این تحقیق  هم 

 اند.نامه تکمیل نموده اند، شرکت نموده و پرسشاخیر داشتهدر سه سال 

کود جزا   6۴۰های خویش در این زمینه ادامه داده و با تعدیل ماده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تالش است تا به دادخواهی

 و شکنجۀ زنانِ متأثر از این روند، نقطه پایان بگذارد. قانون اجراآت جزایی افغانستان، به درد و رنج یا توهین و تحقیر  ۴۹و  ۴۴، ۱۹و مواد 

که حاضر شدند در این تحقیق ما را یاری نموده و معلومات و تجارب خویش را در  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی زنانی

حقوق بشر نیز در این زمینه نقش خویش را چنین امیدوار است نهادهای فعال جامعه مدنی و کند. کمیسیون هم میان بگذارند، قدردانی می

 مؤثری را انجام دهند. داشته و در راستای حمایت از حقوق بشری زنان، دادخواهی

 مفاهیم

شده در استناد به منابع معتبر علمی معنی و توضیح گردیده است، زیرا    کاربردهها و اصطالحاتی که در این گزارش بهدر بحث مفاهیم واژه

 تواند خواننده را در درک درست گزارش و اهداف و مقاصد آن، کمک کند.ها و اصطالحات موجود در این گزارش، میفهم دقیق واژه

 بکارت

شود که با  النساء بوده و به دوشیزهای گفته میمفهوم بکارتدر این بحث بکارت به  6نخورده است.بکارت مصدر بکر و به معنی تازه و دست

 .7هیچ فردی نزدیکی جنسی نکرده باشد

 پرده بکارت 

صورت قسمی دهانه مهبل را پوشانده و در محل اتصال دهلیز و کانال مهبل قرار پرده بکارت یک جزء از دستگاه تناسلی زنان است که به

 .9و ممکن برخی از زنان از اول به صورت طبیعی و در هنگام تولد این پرده را اصالَ نداشته باشند . وجود پرده بکارت عام نبوده8دارد

 معاینات عدلی طبی برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط 

ی عدلی معاینات و تحقیقات الزم که در قضایای جرمی تجاوز جنسی، زنا و لواط توسط متخصص طب عدلی و به درخواست رسمی نهادها

. این معاینات که 10باشدشده و هدف از اجرای آن، اثبات عمل تجاوز یا اثبات زنا یا لواط، می صالح، انجامو قضایی پس از حکم محکمه ذی 

 

61B8%D9%A%DA8%A8%D/%moein/com.vajehyab.www://http  فرهنگ الیکترونیکی فارسی معین 
 ۳۰، ص ۱۳۹7بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن ازنظر فقه، حقوق و علم طب، چاپ دوم، اشرف بختیاری، محمد 7
 قبلی  8
۹41174239-science/persian/com.bbc.www://https  

ده سوم قانون طب عدلی و  کود جزا و همچنین با در نظر داشت مفهوم بند سوم و چهارم ما  6۴6و بند دوم ماده    6۴۳، ماده  6۳6این تعریف مبتنی بر مفهوم ماده   10

 گرفته است.  مباحث فصل اول کتاب »بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن ازنظر فقه، قانون و علم طب« نوشته آقای محمد اشرف بختیاری توسط محقق صورت 

http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A8%DA%A9%D8%B1
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ها و نیز موجودیت و عدم موجودیت پرده بکارت، موجودیت یا عدم موجودیت  از مهبل یا مقعد زنان به هدف تعیین اندازه، شکل و حالت آن 

سپرم در داخل مهبل، در اداره طب عدلی جهت تثبیت اینکه یک زن عمل دخول را از مهبل و یا مقعد تجربه کرده یا خیر، بر اساس خواست ا

 . 11شودداوطلبانه فرد نیز انجام می

 معاینات اجباری پرده بکارت

رضایت وی، توسط متخصص طب عدلی، بدون حکم معاینات و تحقیقاتی است که از موجودیت یا عدم موجودیت پرده بکارت یک زن، بدون  

 .12شود صالح انجام میمحکمه یا بر اساس حکم محکمه ذی

 معاینات اجباری برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط  

زنان با تعیین معاینات و تحقیقاتی است که بدون رضایت فرد به هدف اثبات عمل تجاوز جنسی یا اثبات عمل زنا یا لواط از مهبل یا مقعد  

ها و نیز موجودیت و عدم موجودیت پرده بکارت، موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در داخل مهبل و مقعد و سایر اندازه، شکل و حالت آن

 .13شودتغییرات در مهبل و مقعد، توسط متخصص طب عدلی، انجام می

 اهداف 

  ۱۳۹۳های پیگیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال  دامه تالشگونه که در مقدمه آن نیز اشاره گردید در ااین تحقیق همان

ویژه زنانی که به اتهام ارتکاب جرایم زنا یا لواط گرفتار شده و به مراکز صحی به این طرف بوده و در راستای حمایت از حقوق بشری زنان به 

 باشد.می گردند،ت تجاوز جنسی، زنا و لواط( معرفی میجهت معاینه نسایی )معاینه اجباری پرده بکارت یا معاینه برای اثبا

خصوص بعد از انفاذ کود جزای افغانستان، معاینات احباری نسایی  های اخیر بهاین تحقیق در تالش است تا روشن کند که در جریان سال

یابد( ادامه دارد یا خیر و اگر ادامه دارد، آیا مبتنی  )معاینه پرده بکارت و معاینات که به هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می

 کود جزا بوده یا نه؟ 6۴۰بر مفاد ماده 

این تحقیق به هدف تبیین مبانی حقوقی منع اجرای معاینات اجباری نسایی )معاینات پرده بکارت و معاینات که برای اثبات جرایم    چنینهم 

 المللی و قوانین ملی پی خواهد گرفت. شود( اجراشده و این بحث را در استناد به قواعد و مقررات بینتجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می

 کنند.اسی این تحقیق مستنند سازی رنجی است که زنان در نتیجه اجرای معاینات اجباری نسایی تحمل میدرنهایت هدف اس

کود جزا که در آن اجرای معاینات نسایی بر اساس حکم   6۴۰تبیین عدم اعتبار علمی نتایج این معاینات برای اثبات جرایم و تعدیل ماده  

گونۀ صورت از دیگر اهدافی است که در این تحقیق مورد توجه بوده است. این تعدیل باید بهصالح و رضایت زن اجازه داده شده محکمه ذی 

شود( به گیرد که اجرای معاینات اجباری نسایی )معاینات پرده بکارت و معاینات که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می

 صورت کامل و بدون قید و شرط، ممنوع قرار داده شود. 

 آوری معلومات روش جمع

آوری گردیده ای جمع خانهمعلومات این تحقیق با استفاده از دو وسیلۀ معتبر علمی شامل پرسشنامه )تحقیقات میدانی( و مطالعات کتاب

حابس و  های امن یا متن از زنانی که در خانه  ۱2۹آوری گردیده است،  وسیلۀ پرسشنامه جمع است. در تحقیقات میدانی که معلومات به

اند،  ها حضور داشته و مورد معاینه اجباری نسایی )معاینه پرده بکارت یا معاینه برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط( قرار گرفته خانهتوقیف 

کرده  تکمیل  پرسشنامه  و  نموده  جمع شرکت  از  بعد  و  شده  دیتابس  وارد  پرسشنامه  شامل  معلومات  بهاند.  برنامه  بندی    SPSSوسیله 

 شده و در نهایت تحلیل آماری یا کمی گردیده است.بندی دسته

 

 6۴۰، بند دوم ماده ۱۳۹6وزارت عدلیه، ج. ا. ا، کود جزا،  11
 جزا و بند سوم و چهارم قانون طب عدلی، توسط محقق انجام یافته است.  کود 6۴۰این تعریف بر اساس بند دوم ماده  12
داشت مفهوم بند سوم و چهارم ماده سوم قانون طب عدلی و مباحث نظرکود جزا و همچنین با در  6۴6و بند دوم ماده  6۴۳، ماده 6۳6این تعریف مبتنی بر مفهوم ماده  13

 اشرف بختیاری توسط محقق صورت گرفته است.دهای آن از نظر فقه، قانون و علم طب« نوشته آقای محمد فصل اول کتاب »بررسی معاینه دوشیزگی و پیام



 

  | 7  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

گیرد محققین این تحقیق به منابع علمی معتبر، ای که عمدتاً به بحث مبانی حقوقی و مفاهیم ارتباط می چنین در مطالعات کتابخانههم 

 اند. کیفی به تحلیل و توصیف محتوایی موضوع پرداخته   برداری کرده و درنهایت با روش عمدتاًمراجعه نموده و معلومات موردنیاز را یادداشت

 شناسایی متغیرها

 گردد. کننده میشناسایی است که شامل متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای تعدیل در این تحقیق سه نوع متغیر قابل

باری نسایی؛ )معاینات پرده بکارت و معاینات اثبات  متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل مبنای حقوقی و قانونی عدم اجرای معاینات اج

 تجاوز جنسی، زنا یا لواط( و انجام معاینات اجباری نسایی؛ )معاینات پرده بکارت و معاینات اثبات تجاوز جنسی، زنا یا لواط( بوده است.

