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تقریظ
ب شری حقونه په ا سانۍ سره منځ ته نه دی راغلي ،د ب شری ټولنو وګړو په پیړیو ،پیړیونه
ستتتتت ړی کیدونکې مبارزی کړي دي او پدي لاره کې ئی ستتتتت ب یالی توبونه ت لاستتتتته کړي
دي.که د بشری حقونوت لاسه کولومخینې ته ځی شو نو دابه جوته شی چې:
مګنا کارتاMag na kartaهغه لومړنۍ لاس ه راوړنه ده چې بشري حقونه پکې لیکل شوی دي،
که څه هم دا حقونه یواځې د اعیانو او اشتترا و لپاره ؤ ،خوهم دوي دانګلستت ا پادشتتاه دي
ته اړیس ت چې منشتتور لاستتلی کړی .که څه هم دا حقونه لږ او د پامل نې وړ نه بلل کیږی،
خو نورو بشتتري حقونوته ځواک اوپیلیزه وه او لاریی ورته پ انست له ،دامنشتتور په ۱۲۱۵م کال
را منځ ته شو.
دبشتتري حقونو بل اغیزمند لاستتوند د انس تې د بشتتري او بنیادي حقونو اعلامیه ده چې
د انستتتت د ستتتت انقلاب وروستتتت ه په ۱۷۸۹م کال کې وړاندي شتتتتوه ،پدي اعلامیه کې بی
شمی ه بشري حقونه انسانانوته ډالۍ شویدي.
که حقیق ته ځی شتتو نو همدی لاستتوندونو او دي ته ورته نورو اوستتنیو اغیزمنو نړیوالو
لاسوندونو ،لکه د بشري حقونو نړیوالی اعلامیی ،اونورو میثاقونو او کنوانسیونونو ته لاره
پ انس له او اوس دا حقونه د هیوادو نو په حقوقې لاسوندونو ،لکه « اساس قانو او نورو
قوانینوکې ځای پ ځای شویدي.
ډی د خوشتتتت الۍ ځای دي چې اوس زموږ د ټولنې ځوا کول (نستتتتلک لی او لوستتتت ته
مخه کړیده ،د جګړی پ ځای سولې ،د ټوپ پ ځای قلم چوپړ کوی.
ځوا لیکوال ښاغلې تجما «مسعودي» هم پدي احساس پوهنې او لیکنې ته مخه کړی
او دیو پوهنیز آث لیکلوته یی ملا تړلې چې د ښتتاغلې نجما مستتعودي دا هم د ستت ایلو
وړدئ او ب یالی وب یی غواړم.
ما د ښتتتاغلې نجما مستتتعودي په ګوتو لیکلې ک اب ت ک نې تی کړ ،خدای(جک شتتت ه چې
ډی مي خوښ شو ،خدای(جک دی وکړئ چې ښاغلې خپلولیکنو ته غزونه او ادامه ورکړئ اوتل
یی د داسی نیکو کارونو په ت سره کولو کې ملاتړی یو.
دا ک اب« حقوق و آزادی های اشتتخاد در قانو استتاستتی ا غانس ت ا در پ تو استتناد بی
المللی» ت ستتتتترلی لاندي چې د یوی ستتتتتریزی او دری څپ کو څخه جوړشتتتتتویدی ،په لومړی
څپ کې کې هغو بنستتتتټیزو حقونو ته ننوته شتتتتوی او یو په بل پستتتتې بیا شتتتتویدی .ت ټولو
دمخه آزادۍ حق لیکل شتتتویدی چې دا د لیکوال وړتیا څ ګندوئ ځکه که آزادی نه وی نو نور
حقونه بی ارزښ ه بلل کیږی .همدا و جه وه چې د روم م یانو په سرکې سپ تا کوس یواځی
د ازادۍ دحق دلاس ته راوړلو لپاره هاند او هڅه کوله ،چې پدې لاره کې د ستتتتتپارتاکوس په
ګډو په لسګونه زره م یا پلهاریا شول.
داچې م کمې د عدال په خوندی وب کې ډی ستت رول ل ی نو ځکه ښتتاغلې مستتعودی
دوهم څپ کې همدی د عدال خوندی وب ته بیل کړی دی ،همدا بنستتتتتت وګړو ته یو ډول
اهمی وربخښې.
همداستتتتی دریم څپ کې د « حقوق ناظ به امنی اشتتتتخاد» ت ستتتتر لی لاندی په پوره
وضاح لیکل شویدي.
انسا تل هڅه کوی چې د پ مخ ګ او پ اخ یا خواته چټ ګامونه پورته کړی ،نو ځکه ددي
ک اب لیکوال د پ اخ یا ټول اړخونه لکه کورنې (داخلیک دي که نړیوال په پام کې نیولې او
بیایی ه ی ب خې ته توضی ات ور کړی دي.
په پای کې بیلیوګ ا ې(ستترچینیک لیکل شتتویدي چې ددي ښتتکارندویی کوی چې ښتتاغلې
نجما «مسعودي» د دي ک اب په لیکلو کې څوم ه زیار اوسټ یا ګاللې ده.