اند، نهادهای معرفی کننده زنان به مراکز  ر گرفته توانیم از تعداد زنان که مورد معاینه اجباری نسایی قراچنین در متغیرهای وابسته میهم 

 اند، یادآوری کنیم.طبی و رضایت یا عدم رضایت زنان که مورد معاینه اجباری نسایی قرارگرفته

 گردد.شوندگان را شامل میکننده این تحقیق، حالت مدنی و میزان سواد پرسشهای تعدیلدرنهایت متغیر

حقوقی و قانونی منع اجرای معاینات اجباری نسایی و اجرای معاینات یادشده، سبب تغییر در تعداد موارد  متغیرهای مستقل اعم از مبنای  

 معرفی جهت معاینه، و نیز رضایت یا عدم رضایت زنان که معاینه شده خواهد گردید.

طه بین دو متغیر مستقل و وابسته تأثیرات تواند در تحلیل رابعنوان متغیرهای که می شوندگان به چنین حالت مدنی و میزان سواد پرسشهم 

 کننده این تحقیق شناسایی گردیده است. های تعدیلعنوان متغیرخاصی داشته باشد، به

 جامعه آماری و نمونه

ه و  های امن قرار داشتاند که به دلیل ارتکاب یک عمل جرمی در محالت سلب آزادی بوده یا در خانهجامعه آماری این تحقیق تمام زنانی

امکان معرفی آنان به طب عدلی جهت معاینات اجباری نسایی )معاینات پرده بکارت و معاینات اثبات تجاوز جنسی، زنا یا لواط( وجود داشته 

نامه تکمیل  والیت کشور، مطابق جدول زیر، پرسش  ۱۳عنوان جامعه نمونه انتخاب و در  تن به  ۱2۹اند. از میان آنان  یا قبالً معاینه شده

 دیده است.گر

 

 
 شوندگانمعلومات شخصی پرسش 

کننده مورد های تعدیلعنوان متغیرباشد که در این تحقیق بهشوندگان شامل حالت مدنی و سطح سواد آنان میمعلومات شخصی پرسش

ه تعداد آنان در محبس،  شوندگان نیز مطالعه شده و روشن گردیده است که چمطالعه قرار گرفته است. در ادامه این بحث محل اقامت پرسش

 بردند.های امن به سر میها و چه تعداد دیگر در خانهچه تعداد در نظارت خانه

بامیان بدخشان ننگرهار دایکندی غور کابل کندز کندهار پکتیا بلخ فاریاب هرات هلمند مجموع

تعداد ۱۰ 8 6 ۴ 8 ۱6 ۱5 8 7 2۰ 6 ۱5 6 ۱2۹

درصد 7.8 6.2 ۴.7 ۳.۱ 6.2 ۱2.۴ ۱۱.6 6.2 5.۴ ۱5.5 ۴.7 ۱۱.6 ۴.7 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

والیت محل اقامت پرسش شوندگان

تعداد درصد



 

  | 8  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 شوندگانحالت مدنی پرسش

تأکید گردید مجموع پرسش همان  قبالً  که  شوندگان گونه 

زن بوده که در محالت سلب آزادی قرار   ۱2۹این تحقیق  

وضعی یا  لحاظ حالت  به  زنان  این  در  داشتند.  مدنی    5ت 

 باشند: گروه جداگانه قرار داشتند که قرار ذیل می

( %26.۴تن )  ۳۴( متأهل، %۴8.۱تن )   62تن  ۱2۹از میان 

)   ۱۴امزد،  ن(  ٪۹.۳)   ۱2مجرد،   و  %۱۰.۹تن  بیوه  تن    7( 

 اند.( مطلقه بوده5.۴%) 

 شوندگانسطح سواد و میزان تحصیالت پرسش

پرسش تحصیالت  میزان  و  مورد سطح سواد  شوندگان در 

اند  ( گفته %5۴.۳تن )   7۰معلومات ما نشان داده است که  

( فقط دوره ابتدائیه را گذرانده،  %۱6.۳تن )   2۱سواد ندارند.  

تن    2۳اند و  ( دوره متوسطه را سپری کرده%7.8تن )   ۱۰

  تن 2اند. همچنان ( دیگر دوره لیسه را ختم نموده۱7.8%) 

بوده،  ۱.6%)  لیسانس  تحصیالت  دارای   )2   ( در  % ۱.6تن   )

( دارای  %۰.8تن )   ۱دیده و  مدرسه یا مکتب خانگی آموزش

 تحصیالت سطح ماستری بوده است.

 شوندگان محل نگهداری پرسش

تمام  همان  گردید  روشن  تحقیق  روش  بحث  در  که  گونه 

کسانی که با آنان در این تحقیق پرسش گردیده از میان  

بودهزنان خانهی  نظارت  محابس،  در  که  و اند  پولیس  های 

های امن قرار داشتند. زنانی که عمدتاً به اتهام جرایمی خانه

مجنی یا  دستگیرشده  لواط  و  زنا  تجاوز    علیهمثل  جرایم 

جنسی بوده و برای معاینات پرده بکارت، یا معایناتی که به  

کز صحی هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط به مرا

شده بودند. بر اساس معلومات این تحقیق از مجموع  معرفی

( در محابس  %6۰.5ها ) تن آن  78شونده،  تن پرسش   ۱2۹

ولسوالی و  داشته والیات  سکونت  )   ۹اند،  ها  در  %7.۰تن   )

)   ۴2های پولیس و  نظارت خانه باقی%۳2.6تن  مانده در  ( 

بوده خانه امن  قابل  های  زناند.  که  است  مقیم یادآوری  ان 

اند. مثل  های مختلف از زنان بوده های امن شامل گروه خانه

های حبس خویش را تمام کرده و جایی  کسانی که دوره

جرایم  قربانی  که  کسانی  یا  نداشته  زندگی  و  رفتن  برای 

تجاوز جنسی بوده یا هم کسانی که به خاطر فرار از منزل  

 های خویش برگردند. خواستند به خانهمیتوانستند یا نقصد ازدواج دستگیر شده و نمیبه
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د
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ه
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  /
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ع

تعداد 7۰ 2۱ ۱۰ 2۳ 2 2 ۱ ۱2۹
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گانسواد یا سطح تحصیالت پرسش شوند

محبس 

/  والیت

ولسوالی

نظارتخانه 

پولیس
خانه امن مجموع

تعداد 78 ۹ ۴2 ۱2۹

درصد 6۰.5 7.۰ ۳2.6 ۱۰۰
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محل نگهداری پرسش شوندگان

متاهل مجرد نامزد بیوه مطلقه مجموع

تعداد 62 ۳۴ ۱2 ۱۴ 7 ۱2۹

درصد ۴8.۱ 26.۴ ۹.۳ ۱۰.۹ 5.۴ ۱۰۰

۰
5۰

۱۰۰
۱5۰

حالت مدنی پرسش شوندگان



 

  | ۹  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 سازوکارهای حقوقی حمایت از منع معاینه اجباری نسایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللیمنع معاینه اجباری نسایی در قواعد و مقررات بین

 منع معاینه اجباری نسایی در قوانین ملی

 های حقوقی چالش 

  



 

  | ۱۰  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 منع معاینه اجباری نسایی سازوکارهای حقوقی حمایت از 

اثبات جرایم تجاوز   سازوکارهای حقوقی حمایت از منع اجرای معاینات اجباری نسایی شامل معاینات پرده بکارت و معایناتی که جهت 

 باشد.بحث و مطالعه میالمللی و قوانین ملی قابلشود، در دو بخش قواعد و مقررات بینجنسی، زنا و لواط انجام می

 المللیمعاینه اجباری نسایی در قواعد و مقررات بین الف( منع

انجام می  لواط،  اثبات تجاوز جنسی، زنا و  شود در قواعد و منع معاینات اجباری نسایی شامل معاینات پرده بکارت و معایناتی که جهت 

المللی حقوق مدنی  حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق بشر، مورد تأکید بوده است. منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی مقررات بین

اند که با رویکرد  ترین اسنادیظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از مهم  شکنجه و منع سایر رفتارها و مجازات و سیاسی و کنوانسیون منع 

اند. در برخی از این  گرددـ منع نموده می که سبب رنج و تألم روحی افراد  آمیز و تحقیرکننده را ـحمایت از کرامت انسانی، رفتارهای توهین 

صراحت از منع معاینات اجباری طبی یاد نموده است که معاینات اجباری نسایی  المللی حقوق مدنی و سیاسی بهاسناد، مثل میثاق بین

 آن جمله است.نیز از شود( )معاینات پرده بکارت و معایناتی که به هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می

منشور سازمان ملل متحد در مقدمه خویش به حقوق اساسی بشر و احترام به حیثیت و شخصیت انسان و برابری مرد و زن، اذعان داشته  

های حقوق بشری افراد و حیثیت ذاتی و کرامت آنان باشد و سبب توهین و تحقیر گردد،  است؛ بنابراین هر نوع رفتاری که در مغایرت باارزش 

. معاینات اجباری نسایی اعم از معاینات پرده بکارت، معایناتی که به هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام  14باشدمنوع می م

، زیرا تنها زنانی داوطلبانه به انجام باشدآمیز می شوند، حتا در مواردی که با رضایت شخص انجام خواهد شد نیز تحقیرکننده و توهین می

می لواط( رضایت  یا  زنان  تجاوز جنسی،  اثبات جرایم  معاینات  یا  بکارت  پرده  معاینات  )شامل  نسایی  اتهام  معاینات  مورد  قبالً  که  دهند 

امت انسانی و حیثیت ذاتی زنان را  خواهد با قبول این خفت، از اتهام وارده رهایی یابد. بنابراین اجرای معاینات یادشده کرقرارگرفته و می 

 تخریش و سبب درد و رنج آنان خواهد شد که مبتنی بر مفاد مقدمه منشور سازمان ملل متحد جواز ندارد. 

ها در مقدمۀ این اعالمیه  اعالمیه جهانی حقوق بشر با صراحت بیشتری از کرامت و حیثیت ذاتی بشر حمایت نموده است. حیثیت ذاتی انسان

ها به لحاظ حیثیت ذاتی تسجیل  چنین ماده اول آن ضمن تأکید بر برابری انسان اساس آزادی، عدالت و صلح دانسته شده است. هم  عنوانبه

 .15آیند و ازلحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند نموده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می

لمانه را همراه با رفتاری که برخالف انسانیت و شئون بشری بوده یا موهن باشد،  ماده پنجم اعالمیه، اعمال شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظا

. معاینات اجباری نسایی اعم از معاینۀ پرده بکارت و معایناتی که به هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام 16منع قرار داده است

شود؛ بنابراین اجرای گردد، نوعی رفتار ظالمانه نیز گفته می آمیز محسوب میو توهین که کرامت ذاتی افراد را صدمه زده  شود عالوه بر اینمی

 باشد. این معاینات مبتنی بر مفاد مواد یادشدۀ اعالمیه جهانی حقوق بشر، ممنوع می

طبی را منع نموده است.  المللی است که صراحتاً اجرای معاینات اجباری  ترین اسناد بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از مهممیثاق بین

توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرارداد.  کس را نمیبرمبنای ماده هفتم این میثاق »هیچ

 .«17های طبی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش

با اشاره به منشور سازمان ملل متحد، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر افراد را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان  مقدمه میثاق نیز 

 عنوان یک اصل معرفی نموده است.دانسته و آن را به

عنوان یک  ثیت افراد بهچنین ماده هفدهم این میثاق با اشاره بر لزوم احترام به زندگی خصوصی افراد از منع تعرض بر شرافت و حیهم 

 .18ها یادآوری نموده است خصوص برای دولت مسئولیت به

 

 ، پاراگراف دوم مقدمه منشور ۱۹۴5کنفرانس ملل متحد، منشور سازمان ملل متحد،  14
 ، ماده اول ۱۹۴8مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر  15
 قبلی، ماده پنجم  16
 ، ماده هفتم ۱۹66المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین  17
 قبلی، ماده هفدهم 18



 

  | ۱۱  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

بنابراین اجرای معاینات اجباری نسایی، اعم از معاینات پرده بکارت و معایناتی که به هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام  

 باشد.المللی قرار داشته و ممنوع میاین سند مهم بین شود، در مغایرت کامل با مواد یادشدۀمی

ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، سند دیگری است که توهین به کرامت ذاتی بشر را  شکنجه و منع سایر رفتارها و مجازات کنوانسیون منع 

 گردد:نسیون شکنجه چنین تعریف میممنوع نموده و بر احترام به حیثیت و شخصیت افراد تأکید نموده است. ازنظر این کنوا

»در این کنوانسیون واژه شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی  

یا شخص سوم، منظور اخذ اطالعات یا اقرار شخص و  کند یا به تحریک یا اجازه یا سکوت او بهدولت یا کسی که در سمت رسمی عمل می

مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص سوم مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب یا اجبار او یا شخصی سوم یا به هر 

ها است از شمول این شود یا جزء الینفک یا الزمه آن دلیل که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد یا رنجی که از مجازات قانونی ناشی می

 .«19عریف خارج است ت

بر اساس مفاد این ماده واردکردن هر نوع درد و رنج از سوی مأمور رسمی دولت بر افراد به هدف کسب اطالعات و اقرار، شکنجه شمرده 

ا یا لواط شود؛ بنابراین اجرای معاینات اجباری نسایی اعم از اجرای معاینه پرده بکارت، یا معایناتی که به هدف اثبات تجاوز جنسی، زنمی

شود، به این دلیل که سبب درد و رنج قربانی گردیده و با کرامت و حیثیت ذاتی وی در مغایرت قرار دارد  که بدون رضایت یک زن انجام می 

شود، نیز کسب اطالعات برای اثبات جرم تجاوز  اینکه هدف از اجرای این معاینات که توسط مأمور دولت انجام میو از طرفی با توجه به

 گردد.باشد، شکنجه محسوب میجنسی، زنا یا لواط می

آمیز و عالوه بر این ماده شانزدهم این کنوانسیون نیز در حمایت از کرامت ذاتی بشر، ارتکاب اعمال وحشیانه، غیرانسانی و رفتارهای توهین 

 است. در بخشی از این ماده آمده است:ها باشد، منع نموده تواند یکی از آنتحقیرکننده را که معاینات اجباری نسایی نیز می

رحمانه و غیرانسانی و یا رفتارها و  نماید تا در قلمرو تحت صالحیت قضایی خود از ارتکاب انواع دیگر اقدامات بی»هر دولت عضو، تعهد می

و یا اشخاص که در چنین  مجازات ترذیلی اخف از شکنجه موضوع ماده اول توسط و یا به تحریک یا با رضایت یا سکوت مأموران رسمی  

 .«20کنند، پیشگیری به عمل آوردسمتی عمل می

جام بنابراین اجرای معاینات اجباری نسایی اعم از معاینه پرده بکارت و معایناتی که به هدف اثبات جرایمی مثل تجاوز جنسی، زنا یا لواط ان

دارند که از وقوع آن جلوگیری نمایند، بلکه تنها وظیفه ها نهزدهم، دولتآمیز، تحقیرکننده و ترذیلی بوده و بر اساس ماده شانشود، توهین می

 باشند، نیز تعدیل نمایند.باشند تا تمام قواعد و مقررات و قوانینی را که در مغایرت با مفاد این ماده میمکلف می

رعایت مفاد منشور سازمان بوده و اعالمیه جهانی  عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به  گفتنی است دولت افغانستان عالوه بر اینکه به

و به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و    ۱۹8۳المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال  حقوق بشر را امضا نموده است، به میثاق بین 

  22المللیهای بیننون معاهدات و میثاققا  ۹و بر اساس مفاد ماده     21الحاق نموده  ۱۹87ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در سال    مجازات

 باشد. مکلف به رعایت این اسناد می

 

 

 ۱ماده  ۱مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع شکنجه فقره  19
 ۱6ماده  ۱فقره  قبلی، 20

21 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=AFG&Lang=EN 
ساحات ذیل بعد از تائید شورای وزیران، تصدیق شورای ملی المللی در  های بینالمللی تسجیل نموده است: »معاهدات و میثاقهای بینماده نهم قانون معاهدات و میثاق 22

های منضمه آن، در شماره دهم  ها( و پروتکلالمللی )کنوانسیون های بینگردد.« موارد متعددی در این لیست وجود دارد که میثاق االجرا، می و توشیح رئیس جمهور مرعی 

 یفه دارد تا میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه را رعایت کند.این لیست قرار داشته و مبتنی بر آن دولت افغانستان وظ

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=AFG&Lang=EN


 

  | ۱2  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 ب( منع معاینات اجباری نسایی در قوانین ملی

اجرای اجباری معاینات نسایی شامل معاینه پرده بکارت و معاینات که با هدف اثبات جرایمی مثل تجاوز جنسی، زنا و لواط در طب عدلی  

المللی در قوانین ملی افغانستان نیز منع شده است. عالوه بر قانون اساسی افغانستان، قانون منع  قواعد و مقررات بین تبع از شود بهانجام می

 اند که در این زمینه احکام خاص خود را دارند. خشونت علیه زن و کود جزا از جملۀ قوانینی

ماده   سوم  و  دوم  »  2۴بند  است:  نموده  تسجیل  افغانستان  اساسی  است.قانون  مصون  تعرض  از  انسان  کرامت  و   آزادی 

.« تردیدی نیست که معاینه پرده بکارت یا معاینه واژن یا مقعد زنان برای  23باشددولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می 

تواند زنان را خُرد  باشد. این عمل میآمیز میاثبات جرایم مثل تجاوز جنسی، زنا یا لواط، با اصل کرامت انسانی در مغایرت بوده و توهین

بینی بوده و معاینه اجباری نسایی نموده و به لحاظ روحی صدمه بزند؛ بنابراین نقض کرامت انسانی درنتیجۀ معاینه اجباری نسایی قابل پیش

قانون اساسی دولت افغانستان   2۴سوم ماده  قانون اساسی منع نمود. عالوه بر این، با توجه به مفاد بند    2۴توان در استناد به مفاد ماده  را می

باشد، بلکه وظیفه دارد تا در راستای حمایت تبع آن، به عدم اجرای معاینه اجباری نسایی، مکلف میتنها به احترام به کرامت انسانی و بهنه

 از منع معاینه اجباری نسایی، تالش کند. های حقوقی در حمایتریزی نموده و با ایجاد ظرفیت از عدم اجرای معاینات اجباری نسایی برنامه

المللی که افغانستان به های بین الدول، میثاق ماده هفتم قانون اساسی، دولت افغانستان را مکلف به رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین 

ق بشری کرامت انسانی است که ها و اصول حقو، نموده است. یکی از ارزش24آن ملحق شده و مکلف به رعایت اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

گونه که در بحث قبلی مطالعه گردید اجرای معاینات اجباری نسایی مبتنی  باشد؛ بنابراین همانالمللی میموردحمایت قواعد و مقررات بین

منی یا صریح، صورت ضبر مفاد منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، به 

 منع شده و دولت افغانستان نیز مبتنی بر مفاد ماده هفتم قانون اساسی وظیفه دارد که محتوای اسناد یادشده را رعایت نماید.