خوښ یم چې دیو ځوا لیکوال پ ک اب څو ک ښتتتتتې لیکم ،هیله ده چې نور ځوانا هم
ددي لیکوال په پله پل کیږ دي او ددي کړیدلې وط خلکو ته چوپړ وکړئ.
ښاغلې مسعودي ته د دي س ب یالی وب مبارکې وایم او د لوی خدای(جک نه ورته لا ډی
ب یالی وبونه غواړم.
(په درناوي).
استاد پوهاند فلک نیاز(صمدی)

تقریظ
د نورو بشتتري حقونو ت څنګ د ه هیواد اوستتیدونکي د استتاستتی حقونو څخه هم ب خه
م دي ،چې ب خه م کیدل له دا ځانګړيو حقونو څخه یو طبیعی ام دی .له هغه ځایه
چی دغو حقوقو د تامی او تضتتمی لپاره بشتتر ډی ې ق بانۍ ورکړي دي او د تاریخ په اوږدو
کې د نړۍ هیوادونو دې حقونو ته په بی لا بیلو ډولونو په خپلو قوانینوکې ځای ورکړی ،ت
څو ننۍ بڼه یې خپله کړې ده.
له نیتتتتتتتکه م غه د ا غانس ا اسلامي جمهوری دول اساسی قانو چی په کال  ۱۳۸۲د
جوزا  ۱۴نیټه د لوې ج ګې له لوري تصویب شوی په دوهم صل کی هم (داتباعوحقوق او
وجایبک ت عنوا لاندی په  ۳۸مادوکی ( له  ۲۲مادی نه ت  ۵۹مادی پوری کپ دی حقوقو
تاکید کړی.
کله چې د عمومي حقوقو ماس نجما مسعودی له لوري دا ک اب( حقوق و آزادی های
اشتتخاد در قانو استتاستتی ا غانستت ا در پ تو استتناد بی المللیک د لیدلو لپاره ما ته را
وستتپارل شتتو،نو وروست ه د دقیقې مطالعې څخه پوه شتتوم چې دا یو جامع ک اب دی او دا
ک اب د استتاستت حقونو څخه د پوهاوي په ب خه کې ،نه يوازې د حقوقپوهانو لپاره بلکې په
ځانګړي ډول هغو اشتتخا تتو لپاره چې غواړي د استتاس ت حقونو په اړه خپل معلومات زیات
کړي او یا هم غواړي چی د خپلو استتاستت حقونو په اړه ه اړخیز ،مفصتتل او ک ه معلومات
ت لاسه کړي ،یو ښه لارښود او د معلوماتو پانګه ده.
بناً ما چې د دې ک اب ګټورتوب ولید،نو هیله ل م چې دا ک اب د چاپ څخه و روس ه ټولو
هیوادوالو ته د لاسرسۍ وړ وي او هیوادوال ت ې پوره ګټه پورته کړي.

ومن هللا التوفیق
عبدالحمید"سهاک"
د حقوقو ماستر او د پوهنتون استاد
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مقدمه