این قانون تحقیر زنان را از   5ماده  ۱۳قانون منع خشونت علیه زن نیز اگرچه بر منع اجرای معاینات اجباری نسایی صراحت ندارد، ولی بند 

این قانون به معنی ارتکاب اعمال و حرکات یا   ۳ماده    5. تحقیر زنان دربند  25ادیق خشونت علیه زن دانسته و ممنوع اعالن نموده است مص

؛ بنابراین اجرای معاینات اجباری نسایی به این دلیل که 26شده که موجب اهانت )کوچک ساختن( شخصیت زن گردد استعمال الفاظی گفته 

 باشد.آمیز بوده و زنان را تحقیر خواهد کرد، ممنوع می توهین 

ـ   6۴۰اجرای معاینات اجباری نسایی در ماده   صالح  که رضایت زن و حکم محکمه ذی کود جزای افغانستان با صراحت، ولی با دو استثنا 

بند دوم مادۀ یادشده، تسجیل نموده است: »امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا  باشدـ ممنوع گردانیده است.  

کود جزا که اجرای معاینات  6۴۰.« بخش اول بند دوم ماده 27گردد صالح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم میحکم محکمۀ ذی 

المللی مهمی در راستای حمایت از حق کرامت انسانی زن و رعایت قواعد و مقررات بینطبی پرده بکارت را ممنوع نموده است گام  ـعدلی

صالح به نحوی در تضاد با بخش اول این ماده قرار  تر از آن حکم محکمه ذی گردد؛ اما شروط رضایت زن و مهم حقوق بشر محسوب می 

 صالح تجویز نموده است.محکمه ذی  داشته و اجرای این معاینه را با تحقق یکی از شرایط رضایت زن و حکم

العبد در مراحل تعقیب  قانون اجراآت جزایی افغانستان نیز در فقره سوم ماده هفتم خود در حمایت از حق مظنون، متهم و مسئول حق

ز از جمله حقوق آنان  برده که »مصونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غیرانسانی« نیعدلی، از موارد متعددی نام

شده است؛ بنابراین معرفی زنان جهت معاینه اجباری نسایی به طب عدلی برای اثبات زنا، لواط یا تجاوز جنسی به این دلیل که   شمرده 

قانونی گردد، نباید اجرا شود. این موضوع، بنا بر مفاد ماده هفتم، غیرکننده بوده و نوعی تعذیب جسمی محسوب میتحقیرآمیز و توهین 

 باشد.می

 

 2۴ماده  ۱۳82وزارت عدلیه ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،  23
 7قبلی ماده  24
 5ماده  ۱۳، بند ۱۳88وزارت عدلیه ج.ا.ا، قانون منع خشونت علیه زن،  25
 ۳ماده  5قبلی، بند  26
 6۴۰، بند دوم ماده ۱۳۹6ه ج.ا.ا، کود جزا، وزارت عدلی 27



 

  | ۱۳  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

صورت ضمنی ممنوع قرار داده است. بر اساس مفاد ماده شش این قانون، »پولیس،  قانون منع شکنجه نیز اجرای معاینات اجباری نسایی را به

موظف ریاست عمومی امنیت ملی، منسوب وزارت دفاع ملی، سارنوالی، قاضی، مقام رسمی یا شخصی که برای اداره یا مقام رسمی کار 

 «28.تواند، مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگری را شکنجه نمایدیک از مراحل تعقیب عدلی نمیکند در هیچیم

رحمانه، در بحث قبلی ضمن توضیح مبانی منع اجرای معاینات اجباری نسایی در کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات بی

کنوانسیون    ۱6و    ۱غیرانسانی یا تحقیرکننده، روشن گردید که اجرای معاینات اجباری نسایی شکنجه محسوب گردیده و مبتنی بر مفاد مواد  

 باشد.ع میمنع شکنجه، ممنو

چنین در ماده هفتم قانون منع شکنجه آمده است: »حالت جنگ یا خطر وقوع جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر حالت دیگر، دستور  هم 

  .« بنابراین اجرای معاینه اجباری نسایی با هر توجیهی نباید 29تواندشده نمیصالح، دلیل مشروعیت توسل به شکنجهآمر مافوق و یا مقام ذی 

 صورت گیرد. 

ماده هشتم قانون منع شکنجه، نهادهای کشفی و عدلی کشور را مکلف نموده است که جهت جلوگیری از شکنجه افراد مظنون، متهم و  

صالح معرفی نمایند. در این  محبوس در محالت سلب آزادی تدابیر خاصی اتخاذ نموده و در صورت وقوع آن، مرتکب را به مراجع عدلی ذی

 است:ماده آمده 

اند، در جریان استنطاق، تحقیق و محاکمه و تنفیذ های امور داخله و دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف »لوی سارنوالی، وزارت

منظور جلوگیری از شکنجه مظنونین، متهمین و محبوسین در محالت سلب آزادی، تدابیر الزم را اتخاذ نموده و از عدم توسل به مجازات به

اند، از عدم توسل به شکنجه اطمینان حاصل نموده و در صورت وقوع آن،  ( این ماده مکلف۱مراقبت نمایند. مسئولین مندرج فقره )   شکنجه،

 «30.صالح معرفی و تسلیم نمایندمرتکب را غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی

منظور  شف، تحقیق و محاکمه وظیفه داده است که بهتری را در این زمینه برداشته و به مراجع کماده دهم قانون منع شکنجه گام مهم

 خوانیم:ای برای موظفین خویش تهیه نمایند. چنانچه در این ماده میجلوگیری از شکنجه، لوایح و مقرراتی وظیفه 

و تحقیرآمیز را اند جلوگیری از توسل به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی  »مراجع کشف، تحقیق، محاکمه و تنفیذ مجازات، مکلفت 

 «31.ای موظفین خویش درج نماینددر لوایح و مقررات و وظیفه

آمیز و تحقیرکننده است. گونه که توضیح داده شد، اجرای معاینات اجباری نسایی یکی از رفتارهای ترذیلی بوده و توهین بنابراین، همان 

تنها از اجرای این معاینه جلوگیری نماید بلکه وظیفه مکلف است که نهقانون منع شکنجه،    ۱۰تا    6دولت افغانستان با توجه به مفاد مواد  

ای برای منسوبین خویش به هدف  دارد تا مرتکبین آن را به نهادهای عدلی و قضایی جهت تعقیب عدلی معرفی و نیز لوایح و مقررات وظیفه

 ده در این نهادها تهیه نمایند.آمیز و تحقیرکننایجاد اطمینان بیشتر جهت جلوگیری از ارتکاب اعمال توهین 

شود، در حال حاضر معاینات اجباری نسایی شامل معاینه پرده بکارت و معایناتی که به هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می

لیه بوده و قربانیان جرایم تجاوز عیابد، بلکه در مورد آن عده از زنانی که خود مجنیتنها در مواردی که زن متهم یا مظنون است انجام مینه

های رسیدگی به یک قضیه  ترین بخشعلیه و دادخواهی برای او از مهمکه حفاظت از مجنیگردد. درحالیباشند، نیز اجرا میجنسی می

ات اجباری نسایی حرمتی شده یا برخوردی صورت گیرد که سبب تحقیر یا توهین او گردد. اجرای معاینجرمی بوده و نباید نسبت به او بی

گردد، لذا نباید تحت هیچ شرایطی شده و سبب تحقیر و توهین او می علیه شمرده حرمتی نسبت به مجنی به هر هدفی که باشد، نوعی بی

 انجام شود.
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 7قبلی، ماده  29
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  | ۱۴  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 های حقوقی چالش 

نیان تجاوز جنسی به طب عدلی ارائه  ترین دلیلی که از سوی نهادهای کشفی، عدلی و قضایی برای ارجاع زنان متهم به زنا یا لواط و قربامهم

توانند، در صورت ارتکاب  باشد که در آن آمده است: »مأمور ضبط قضایی، سارنوالی و محکمه میقانون اجراآت جزایی می  ۴۹گردد، ماده  می

ن انگشت، خون، موی، صالح معرفی و نشاطبی به مرجع ذیـعلیه را جهت انجام معاینات عدلیجنایت یا جنحه، مظنون، متهم یا مجنی

« بر بنیاد این مادۀ قانون، نهادهای کشفی، عدلی و  32.اکسریز و سایر مدارک را که از محل واقعه اخذ گردیده، به اداره مربوطه ارائه نمایند

طبی، معرفی  ـلیباشند، به طب عدلی جهت معاینه عدقضایی، متهمان به جرایم زنا یا لواط و کسانی را که قربانی جرایم تجاوز جنسی می

 باشد.گردد که نیازمند نظر اهل خبره میکنند، زیرا مفهوم این ماده عام بوده و بدون استثنا شامل تمام مواردی میمی

گیرد این قانون صورت می  ۴۴و ماده   33قانون اجراآت جزایی   ۱۹به این دلیل در تمامی قضایا، اثبات جرم، مبتنی بر مفاد فقره پنجم ماده  

 قانون اجراآت جزایی تسجیل نموده است: ۴۴ها بر اثبات جرم و نیر دریافت نظریه اهل خبره تأکید گردیده است. ماده آن که در

شده )قراین( برای اثبات قضیه و شناخت مرتکب آن ایجاب ارزیابی مسلکی، تخصصی و فنی را نماید، مأمور  »هرگاه اسناد و ادلۀ مادی ارائه

منظور تثبیت احوال و رسیدن به حقیقت، نظر تواند به تجویز خود یا به اثر درخواست طرفین قضیه به محکمه میضبط قضایی، سارنوال و  