انسا به دلیل انسا بودنش و داش ک ام دارای حقوق و آزادی هایی اس و تصور
انسا بدو داش آنها بی معنی و بیهوده خواهد بود خداوند(جک انسا را آ یده و به او
موهب زنده گی بخشیده اس  .وی را اشرف مخلوقات ق ار داده ،از روح خود در او دمیده
و وی را شایس ۀ سجدۀ ش گا ق ار داده اس .
حقوق و آزادیهتتایی کتته انستتتتتتتا از آ  ،چتته در حقوق الهی و طبیعی و چتته در حقوق
مو ضوعه ب خوردارا س  ،ب شامل حقوق و آزادیهای می شود که ا شخاد عمومی مانند
دول و یا ا شخاد خ صو صی حق تع ض به آن ا ندارند و دول نیز مؤظف به پا سداری از
آنها و ب خورد با کسانی اس که به آنها تع ض نمایند.
آزادی نوعی ر ار ،راه و روش و نظم پذی ه شتتتتتده در تاریخ و هنگ مل ها استتتتت که
ب ای مستتتتتایل گوناگونی که در زندگی اج ماعی ب ای ا اد مط ح می شتتتتتود راه حل هایی
د از
ارایه می کند و پی شنهادها و تو یه هایی می نماید که هدف همه آنها رها ساخ
ه گونه قید و بند ،اجبار و الزام ،بی عدال ی  ،ظلم و س م ،جهل و تعصب ،و در پایا حفظ
مقام و حیثی و ک ام انسانی اوس  .ب ای شناخ آزادی ،باید چگونگی روابط بی دول
و ا اد اعمال و ر ار آنها با یکدیگ و ا ول حاکم ب آ را ب رسی نماییم .باید دید در جامعه
ا تتتول و ضتتتوابط ارایه شتتتده از ط ف نظامهای م دم گ ا و آزاد منش چگونه به کار گ ه
شتتتتتده اند و از چه درجه از ثبات و استتتتت کام ب خور دارند و چه اندازه ا کارعمومی از آنها
پش یبانی می نماید.
آزادی و توستتتعه اق صتتتادی و اج ماعی ملازم یکدیگ ند .ق وم ومی ا زایش بی رویۀ
جمعی و دمه زد به م یط زیس و به خط انداخ سلام و امنی هما قدر ب ای
بشتتری مضتتراستت که قید واجبار و خشتتون و نادانی و تعصتتب حمای واقعی از آزادی
مستت لزم مبارزه پیگی علیه گ ستتنگی ،بیماری ،جهل توستتعه و گستت ش هنگ دانش بشتتر
هنگی که آزادی را بشتتناستتد و خود را با ا تتول و موازی آ مطابق دهد،
استت  .بدو
ستتخ گف از آزادی بی معنا اس ت ه جامعۀ ستتیاستتی دارای مجموعه قواعد نوش ت ه یا نا
نوش ه به منظور تعی روش های رسید به قدرت سیاسی ،اعمال و ادارۀ آ و شناسایی
حقوق و آزادی های شه وندا اس مجموعۀ ای قواعد ،قانو اساسی را شکل می دهد.
و همچنی قانو اساسی ا غانس ا از تاریخ  22قوس الی  14جدی  1382هج ی شمسی
توسط لویه ج گه ب رسی و تصویب شده اس  .ای قانو در تاریخ  6دلو  1382به توشیح
رییس دول ان قالی ا غانست ا رستتید .در مقدمه قانو استتاستتی ا غانست ا آمده است «:
ما م دم ا غانستتتتت ا با ایما راستتتتتخ به ذات پاک خداوند و توکل به مشتتتتتی حق تعالی و
اع قاد به دی مقدس اسلام؛
 .....با رعای منشور ملل م د و با اح ام به اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
 .....به منظور تاسیس نظام م کی ب اراده م دم و دموک اسی؛
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به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم ،اس بداد ،تبعیض و خشون ومب نی ب قانو
مندی ،عدال اج ماعی ،حفظ ک ام و حقوق انستتتتانی و تاُمی آزادیها و حقوق استتتتاستتتتی
م دم؛
 .....به منظور زندگی م ه و م یط زیس سالم ب ای همه ساکنا ای سرزمی ؛
 .....ای قانو استتتتتتاستتتتتی را مطابق با واقعی های تاریخی ،هنگی و غی ه تصتتتتتو یب
ک دیم»
مقدمه قانو استتتتاستتتتی ا غانستتتت ا که از هایی از آ در اینجا ذک شتتتتده استتتت  ،بیا
مناستتتبی از نیاز ها وان ظاراتی استتت که مل ا غانستتت ا از دول و حکوم توقع دارند.
حقوق اساسی و وجایب اتباع ا غانس ا در مواد بیس و دوم تا پنچاه و نهم قانو اساسی
ذک شتتده است  .دری تقستتیم بندی کلی می توا م وای ای مواد را ناظ به ستته دست ه
حقوق ناظ به آزادی ،حقوق ناظ به امنی و حقوق ناظ به توستتتتتعه و انکشتتتتتتاف اتباع
ا غانس ا تقسیم نمود.
فصل اول حقوق ناظر به آزادی اتباع افغانستان
بخشی از صل دوم قانو اساسی ا غانس ا ناظ به حقوق اساسی اتباع اس که در
آ به مهم ی حقوق ا اد در قلم و و حاکمی دول ا غانستتت ا اشتتتاره شتتتده استتت  .در
قانو اساسی ا غانس ا از انواع مخ لف آزادی ا اد یاد شده ،از آنها حمای به عمل آمده
استتتتتت ای آزادیها شتتتتتتامل آزادی یا تمامی جستتتتتمانی ،آزادی مذهب ،آزادی بیا  ،آزادی
اج ماعات.
فصل دوم حقوق ناظر به امنیت اشخاص
حقوق م بوط به امنی اتباع ا غان س ا را می توا به دود س ه حقوق م بوط به امنی
قضایی و امنی اق صادی تقسیم نمود.
در نهای  ،ما شاهد حقوق قضایی و م بوط به داد رسی و دادگس ی هس یم که امنی
قضایی را ب ای ما به ارمغا می آورند .ای حقوق عبارتنداز :امنی (مصونی از دس گی ی
و بازداشتتت خودستتترانهک ،داد رستتتی منصتتتفانه ،حق داد خواهی ،حق د اع و داشتتت وکیل،
استتت قلال قاوتتتی و قوۀ قضتتتاییه و تضتتتمینات م بوط به حقوق جزا از جمله ا تتتل قانونی
بود م اکمۀ جزایی و ممنوعی بدستتتتت آورد اق ار ،گواهی و ستتتتتوگند به طور اجباری،
ا تتتل ب ائ  ،ا تتتل قانو بود ج م و مجازات ،ا تتتل به گذشتتت ه ب نگشتتت قوانی جزائی،
د م وم از آزادی و بخشی از ای حقوق ،در ب گی ندۀ حقوق و آزادی های
اح ام به حیثی
اق صادی اس که انسا به سبب انسا بودنش و ب ای ادامۀ زنده گی خود به آنها نیازمند
استتتت از قبیل حق داشتتتت حداقل ر اه و امکانات در زندگی (حق تغذیه و پوشتتتتاکک آزادی
کسب و کار و حق مالکی و حق ان خاب شغل.
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فصل سوم حقوق ناظربه توسعه (انکشاف)
عنوا نسل سوم حقوق بشر
حق توسعه و انکشاف از جمله حقوقی اس که از آ ت
یاد می شود .ای حقوق شامل گ وه و سیعی از جمله حق ب خورداری از آموزش و پ ورش،
حق دان س  ،حق ب خورداری از م یط زی س سالم ،حق گذرا منا سب اوقات اغ  ،حق
و سلام ی وغی ه اس .
درای ک اب پیش از ب رسی حقوق و آزادی های اشخاد در قانو اساسی ا غانس ا در
خصتتتود ریشتتته های ک ی ای حقوق وآزادی ها با توجه به قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا ،
شناسائی یا منابع داخلی و بی المللی ،نمونه اهداف ،ویژه گی ها،م دودی ها و نظارت
ب اج ای آنها سخ می گویم.
سپس در خ صود انواع حقوق و آزادی ها در سه صل جداگانه ،ما نخ س به تع یف
و سپس به ب رسی شناسائی و منابع ه ی از آنها اعم از داخلی و بی المللی می پ دازیم.
بعد بی المللی از استتتناد حقوق بشتتتری عام و خاد جهانی مانند اعلامیه جهانی حقوق
در ُ
بشتتتتتر ،میثاق های بی المللی حقوق مدنی و ستتتتتیاستتتتتی و حقوق اق صتتتتتادی ،اج ماعی و
هنگی ،کنوانسیو اروپائی حقوق بشر ،اعلامیه اسلامی حقوق بشر و ...سخ می گوییم.
دربعد داخلی نیز دیدگاه ادیا الهی بویژه دی مبی استتتتتلام و موضتتتتتع حقوق داخلی
ُ
ب خی کشتتتورها و بویژه جمهوری استتتلامی ا غانستتت ا در قانو استتتاستتتی ،قوانی عادی و
مق رات دول ی در خصود انواع حقوق و آزادی ها مورد ب رسی ق ار می دهیم درنهای به
ستتتتتراو م وا ابعاد ،شتتتتترایط و م دودی های به ه گی ی از ه ی از حقوق وآزادی ها در
منابع بی المللی و داخلی می رویم.
بی شت ای ک اب دارای ای ادات و نقایضتتی است که نویستتنده با گوش جا آنها را می
شنود و خواهد کوشید که در چاپ های بعدی نسب به ر ع آنها هم گمارد.
نجمان "مسعودی"
ماستر حقوق عمومی