 «34.اهل خبره را درزمینۀ مطالبه نمایند

است    کود جزا نیز از مبانی ارجاع زنان به طب عدلی جهت معاینه نسایی  6۴۰قانون اجراآت جزایی، ماده    ۴۹و    ۴۴،  ۱۹های  عالوه بر ماده

صالح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر،  که در آن آمده: »امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه ذی 

ترین دلیل نهادهای کشفی، صالح، مهمگردد.« صراحت این ماده به اجرای معاینات پرده بکارت با رضایت زن یا حکم محکمه ذیمحکوم می

 یی در ارجاع زنان جهت معاینه عدلی طبی است. عدلی و قضا

که حکم بند سوم ماده هفتم قانون اجراآت جزایی که بر اساس آن  طبی پرده بکارت، عالوه بر اینـدر ارجاع اجباری زنان جهت معاینه عدلی

شود، اگر این ارجاع مبتنی بر  می  باشد، نادیده گرفتهالعبدی ممنوع میتوهین، تحقیر و تعذیب جسمی متهمان مظنونان و مسئوالن حق

قانون اساسی که در آن بر احترام به کرامت ذاتی   2۴صالح نیز صورت گیرد، در مغایرت با مفاد ماده  و با حکم محکمه ذی   6۴۰مفادِ ماده  

 ۱۰تا    6داده شده و مواد  المللی حکم  این قانون که در آن بر رعایت قواعد و مقررات بین   7شهروندان بدون تبعیض تأکید گردیده و ماده  

 باشد. قانون منع شکنجه که بر منع شکنجه تأکید نموده، می

باشد که مبتنی بر مفاد این مواد اجرای معاینات اجباری  کنوانسیون منع شکنجه نیز می  ۱6و     ۱چنین در مغایرت با ماده  این ارجاع هم

 باشد.نسایی، شکنجه شمرده شده و ممنوع می

 

 

  

 

 ۴۹، ماده ۱۳۹۳وزارت عدلیه ج.ا.ا، قانون اجراآت جزایی،  32
گردد: نوارهای صوتی و تصویری، مراقبت تصویری یا سایر مدارک یا  دلۀ مادی محسوب می قراین: مدارک آتی با رعایت درجۀ اهمیت در معاینات تخصصی به حیث ا  33

وپا، آثار بالستیکی باالی مرمی و خول )کارتوس( آثار و عالیم و افزار  های انگشتان دست، کف دستآمده باشد. آثار ردهدستاطالعات که از طرق اقدامات مخفی کشفی به

ها، آثار دندان، آثار موی، آثار الکترونیکی، بیولوژیکی و کیمیایی، آثار اسلحۀ ناریه و جاریه و  های شیشه، آثار خون، آثار پاپوش، آثار نوشتهچهفلزی و سایر مواد سخت، پار

تیزاب مواد منفلقه و منغجره، آثار وسایط نقلیه، آثار مایعات، منسوجات، لکه  ثابت  ها و امالح، سایر مواد و آثاری که به نظر اهل ها،  شده و در تثبیت جرم و خبره علماً 

 قانون اجراآت جزایی(  ۱۹ماده  5تشخیص مرتکب آن مؤثر باشد. )فقره 
 ۴۴ماده  ۱قبلی، بند  34



 

  | ۱5  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 

 های آماری تحلیل داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آماریتحلیل داده

 نتیجه

 پیشنهادها

 منابع
  



 

  | ۱6  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 های آماریتحلیل داده

برای   های امن بوده و به طب عدلیهای پولیس و خانهوسیله پرسشنامه از زنانی که در محابس، نظارت خانههای آماری این تحقیق به داده

لواط معرفی اثبات تجاوز جنسی، زنا و  با  آوری گردیده است. در این پرسششده بودند، جمع معاینه بکارت یا  انجام  ۱2۹ها که  یافته  زن 

شوندگان در مورد اتهام وارده، دالیل معرفی خود به طب عدلی جهت معاینه نسایی )معاینه پرده بکارت یا معایناتی که برای اثبات پرسش

 اند.یافته است( و رویدادهای مربوط به روند معاینه و پیامدهای روانی پس از معاینه، سخن گفتهلواط و تجاوز جنسی انجام زنا،

شونده، مراجعی که آنان را دستگیر نموده، محل گرفتاری و مراجع ها در مورد علت گرفتاری و اتهام وارده بر زنان پرسشنخستین پرسش 

که برخی از آنان ارتباط خیلی جدی با اهداف این تحقیق  در حالیها ـب عدلی بوده است. هدف از طرح این پرسش کننده زنان به طمعرفی

، برای معاینه بکارت یا معاینات اثبات  خصوص طب عدلیاین بوده است که باید تمام موضوعات مربوط به زنانی که به مراکز صحی به  ـندارند

شده جرمش چه بوده، اند، روشن گردد. زنی که به مرکز صحی برای معاینات نسایی معرفیشدهجرایم تجاوز جنسی، زنان یا لواط معرفی 

 شده است؟ کدام نهاد او را به مرکز صحی معرفی کرده، از کجا دستگیر شده و به چه هدفی به مرکز صحی معرفی

 هامات وارده ات

اتهامات وارده بر پرسشنخستین پرسش از زنان پرسش شوندگان بوده است. در پاسخ به این پرسش، موضوعات و جرایم شونده در مورد 

 گردد: شوندگان مطرح گردیده است که شامل موارد زیر میمختلفی از سوی پرسش

  2۳( دیگر فرار از منزل و  %2۴.۰تن )   ۳۱چنین  ها زنا است. هموارده بر آن  اند که اتهام( گفته%۴6.5تن )   6۰شونده،  تن پرسش  ۱2۹از میان  

(به  %2.۳تن )   ۳اند،  ( به دلیل که قربانی تجاوز جنسی بوده%۴.7تن )   6اند،  ( قتل را به عنوان اتهام وارده بر خودش یاد نموده%۱7.8تن ) 

)   2( به اتهام قاچاق،  %2.۳تن )   ۳اتهام  سرقت،   ( به اتهام فرار از منزل و لواط %۰.8تن )   ۱ه دلیل دادن اطالع کذب و  ( ب%۱.6تن دیگر 

 .انددستگیر و محاکمه شده

 

تأمل در بحث اتهام وارده بر زنان این است که تعدادی از آنان که به مراکز صحی برای معاینات پرده بکارت، یا معایناتی که به  نکته قابل

تنهایی  اند. جرایمی که بهاند، متهم به جرایم مثل سرقت، قاچاق و اطالع کذب بودهشدهسی، معرفیهدف اثبات جرایم زنا، لواط یا تجاوز جن

تواند توجیه یا دلیل معرفی زنان متهم به مراکز صحی جهت معاینه نسایی )معاینه پرده بکارت یا معاینات که به هدف اثبات جرایم زنا،  نمی

 شود( باشد. لواط یا تجاوز جنسی انجام می

  

زنا فرار از منزل قتل تجاوز جنسی سرقت قاچاق اطالع کذب
فرار از منزل 

و لواط
مجموع

تعداد 6۰ ۳۱ 2۳ 6 ۳ ۳ 2 ۱ ۱2۹

درصد ۴6.5 2۴.۰ ۱7.8 ۴.7 2.۳ 2.۳ ۱.6 ۰.8 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

اتهام وارده



 

  | ۱7  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 چگونگی گرفتاری

پرسش زنان  از  بخش  این  گرفتارشدهدر  نهادی  چه  یا  کس  چه  توسط  و  گونه  چه  که  است  شده  پرسیده  میان  شونده  از  تن   ۱2۹اند؟ 

اند. اند که خودشان خود را تسلیم نموده ( دیگر گفته%۹.۳تن )   ۱2اند.  شده گرفتار  پولیس  توسط  اندگفته(  ٪7۱.۳تن )   ۹2شونده،  پرسش

)   6ها را تسلیم داده است،  اند که خانواده، آن( گفته%7.8تن )   ۱۰ ها را کدام نهاد یا چه کسی  دانند که آناند؛ نمی( دیگر گفته%۴.7تن 

)   ۴گرفتار نموده است.   بازداشت( گفته %۳.۱تن  )   ۴اند.  شدهاند که توسط امنیت ملی  کننده،  عنوان گرفتار ( هم از مردم محل به %۳.۱تن 

 دار او را گرفتار کرده است.( گفته است که گریه%۰.8تن )  ۱نهایت  اند و در کرده  یادآوری

 

 محل گرفتاری

تن دیگر    ۳۰ایم.  اند که از خانه گرفتارشده( گفته%52.7تن )   68شوندگان در مورد محل گرفتاری آنان پرسیده شده است،  وقتی از پرسش

( خانۀ کسی که با او فرار کرده بود،  %۰.8تن )  ۱( حوزه، %۰.8تن )  ۱( شفاخانه، %۱.6تن )  2( خانۀ امن، %۱.6تن )  2( کوچه/ بازار، 2۳.۳%) 

عنوان محل ( مدیریت جنایی را به%۰.8تن )   ۱( قوماندانی امنیه و  %2.۳تن )   ۳( ریاست امور زنان،  %۰.8تن )   ۱( رستورانت،  %۰.8تن )   ۱

اند که از حوزه امنیتی  شوندگان تأیید نموده تعدادی از پرسش اند. ین سؤال پاسخ نداده( به ا%۱۴.7تن دیگر )   ۱۹اند،  بردهگرفتاری خویش نام 

گردیده آن بازداشت  گفته اند.  مظنون، ها  که  بودند  رفته  امنیتی  در حوزۀ  مورد یک قضیه  در  توضیحات  ارائه  یا  ثبت شکایت  برای  که  اند 

 اند.جا گرفتار گردیدهشده و توسط پولیس در همانمعرفی

 