فصل اول
حقوق ناظر به آزادی اتباع افغانستان

بخ شی از صل دوم قانو ا سا سی ا غان س ا ناظ به حقوق ا سا سی اتباع ا س که در
آ به مهم ی حقوق ا اد در قلم و حاکمی دول ا غانس ا اشاره شده استتتتتت  .الب ه
"یکی از م شخ صات حقوق دی ای ا س که نمی وا ه س ی از آنها تهیه و ادعا ک د که
قط مکلف به رعای آنهاس و خارج از آنها ب
تعداد مزبور قطعی و کامل اس و دول
دول تکلیفی نیستتتت ...همچنی هدف از احصتتتتا و ذک حقوق دی در قوانی استتتتاستتتتی
من صتتر ک د آنها نیس ت  .بلکه بیا نظای و امثال و نمونه آنهاس ت  .با م ور زما و بستتط
روابط میا ا اد و حکوم  ،حق های جدیدی در ع ه حقوق عمتتتتومی ظاه میشود که
ممک ا س در قانو ا سا سی ذک ی از آنها ن ه با شد " 1 .آزادی عبارت از حقی ا س که
به موجب آ  ،ا اد ب وانند اس عدادها و توانایی های طب تیعی و خدا دادی خویش را به کار
اندازند ،مشروط ب آنکه آسیب و یا زیانی به دیگ ا وارد نسازند2 .از دیدگاه ل ستتتتتتتفی ه
انسا به صرف انسا بود دارای ب خی حقوق بنیادی اس که مهم ی آ آزادی متتتتتتتی
باشد .
از ستتوی دیگ انستتا موجودی استت اج ماعی و بناب ای وتتروری استت ضتتم اج ای
حقوق وآزادی های خود ،به حقوق و آزادیهای دیگ ا نیز اح ام کند3 .از دید گاه ستتتتتتتیاسی،
آزادی یکی از پایه یی ا لی دموک ا سی م سوب می شود .در قانو ا سا سی ا غان س ا از
انواع مخ لف آزادی ا اد یاد شده ،از آنها حمای به عمل آمده اس .ای آزادیها عبارتند از:
_ آزادی یا تمامی جسمانی
_ آزادی مذهب
_ آزادی بیا
_آزادی اج ماعات

 _1بو شه ی ،ص 47 – 46
 _ 2مطابق ماده بیستتت و چهارم قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا  « :آزادی حق طبیعی انستتتا استتت  .ای حق جز آزادی
دیگ ا و مصتتتالح عامه که توستتتط قانو تنظیم می گ دد  ،حدودی ندارد  .آزادی و ک ام انستتتا از تع ض مصتتتو
اس  .دول به اح ام و حمای آزادی و ک ام انسا مکلف می باشد ».
 _3ها شمی  ،ص . 197 -196

مبحث اول – آزادی یا تمامیت جسمانی

یکی از اولی و بدیهی ت ی آزادیها ،آزادی ت آدمی اس  .مع تنای ای سخ آ اس  .که
ت آدمی تنها م علق به خود اوستتت و هیچکس حق ندارد ت دیگ ی را ب ده و بتتتتتتتتنده خود
کند .ای حق که اکنو ممک استتت بستتتیار طبیعی و بدیهی باشتتتد ،در طول تاریخ همواره
 .صرف
مورد تع ض ق ار گ ه اس و ب ای شناسایی آ مبارزات بسیاری ورت پذی
نظ از نظامهای سیاسی و قدرت های اق صادی ،ح ی ب خی لاسفه نیز اع قاد داش ند که
ب دگا ،ب ده آ یده متتتتتتتی شوند و ا شراف آزاد .تنها در دهه های اخی ای حق به رسمی
1
شتتتتناخ ه شتتتتده که هیی کس نباید مال ت دیگ ی شتتتتود و او را به کار اجباری وادار کند.
درس ت به همی دلیل اس ت که در ماده چهل و نهم قانو استتاستتی ا غانس ت ا چنی آمده
استتتتتت " :ت میل کار اجباری ممنوع استتتتتت ...ت میل کار ب اطفال جواز ندارد " .الب ه باید
دانس که منع اجبار به کار منا ی انجام ب خی وجتتتایب اج ماعی ب ای اتباع نتتتیس چنانکه
ممک اس حفظ جامعه و تمامی اروی کشور مس لزم انجام ب خی ختتتتتتتدمات اجباری در
حال ا ضط اری با شد .مطابق ق ه دوم ماده مذکور از قانو ا سا سی ا غان س ا  ":سهم
گی ی عال در حال جنگ ،آ ات و ستتتتای حالاتی که حیات و آستتتتایش عامه را تهدید کند ،از
وجایب ملی هت ا غا می باشد" .و همچنی حقوق و آزادی های دی یا شخصی یا آزادی
های ت و جسم از ی اندیشۀ ساده سر چشمه می گی ند  :پیش از ی شه وند آزاد بود ،
د آزاد باشد و در ب اب تع ضات خود سرانه و غی قانونی نسب به جسم،
انسا باید ی
2
روا و زندگی خ صوصی مورد حمای و حفاظ ق ار گی د .ای دس ه از حقوق و آزادی ها
و آمد و ان خاب م ل اقام  ،مصتونی
شتامل حق زندگی ،حق ک ام انستانی ،آزادی ر
از تع سرض به ح یم خصوصی ،آزادی مستتتتتتتک و تع ض نا پذی ی آ مصونی مکاتبات و
مکالمات و حق ازدواج به طور آزادانه میگ دد.