پولیس
خودم خود را 

تسلیم کردم
خانواده نمی دانم امنیت ملی مردم محل قریه دار مجموع

تعداد ۹2 ۱2 ۱۰ 6 ۴ ۴ ۱ ۱2۹

درصد 7۱.۳ ۹.۳ 7.8 ۴.7 ۳.۱ ۳.۱ ۰.8 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

چگونگی گرفتاری

خانه
/ کوچه

بازار
خانه امن شفاخانه حوزه

خانه 

کسی که 

با او فرار 

کرده بودم

رستورانت
ریاست 

امورزنان

قوماندانی 

امنیه

مدیریت 

جنایی
بی جواب مجموع

تعداد 68 ۳۰ 2 2 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱۹ ۱2۹

درصد 52.7 2۳.۳ ۱.6 ۱.6 ۰.8 ۰.8 ۰.8 ۰.8 2.۳ ۰.8 ۱۴.7 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

محل گرفتاری



 

  | ۱8  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 دهی به اقارب متهمان بعد از گرفتاریاطالع 

باشند که باید در مراحل تعقیب  العبد، دارای حقوقی میقانون اجراآت جزایی افغانستان مظنون، متهم و مسئول حق   7بر اساس مفاد ماده  

ها دسترسی داشته باشند.  عدلی به آن

اطالع حقوق،  این  جملۀ  به    دهیاز 

که  است  گرفتاری  از  بعد  وی  خانواده 

گرفتار مراجع  توسط  انجام  باید  کننده 

میان   از  پرسش   ۱2۹شود.  شونده،  تن 

اند که در همان  ( گفته%62.8تن )   8۱

از   آنان  خانواده/اقارب  به  اول  لحظۀ 

شده است؛ اما  شان اطالع دادهگرفتاری 

۴2   ( دیگر  گفته%۳2.6تن  در  (  که  اند 

ب گرفتاری  اطالع لحظۀ  آنان  خانواده  ه 

)   6اند.  نداده پرسش  %۴.7تن  این  به   )

 اند. پاسخ نداده

 

 زمان گرفتاری

اند که پنج  ( گفته %۳.۱تن )  ۴اند که بیشتر از پنج سال، ( گفته7.۰تن )  ۹گذرد؟ در مورد این سؤال که چه مدت از زمان گرفتاری شما می

اند ( گفته%۴۰.۳تن )   52اند که دو سال،  ( گفته%۹.۳تن )   ۱2اند که سه سال،  ( گفته%7.8)   تن  ۱۰اند که چهار سال،  ( گفته%۳.۹تن )   5سال،  

 .اند( به این سؤال پاسخ نداده%۱۹.۴تن دیگر )   25گذرد.  شان میاند که کمتر از یک سال از زمان گرفتاری ( گفته%۹.۳تن )   ۱2که یک سال و  

 

 کننده به طب عدلی نهاد معرفی 

ه پس  درباره نهاد معرفی کنندۀ زنان برای معاینه پرده بکارت یا معاینات مربوط به اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط، باید تأکید کرد ک

طبی ـشود زنان را به مرکز صحی جهت انجام معاینه عدلیتنها وقتی می  6۴۰از انفاذ کودجزای افغانستان، مبتنی بر مفاد فقره دوم ماده  

اما وقتی از پرسشعرفی کرد که رضایت زن یا حکم محکمه ذی م باشد،  شوندگان این تحقیق پرسیده شده است که صالح وجود داشته 

برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط، کدام نهاد بوده است، از    معرفی کنندۀ شما به مرکز صحی، جهت معاینه پرده بکارت یا معاینه

( یادآوری %2۴.8تن دیگر )   ۳2ها را پولیس به طب عدلی معرفی کرده است،  اند که آن ( گفته %۴۹.6تن )   6۴شونده،  تن پرسش   ۱2۹میان  

ها را به طب عدلی معرفی کرده است و  اند که خانۀ امن آن( گفته%۳.۹تن )   5اند.  شدهاند که توسط سارنوالی به طب عدلی معرفیکرده 

بیشتر از پنج 

سال
پنج سال چهارسال سه سال دو سال یک سال

کمتر از یک 

سال
بی جواب مجموع

تعداد ۹ ۴ 5 ۱۰ ۱2 52 ۱2 25 ۱2۹

درصد 7.۰ ۳.۱ ۳.۹ 7.8 ۹.۳ ۴۰.۳ ۹.۳ ۱۹.۴ ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

زمان گرفتاری بر اساس سال

اطالع داده شده 

است

اطالع داده نشده 

است
بی جواب مجموع

تعداد 8۱ ۴2 6 ۱2۹

درصد 62.8 ۳2.6 ۴.7 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

اطالع دهی به اقارب متهمان بعد از گرفتاری آنان



 

  | ۱۹  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

چنین از میان  اند. همعنوان معرفی کنندۀ خود به طب عدلی یادآوری کرده( محکمه را به%۰.8تن )  ۱( امنیت ملی و %۳.۱تن )  ۴چنین هم 

  طب   به  را   آنان  نهادی  هیچ  و  گرفته  صورت  آنان  خود  درخواست  اساس  به  معاینه  انجام  که  اندنموده  تأیید(  ٪7تن )   ۹شونده،  تن پرسش  ۱2۹

گناهی آنان از تهمتی بوده که به آنان نسبت اند که اجرای معاینات برای اثبات بیده نمو  ییدتأ  چنینهم   افراد  این.  است  نکرده  معرفی  عدلی

اند که مورد معاینات نسایی طب عدلی قرار گیرند که از خود رفع اتهام کنند. در نهایت  ها شخصاً حاضر گردیدهشده بود. به این دلیل آنداده

 اند. هنداد پاسخ سؤال این  به( ٪۱۰.۹تن )  ۱۴

می تنها  دیده  که  پرسش  ۹شود  زنان  از  نمودهتن  تأیید  معاینات  شونده  انجام  برای  صحی  مراکز  به  خودشان  رضایت  اساس  بر  که  اند 

اند، رضایت وجود نداشته و معرفی  شدهخصوص زنانی که پس از انفاذ کود جزا به مراکز صحی معرفیاند، ولی در مورد سایر زنان بهشدهمعرفی

حکم محکمه  تن بهکه بر اساس معلومات این تحقیق، تنها یک گرفت. درحالی صالح صورت میراکز صحی باید بر اساس حکم محکمه ذی به م

 اند. شدهشده و سایر زنان توسط پولیس، سارنوالی، خانۀ امن و امنیت ملی برای معاینه معرفیبرای معاینه عدلی طبی معرفی

 

 یتعداد موارد معرفی به طب عدل

اند. در این قسمت از شدهاند، چندین بار به طب عدلی جهت معاینه نسایی معرفیعلیه بوده برخی از مظنونین، متهمین و افرادی که مجنی 

  2۱اند.  شدهبار به طب عدلی معرفیاند که یک( گفته %6۱.2تن )   7۹تن    ۱2۹شوندگان در همین مورد پرسیده شده است که از میان پرسش

( به این سؤال % ۱7.8تن دیگر )   2۳اند. از این جمله  ( از چهار بار یادکرده%2.۳تن )   ۳( از سه بار و  %2.۳تن )   ۳( دو بار،  %۱6.۳) تن دیگر  

 اند. پاسخ نداده

 

پولیس سارنوالی خانه امن امنیت ملی محکمه

خود زن 

درخواست 

معاینه نموده 

است

بی جواب مجموع

تعداد 6۴ ۳2 5 ۴ ۱ ۹ ۱۴ ۱2۹

درصد ۴۹.6 2۴.8 ۳.۹ ۳.۱ ۰.8 7.۰ ۱۰.۹ ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

نهاد معرفی کننده به طب عدلی

یک بار دوبار سه بار چهار بار بدون جواب مجموع

تعداد 7۹ 2۱ ۳ ۳ 2۳ ۱2۹

درصد 6۱.2 ۱6.۳ 2.۳ 2.۳ ۱7.8 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

تعداد موارد معرفی به طب عدلی



 

  | 2۰  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 علت ارجاع به طب عدلی

است که در پاسخ به آن    یافته   شوندگان پرسیده شده است که معاینه طب عدلی برای اثبات کدام عمل جرمی انجامدر این قسمت از پرسش

میان   )   ۴۴کننده،  شرکت   ۱2۹از  گفته %۳۴.۱تن  به طب عدلی (  بدن زن  در  اسپرم  موجودیت  یا عدم  موجودیت  اثبات  به خاطر  که  اند 

بات مجامعت ( به خاطر اث%22.5تن )   2۹ـ و  که سالم است یا نهاینـاند که به خاطر آزمایش پردۀ بکارت  ( گفته %2۴.۰تن )   ۳۱اند.  شدهمعرفی

تازه، به طب عدلی معرفی )   6چنین  اند. همشدهجنسی  به طب عدلی  ج  اثبات  هدف  به(  ٪۴.7تن  رم تجاوز جنسی بر زن، جهت معاینه 

 اند.%( نیز به این پرسش پاسخ نداده۱۴.7تن )  ۱۹شده و معرفی

دلی است. اجرای این معاینه که ممکن مبتنی بر مفاد تأمل در این بخش معرفی زنان قربانی تجاوز جنسی برای معاینه طب عنکته قابل  

کود جزا و به هدف اثبات جرم صورت گرفته باشد به این    6۴۰قانون اجراآت جزایی افغانستان تحت شرایط مفاد ماده    ۴۹و    ۴۴،  ۱۹مواد  

های علمی ثابت که دریافتخصوص اینباشد. بهتأمل میتری بر فرد قربانی تجاوز جنسی وارد کند قابلدلیل که ممکن صدمات روحی جدی

 35اطمینان نیست.نموده است که نتایج معاینات طب عدلی از اعتبار الزم در اثبات جرایم برخوردار نبوده و قابل

 

 محل انجام معاینات طب عدلی

طبی،  ـطبی باید در مراکز خدمات طب عدلی صورت گیرد؛ اما هرگاه اجرای معاینات عدلیـقانون طب عدلی، معاینات عدلی  2۰بر اساس ماده  

صورت مکمل و اند، مواد و وسایل مورد ضرورت را بهخارج از مراکز خدمات طب عدلی صورت گیرد، آمرین ادارات صحی مربوط مکلف

 36محفوظ در اختیار متخصص طب عدلی بگذارند. 