گفتار – حق زندگی
الف – تعریف

حق زنده ماند و ادامۀ حیات از حقوق ط ی و الهی اس  .حق ی انسا  ،زنده ماند
اس و تع ض به آ روا نمی باشد .از نظ حقوقی ،انسا از حیوا م مایز نیس مگ به
واستتتطۀ حقوقی که ب ای او به رستتتمی شتتتناخ ه اند که مقدم و پیش از همه ،حق زندگی
 _1مقاوله نامه شتتماره  29در خصتتود منع کار اجباری تصتتویب شتتده کنف انس عمومی ستتازما بی المللی کار در
تاریخ  28جو  ، 1930ژنو به نقل از داک حسی غلامی مبانی حقوق وعدال جزایی در ا غانس ا
 _2حقوق بشر دک بیژ عباسی  ،د 73 ،
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استتتتتت  .ای حق ب ای انسا شرط نخس ی وجود و تداوم جسم و ت او می باشد .به ل اظ
تاریخی و لسفی ،حق ب زندگی انسا ب همۀ دیگ حقوق مقدم اس .
بناب ای  ،زندگی از حقوق ط ی و طبیعی انستتتتتا و پایه ی همۀ حقوق انستتتتتانی به
شمار می رود ،زی ا همۀ حتتتتتتتقوق ،قایم به وجود خود انسا هس ند و بدو آ  ،هیی حقی
ب ای شخص معنا و مفهومی ندارد 1 .به تغبی رای متتتتتتور  22مار چ  2001م کمه اروپایی
حقوق بشر  « ،حق ب زندگی ارزش ب ت و در سطح حقوق بشر » اس ت  .و همچنی در ماده
بیس ت و ستتوم قانو استتاستتی ا غانس ت ا چنی تصتتریح شتتده ،زندگی موهب الهی و حق
طتتتتتبیعی انسا اس  .هیی شخص بدو مجوز قانونی از ای حق م وم نمی گ دد .مفاد
ای ماده بیانگ نکات زی اس :
حق حیات را خداوند «ج» به انسا اعطا ک ده و حق طبیعی انسا اس .
لذا حقی نیس که قانو به کسی اعطا کند ،به عبارت دیگ  ،ای حق امضایی اس نه
اعطایی.
هیی دی بدو مجوز قانونی از ای حق م وم نمی گ دد؛ به ای معنا که اگ م اکمه
یی حکم به ستتتتتلب حیات کستتتتتی می کند ،باید ای حکم طبق مجوز قانونی باشتتتتتد و نه به
ورت خودسرانه.
قط م کمه می تواند چنی حکمی را ادر کند نه هیی مقام دیگ ی .
وق ی پای م کمه به میا می آید باید م کمه یی تتتالح و ب خوردار از استتت اندارد های
ا ول م اکمه منصفانه باشد ،زی ا ه م کمۀ که اقد ای معیار ها یا اس اندارد ها باشد،
الح به دور چنی حکمی نخواهد بود.
ب  -محتوا و ابعاد

زندگی هدیه و موهب ی اس که خداوند«ج» به بشر ارزانی داش ه اس  ،هتتتتتتتیی د یا
گ وه یا دول ی نمی تواند ای حق را از د بگی د و یا آستتتتتیبی به ت و روح او وارد آورد.
کشتت هیتتتتتتتتی کس بدو مجوز قانونی جایز نیستت  .تنها قانو می تواند اجازۀ تع ض به
زندگی کستتی را بدهد .حمای از جا و زندگی ا اد از وظایف ا تتلی دول استت و بقای
ه جامعه و بنیا امنی ملی و بی المللی ب آ استتتتت وار استتتتت  .هیی دول ی نمی تواند
نتتتتتتت سب به م سولی ملی و بی المللی خود در ای باره بی اع نا بماند و به ا س ناد عدم
2
دخال در امور داخلی ،مانع نظارت های بی المللی شود.

 _1موتمنی آزادیهای عمومی د  40به نقل از هما د 73
 _2منوچه  ،آزادی های عمومی ،د . 40به نقل از هما د
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زندگی انستتتتتتا و تع ض نا پذی ی به آ در ق آ ک یم و استتتتت ناد بی المللی و داخلی
م تتتعددی پیش بینی شده اس مانند مادۀ  3اعلامیۀ جتتتهانی حقوق بشر ،بند  11ماده ی 6
متیثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف مادۀ  2اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر .
ق آ مجید حق زندگی را م م می داند و ب ای جلوگی ی از تجاوز به زندگی انستتتتا ها
و ریخ ه شد خو نا حق می کوشد ب ای نمومه در آیۀ  32ستتتتتتتورۀ اسرا می ماید« :
ولاتق لوا النفس ال ی ح م هللا بال ق وم ق ل مظلوما قد جعلنا لولیه ستتلطانا لایستترف
ی الق ل انه کا متتتتتتنصورا» « :ه گز انسانی را که خداوند «ج» ق لش را ح ام ک ده اس
نکشتتتید مگ ای که به حکم حق ،ستتتااوار ق ل باشتتتد وکستتتی که خو مظلومی را به نا حق
تتتاحب دم در ق ل مج م
ب یزد ما بتتتتتتتتته ولی دم او تستتتلط ب قاتل دادیم پس در مقام آ
اسراف نکند که او از جانب ما موید و منصور خواهد بود».
ت – محدودیت ها

از نقطه نظ لسفی هیی کس حق کش دیتگ ی را ندارد مگ ای که ب ای حفظ زندگی
خویش یا د اع مشروع مجبور بدی ام شده باشد.
گفتار دوم – حق کرامت انسانی
الف -تعریف

حق ک ام ان سانی عبارت ا س از ب ت ی ،تتتتتتتتقتتتتتتتدم و اح ام ان سا  .با توجه به ای که
او حق ه انستتا اس ت که در
انستتا اشتترف مخلوقات اس ت و به ستتبب ح م و شتترا
جامعه با اح ام زندگی کند و در مقابل ه گونه ب دگی ،بندگی ،شتتتتتکنچه ،ر ار های غی
انستتتتانی و ت قی آمیز مورد حمای و حفاظ دول ق ار گی د .وهمچنی ک ام به معنای
پاک بود از آلودگی ،شتترف و کمال است  .استتتتتتتتتتناد بی المللی حقوق بشتتر ،حق ک ام و
حیثی بشتتری را به عنوا ی حق استتاستتی مورد ت کید ق ارداده استت و همه انستتا ها را
مکلف به رعای آ می داند «1 .ک ام انسانی » در قانو اساسی ا غانس ا از جتتتتتتتایگاه
ویژه ب خوردار اس  .اهمی ای حق به اندازۀ اس که تدوی کنندگا پیش نویس قانو
استتاستتی در مقدمه ای قانو حفظ ک ام و حتتتتتتتتقوق انستتانی را در جامعه ا غانستت ا از
اهداف تدوی ای قانو اساسی دانس ه اند.
در ماده بیس و چهارم تصریح شده اس  « :ک ام انسانی از تع ض مصو اس »
و دول ب « حمای از آزادی و ک ام انسا » مکلف شده اس و در ماده بیس و نهم
مجازات مخالف ک ام انسانی ممنوع شم ده شده اس .
ب – منابع

ک ام ذاتی ان سا در ادیا الهی از جتتتتتتتمله ا سلام ،حقوق داخلی و حقوق بی الملل و
نزد اندیشمندا مورد توجه و تاکید ق ار گ ه اس .

 _1بهم آقایی  ،د  . 29به نقل از دوک ور غلام حیدر علامه ک اب جایگاه حقوق بشتتر در قانو استتاستتی ا غانس ت ا ،
د 98
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-1منابع بین المللی

اعلامیه جهانی حقوق بتتتتتتتتشتتر در مقدمه و مواد  4-6خود ب ک ام انستتانی تاکید ک ده
اس  .در مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشتتتتت آمده اس  « :شناسایی حیثی کلیه اعضای
خانواده بشتتتری و حقوق یکستتتا و ان قال نا پذی آنا استتتاس آزادی و تتتلح را تشتتتکیل می
دهد» .ماده  1ای اعلامیه چنی صتتتراح دارد  « :همۀ ا اد بشتتتر آزاد به دنیا می آیند و از
ل اظ حیثی و حقوق ب اب ند همه دارای عتتتتتقل و وجدا می باشند و باید نسب به یکدیگ
با روح ب ادری ر ار کنند».
شتتتتتکنجه یا مجازات یا ر ار
ماده  5ای اعلامیه نیز می گوید که احدی را نمی توا ت
ق ار داد که ظالمانه و خلاف انسانی یا شیو بشری یا موه باشد.
مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی ب حیثی ذاتی انسا تاکید ک ده و در مواد  7و 8
می ثاق نیز ب ندگی ،کار اج باری و ان جام آ مایش های طبی و علمی ب روی انستتتتتتا بدو
رضتتای آزادانۀ وی را ممنوع نموده استت  .مقدمه و مواد  11 ،4 ،1و  20اعلامیۀ استتلامی
انسا توجه ک ده اس .
حقوق بشر نیز به حیثی و شرا
 -2منابع داخلی:

از دیدگاه استتتلام ،خداوند«ج» انستتتا را موجودی شتتتریف ونمونه ق ار داده ،به او ک ام
داده و مزایایی به او بخ شیده که دیگ موجودات از آ م ومند .در آیه  30سوره بق ه ذک
شده استتتتت  « :انی جاعل ی الارض خلیفه » .در آیه  70سوره استتتتت ا نیز آمده اس  « :و
لقد ک منا بنی آدم و حملناهم ی الب و الب و رزقناهم م طیبات و ضتلناهم علی کثی
مم خلقنا تفضیلا « :»...ه آینه بزرگ ستتتتتتتاخ یم زندا آدم را و ب داش یم ایشتتتتتتتان ا در
بیابا و دریا و روزی دادیم ایشتتتان ا از چیزهای پاکیزه و ضتتتل دادیم ایشتتتان ا ب بستتتیاری از
آنچه آ یده ایم ضتتل دادنی»1 .ای آیه با صتتراح  ،اثبات میکند که خداوند م عال ،انستتا
ها را ذاتا مورد تک یم ق ار داده و آنها را ب بستتتتیاری از کاینات ب ت ی داده استتتت  .به همی
دلیل ،همه انسانها باید ای ک ام را ب ای همدیگ به عنوا حق بشناسند و خود را در ب اب
آ مکلف ببینند.
در آموزه های اسلامی انسا از ک ام و حیثی ذاتی ب خوردار اس  .انسا ها ارو از
رنگ ،نژاد ،جنستتتتی  ،ملی  ،دی و مذهب همگی در نهای ب آمده از پدر و مادری واحدند
و از حداقل حقوق انسانی ب خوردارند.
« یا ایها الناس انا خلقناکم م ذک و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایلا ل عار وا ا اک مکم
عندهللا اتقاکم ا هللا علیم خبی » « :ای م دم  ،شتتتتما را از ی م د و ز آ یدیم و شتتتتما را
زندگی هتتتتتتتماهنگی داش ه
شعبه ها و قبیله ها ق ار دادیم که با یکدیگ با ت صیل مع
باشتتید .قطعا با ک ام ت ی شتتما نزد خداوند «ج» با تقوا ت ی شتتماستت » (آیه  13ستتوره
حج اتک.