طبی توسط متخصص طب عدلی دارنده جواز فعالیت، صورت ـقانون طب عدلی »اجرای معاینات عدلی  ۱7د ماده  چنین بر اساس مفاهم 

گیرد. در صورت عدم موجودیت متخصص طب عدلی، متخصص مربوط رشته طب، در حدود دانش مسلکی مکلف است درزمینۀ ابراز نظر  می

 گردد. قانون محسوب میصص خالف این ماده « بنابراین اجرای معاینات توسط داکتر غیرمتخ37نماید.

قانون    ۱7طبی در هر محلی که باشد باید توسط متخصص طب عدلی یا با توجه به مفاد ماده  ـچنین الزم است اجرای معاینات عدلیهم 

 طب عدلی متخصص همان رشته طبی صورت گیرد.

 

 ۱55، صفحه ۱۳۹7بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن ازنظر فقه، حقوق و علم طب، چاپ دوم، اشرف بختیاری، محمد  35
 2۰، ماده ۹۱6، جریده رسمی شماره ۱۳85قانون طب عدلی، وزارت عدلیه ج. ا. ا،  36
 ۱7، ماده ۹۱6، جریده رسمی شماره ۱۳85وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون طب عدلی،  37

اثبات وجود یا عدم 

وجود اسپرم در بدن 

زن

اثبات صدمات وارده 

بر پرده بکارت
اثبات مجامعت تازه اثبات تجاوز جنسی بدون جواب مجموع

تعداد ۴۴ ۳۱ 2۹ 6 ۱۹ ۱2۹

درصد ۳۴.۱ 2۴.۰ 22.5 ۴.7 ۱۴.7 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

علت ارجاع به طب عدلی



 

  | 2۱  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

اند که معاینات  ( گفته%57.۴تن )   7۴شونده،  تن پرسش  ۱2۹، از میان  در جواب به سؤالی که از محل معاینات طبی عدلی پرسیده شده است 

اند. ها ذکر نموده( نیز از کلینیک %۳.۱تن )   ۴( از مرکز طب عدلی یادآوری نموده و  %2۰.۹تن )   27شده است.  طب عدلی در شفاخانه انجام 

 اند. ( به این سؤال پاسخ نداده%۱8.6مانده ) تن باقی 2۴

 

 اندکه معاینات را انجام داده جنسیت داکترانی 

قانون اجراآت    ۴۹ماده    2مبتنی بر مفاد فقره  

علیه در  جزایی، معاینات مظنون، متهم و مجنی

خبرۀ   اهل  توسط  جنحه  و  جنایت  جرایم 

میهم  صورت  معاینه   38گیرد. جنس  بنابراین 

نسایی زنان که به هدف اثبات جرایم زنا، لواط  

تجاوز جنسی صورت می  توسط    گیرد،یا  نباید 

 مردان انجام شود.

شوندگان در این مورد این سؤال، از میان پرسش

تحقیق   )   ۱۰۰این  گفته %77.5تن  که (  اند 

انجام اما  معاینات توسط داکتر زن  تن   ۴شده؛ 

 اند. ( به این سؤال پاسخ نداده%۱۹.۴تن دیگر )  25اند که معاینات توسط داکتر مرد، صورت گرفته و ( گفته۳.۱%) 

جزایی اجرای معاینات نسایی زنان )معاینه پرده بکارت یا معایناتی که   قانون   ۴۹گونه که اشاره گردید مبتنی بر مفاد فقره دوم ماده  ان هم

باشد که مبتنی بر معلومات این تحقیق در چهار  یابد( توسط داکتر مرد، خالف قانون می برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می 

 داده است. ورد این قضیه رویم

 تعداد افراد حاضر در جلسه معاینه 

قانون طب عدلی تسجیل نموده است: »پولیس و سارنوال طبق احکام    ۳۱در مورد تعداد افراد حاضر در جلسه معاینه و هویت آنان ماده  

ربط نیز در اجرای معاینات طبی اشتراک نموده و در صورت اجازه متخصص طب عدلی، سایر اشخاص ذی  قانون در اجرای معاینات عدلی

ترتیب معاینات عدلیتوانند. متخصص طب عدلی در صورت لزوم میاشتراک کرده می نیز استفاده  ـتواند، حین  طبی از سایر اهل خبره 

 «39نماید.

 

 ۴۹ماده  2فقره  ۱۳۹۳وزارت عدلیه ج.ا.ا، قانون اجراآت جزایی،  38
 ۳۱قبلی، ماده  39

داکتر زن داکتر مرد بدون جواب مجموع

تعداد ۱۰۰ ۴ 25 ۱2۹

درصد 77.5 ۳.۱ ۱۹.۴ ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

معاینات توسط چه کسی انجام شد؟

شفاخانه مرکز طب عدلی کلینیک بدون جواب مجموع

تعداد 7۴ 27 ۴ 2۴ ۱2۹

درصد 57.۴ 2۰.۹ ۳.۱ ۱8.6 ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

محل انجام معاینات طب عدل



 

  | 22  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

سایر    بنابراین عالوه بر پولیس و سارنوال، حضور

صالح  و  ضرورت  بر  مبتنی  داکتر افراد  دید 

متخصص طب عدلی، جواز دارد اما با این شرط 

یا   بکارت  پرده  )معاینات  نسایی  معاینات  در  که 

معایناتی که به هدف اثبات جرایم تجاوز جنسی،  

گیرد( افراد حاضر در جلسه زنا یا لواط صورت می

ماده   دوم  فقره  مفاد  بر  مبتنی  ون  قان  ۴۹معاینه 

 اجراآت جزایی افغانستان، از میان زنان باشند.

در پاسخ به این سؤال که هنگام معاینۀ شما چند  

داشتند،   حضور  آنجا  در  )   ۴۹نفر  ( %۳8.۰تن 

تن    2۳اند که دو تن در آنجا حضور داشتند.  گفته 

اند که سه تن حضورداشته است.  ( گفته ۱7.8%) 

اند که چهار تن ( دیگر گفته%۳.۹تن )   5اند که بیشتر از چهار تن و  ( گفته%7.۰تن )   ۹شته،  تن حضوردااند یک( گفته %۱6.۳تن دیگر )   2۱

 .اند( به این سؤال، پاسخ ارائه نکرده%۱7.۱مانده ) تن باقی 22اند؛ و اما حضورداشته

 هویت افراد حاضر در جلسه معاینه

اند ( گفته %۴6.5تن )  6۰شونده، تن پرسش  ۱2۹حضور داشت؟ از میان  در پاسخ به این سؤال که در وقت معاینه چه کسی در جلسه معاینه

( از حضور سارنوال، %6.2تن )   8اند که داکتر زن حضورداشته است.  ( گفته %6.2تن )   8که در وقت معاینه، پولیس درصحنه حضورداشته است،  

  ۱( از حضور کارمند اجتماعی مؤسسه ندای زن،  %۳.۱ن ) ت  ۴( از حضور اعضای خانواده،  %۳.۱تن )   ۴( از حضور داکتران مرد،  %۳.۹تن )   5

  ۱( از حضور داکتر مرد، %۰.8تن )  ۱( از حضور خانم کاکا، %۰.8تن )  ۱( از رئیس امور زنان، %۰.8تن )  ۱( از حضور وکیل مدافع، %۰.8تن ) 

( دیگر به این سؤال پاسخ 26.۴تن )  ۳۴است،  هبرد( از حضور سارنوال و پولیس، نام %۰.8تن )  ۱( از حضور پولیس و وکیل مدافع، %۰.8تن ) 

 اند.نداده

 

 پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی بر زنان 

اند پرسیده شده است که بعد از انجام معاینه چه حسی داشته و پیامدهای در این بخشِ تحقیق، از زنانی که معاینه اجباری نسایی را گذرانده

عنوان پیامد روانی معاینه اجباری شونده در پاسخ به این پرسش موارد متعددی را بهبوده است. زنان پرسش روانی این معاینه بر آ نان چه  

 گردد: اند که شامل موارد زیر مینسایی عنوان نموده

پولیس
داکتر 

زن
سارنوال

داکتران 

زن و 

مرد

اعضای 

خانواده

کارمند 

اجتماعی 

ندای زن

وکیل
رییس 

امورزنان

خانم 

کاکا

داکتر 

مرد

پولیس و 

وکیل 

مدافع

پولیس و 

سارنوال

بدون 

جواب
مجموع

تعداد 6۰ 8 8 5 ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۴ ۱2۹

درصد ۴6.5 6.2 6.2 ۳.۹ ۳.۱ ۳.۱ ۰.8 ۰.8 ۰.8 ۰.8 ۰.8 ۰.8 26.۴ ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

هویت افراد حاضر در جلسه معاینه

دو نفر سه نفر یک نفر
بشتر از 

چهار نفر
چهار نفر

بدون 

جواب
مجموع

تعداد ۴۹ 2۳ 2۱ ۹ 5 22 ۱2۹

درصد ۳8.۰ ۱7.8 ۱6.۳ 7.۰ ۳.۹ ۱7.۱ ۱۰۰

۰
2۰
۴۰
6۰
8۰

۱۰۰
۱2۰
۱۴۰

تعداد افراد حاضر در جلسه معاینه



 

  | 2۳  هصفح

 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

( از  %۱7.۱تن )   22اند،  نمودهکننده احساس نفرت  اند که بعد از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی ( گفته %2۰.2تن )   26تن،    ۱2۹از میان  

( %۱8.6تن )  2۴اند. ( از احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش سخن گفته %۴.7تن )  6حس نفرت نسبت به داکتر معاینه کننده و 

نزوا پیدا  اند که بعد از اجرای معاینه احساس ا( تأیید نموده%7.8تن )   ۱۰از احساس اندوه، درد و شکنجه نسبت به خودش حرف زده و  

اند ( اما تأیید نموده %۹.۳تن )   ۱2خواسته خودکشی کنند.  شان میاند که بعد از اجرای این معاینه، دل( اظهار داشته%۳.۱تن )   ۴اند.  نموده 

خود نفرت داشته، اند؛ یعنی از داکتر، فرد معرفی کننده و اعضای خانواده که بعد از معاینه، تمام احساسی را که قبالً یاد گردید، یکجا داشته

( به  %۱۹.۴مانده ) تن باقی 25اند که خودکشی نمایند. در نهایت اند و قصد نمودهدرد و رنج روانی شدید را احساس نموده و منزوی گردیده

 اند. این سؤال پاسخ نداده

 

 شوندگان در رابطه به اجرای معاینات اجباری نسایی دیدگاه پرسش 

انجام  تحقیقات  اساس  یافته  بر 

به نتایج  از  دستعلمی،  آمده 

درزمینۀ   عدلی  طب  معاینات 

اثبات پرده بکارت یا اثبات جرایم  

اعتبار   لواط  و  زنا  تجاوز جنسی، 

ندارد.  را  این   40الزم  اساس  بر 

بسیاری  که  است  علمی  دریافت 

اجرای   جهان  کشورهای  از 

اثبات   هدف  به  نسایی  معاینات 

خوبی جا نیفتاده و از نتایج معاینات نسایی شامل  اند. در افغانستان اما هنوز این دیدگاه بهرار دادهجرایم یادشده را منع نموده و غیرقانونی ق

شوندگان  شود. در این بخش از پرسشعنوان دلیل اثبات جرایم زنا، لواط یا تجاوز جنسی، استفاده میمعاینه واژن و مقعد زنان، هنوز هم به

شونده تن پرسش  ۱2۹اجرای معاینات طب عدلی برای اثبات جرم کاری درست است یا خیر؟ از میان    ها نفسپرسیده شده است که ازنظر آن

اند که ممکن نتایج این معاینات ثابت کند که جرم اتفاق افتاده یا  %( گفته۱7.8تن )  2۳اند که کار درست نیست، اما %( گفته65.۱تن )  8۴

 اند. ( به این سؤال پاسخ ارائه نکرده%۱7.۱تن دیگر )  22باشد. خیر، بنابراین کار درست می

 

 

 ۱55، صفحۀ ۱۳۹7ن از نظر فقه، حقوق و علم طب، مؤسسه نشر ویژه، چاپ دوم، اشرف، بررسی معاینه دوشیزگی. پیامدهای آبختیاری، محمد  40

خیر بلی بی جواب مجموع

تعداد 8۴ 2۳ 22 ۱2۹

درصد 65.۱ ۱7.8 ۱7.۱ ۱۰۰
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خودکشی
همه موارد بدون جواب مجموع

تعداد 26 22 6 2۴ ۱۰ ۴ ۱2 25 ۱2۹
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پیامدهای روانی بعد از معاینه
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 ( زنانیطبـی)عدل یینسا یاجبار ناتیمعا

 نتیجه

صورت ضمنی یا صریح  المللی حقوق بشر بهنتایج مطالعات این تحقیق نشان داد که اجرای معاینات اجباری نسایی، در قواعد و مقررات بین

رو بوده و در این زمینه بین مواد قانون تعارض  شده است. اما اجرای این معاینات در قوانین ملی افغانستان با مشکالتی روبممنوع قرار داده

آمده از این معاینات، مورد تأیید علم طب نبوده و به لحاظ موجودیت احتمال  دستوجود دارد. در این مطالعات روشن گردید که نتایج به

 برخوردار نیست. خصوص جهت استناد در نهادهای عدلی و قضایی، اعتمادی بهزیاد خطا در آن، از اعتبار الزم و قابل

مطالعات این تحقیق نشان داد که پس از نافذ شدن کود جزا، نیز اجرای معاینات اجباری نسایی بدون در نظر داشت شرایط مندرج ماده  

 کود جزا ادامه داشته و ممنوع نگردیده است.  6۴۰

های مختلفی مثل پولیس، نفاذ کود جزا نیز از آدرس طبی، بعد ازـچنین روشن گردید که ارجاع زنان به مراکز صحی جهت معاینه عدلیهم 

های امن، امنیت ملی و محکمه صورت گرفته است. در برخی موارد، زنان خود به این دلیل که بتوانند اتهام وارده بر خود را  سارنوالی، خانه

 اند.رد کنند، داوطلبانه حاضر به اجرای معاینه گردیده

علیه جرایم تجاوز جنسی، مواردی طبی زنان متهم، مظنون به زنا و لواط یا مجنیـدر جریان معاینات عدلی  چنین نشان داد کهاین تحقیق هم

 مثل انجام این معاینات توسط داکتر مردـ نیز وجود داشته است. از نقض قوانین ـ

تن آنان با اراده و خواست شخصی   ۹اند، تنها  شدهزنی که برای معاینه نسایی معرفی  ۱2۹چنین مطالعات این تحقیق نشان داد، در میان  هم 

اند، در مورد سایر صورت داوطلبانه به اجرای معاینات رضایت داده هم به این دلیل که بتوانند اتهام وارده بر خود را دفع کنند، بهخودشان آن 

 یافته است. صورت اجباری انجامزنان معاینه شده، رضایت وجود نداشته و این معاینه به

اند که شامل زنا، شدههای مختلفی برای معاینات طب عدلی معرفیچنین نشان داد که زنان به اتهامآمده از این تحقیق همدست تایج بهن

اند که مورد تجاوز جنسی شدهباشد. در مواردی زنانی نیز به طب عدلی معرفی می  لواط، فرار از منزل، قتل، سرقت، قاچاق و دادن اطالع کذب 

اند. معاینات عمدتاً برای به دست آوردن شواهد مثل موجودیت اسپرم در بدن زن، اثبات صدمات وارده بر پرده بکارت زن، اثبات  گرفتهقرار 

 مجامعت تازه و اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن صورت گرفته است.

 

 پیشنهادها:

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به: 

 طبی(، ـتوهین کننده بودن معاینات اجباری نسایی )عدلیویژگی تحقیر و 

آمده از معاینات پرده بکارت یا وضعیت مهبل و مقعد زنان، در اثبات جرایم مثل زنا و لواط بر  دستداشت عدم اعتبار نتایج بهنظرو با در

 اساس دیدگاه علم طب،

دهند و موادی که به احترام به کرامت انسانی  که اجرای این معاینات را اجازه می  ها و تعارضی که بین مواد قانونیداشت چالش نظرو نیز با در

 و عدم تعرض به آن حکم نموده است،

قانون آجراآت جزایی    ۴۹و    ۴۴،  ۱۹کود جزای افغانستان و سایر مواد قانوین مرتبط، اعم از مواد    6۴۰کند ماده  پیشنهاد می .1

اری نسایی )معاینه پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایمی تجاوز جنسی، زنا و  شده و اجرای معاینات اجب  کشور، تعدیل

 شود.ممنوع  شود( بدون قید و شرطلواط انجام می

اثبات   یپرده بکارت برا   شی( به شمول آزمایعدلـی)طب  یینسا  یاجبار   ناتیمعا  شیکه آزما  یکود جزا طور  6۴۰ماده    لیتعد .2

لواط اثبات تجاوز جنسفعل زنا،  برا  یانگارجرم   یویبی مطابق پروتکل ج  نهیگز  نیآن هم به عنوان آخر  ی،   یشده و مجازات 

در نظر   زین  ییدر قانون اجرائات جزا  یلیاز جمله موارد تعد  شیآزما  نیا   نیچنو هم   گردد  نییتع  کنندهی و معرف  کنندهنهیمعا

 .گرفته شود

که از انجام   یوزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده شود و زنان یالمآل مجدد از سوتوسط متحد  ناتیامع  نیانجام ا .3

 .رندیو درمان قرار گ تیاست، مورد حما ده یصدمه د نهیمعا نیا

 .رندیقرار گ یشده و در صورت لزوم مورد درمان روان  یی اند، شناساقرار گرفته شیآزما ن یکه مورد ا یعده از زنانآن .4
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 .و متخصص استخدام شوند ستهیمراکز اشخاص شا  ن یمبارزه و در ا یبه طور جد یبا موضوع فساد در مراکز صح .5

 یدر محالت سلب آزاد یاتهام نیکه با چن یاشخاص شود،ینافذه کشور فرار از منزل جرم پنداشته نم نیاز آن رو که مطابق قوان .6

 .هرچه زودتر آزاد شوند برند،یبه سر م
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