 _ 1تفسی کابلی ت جمه از حضرت شیخ الهند م مودال س دیو بندی و حضرت مولانا ناشر احمد عثمانی دیو بندی
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حق ک ام انستتتانی ممنوعی امور و پدیده های که می تواند ک ام انتتتتتتتتتستتتا را زی
ستتتوال بب د به دنبال دارد از قبیل ممنوعی ب دگی ،بندگی و کار اجباری (1ک ،ممنوعیتتتتتتتتت
شکنچه (2ک و ر ارهای غی ان سانی و ت قی آمیز(3ک و ممنوعی آزمای شهای طبی و علمی
ب روی انسا بدو رضای وی (4ک.ای ممنوعی ها نیز در زم ه م وا و ابعاد حق ک ام
انسانی ق ار میگی ند.
-1ممنوعیت بردگی و بندگی

در بندگی ،بنده شخصی حقوقی دارد ولی در اخ یار ی شخص اس  .ولتتتی در ب دگی،
ب ده شتتخص آزادی نیس ت  ،شتتخصتتی حقوقی ندارد و قط دارای تکالیفی اس ت .ب دگی و
کار اجباری به موجب مواد  61 ،4و 7اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ،مادۀ  8میثاق حقوق مدنی
و ستتیاستتی ،بند  1مادۀ  4کنوانستتیو اروپایی حقوق بشتتر ،مادۀ  5منشتتور حتتتتتتتقوق بنیادی
ات ادیۀ اروپا و بند  1مادۀ  6کنوانسیو ام یکایی حقوق بشر ممنوع اعلام شده اس .
ام وزه بندگی مدر توجه همگا را به خود جلب ک ده اس و شامل تجارت انسا ها و
بویژه
زنا  ،دخ ا و کودکا با اغفال ،یبکاری ،استتت خدام ،حمل و نقل ،قاچاق ،ستتتکون  ،کار،
ستتتتو استتتت فاده از کودکا در جنگ ،کار در معاد  ،وش آنها ،ازدواج زودهنگام کودکا ،
وش زنا و دخ ا ر ار با آنها در وضتتتتتعی ی مغای با ایشتتتتتا و ک ام آنها در ستتتتتطح
داخلی و بی المللی و انستتتا را در اخ یار دیگ ی ق ار داد به منظور ارتکاب ج م ،شتتتا،
سو استتتت فادۀ جنسی ،گدایی ،خ ید و تتتت وش کالاهای مجاز یا ممنوع وغی ه می گ دد .ب
پایۀ ب آورد ستتتتتازما بی المللی کار در سال  ،2009حداقل  12میلیو و 300هزار بزرگسال
و کودک در گی کار اجباری و ب دگی جنستتتی هستتت ند .همچنی ب استتتاس گزارش گزارشتتتگ
ویژۀ قاچاق انسا که در  23اک وب  2009به مجمع عمومی سازما ملل ارایه شتتتتتد ،بیش
ق بانیا ای تجارت کثیف از کشتتتتتور های قی و یا ا اد متتتتتتتتتتتهاج هستتتتت ند .همچنی ای
موضتتتتتوع نیز اث بات شتتتتتتده که در خانواده های با طب قه اج ماعی و هنگی پای و در
متتتتناطقی که در آمد سرانۀ آنها کم اس  ،ای موضوع بیش مشاهده شده اس  .ا اد در
ای موقعی ها بستیار آستیب پذی ند و نیازمند کم دول م دا و ستازمانهای دول ی و غی
دول ی هس ند .در ا غانس ا قانو قاچاق انسا در سال  1387توسط ریس جمهور دول
جمهوری اسلامی ا غانس ا توشیح گ دیده.
 -2ممنوعیت شکنجه

شتتتکنجه عملی استتت که بطور عمدی رنش های شتتتدید جستتتمی یا روانی ب ی شتتتخص
ت میل می نماید  .شکنجه به موجب مادۀ  5و بند  1مادۀ  14اعتتتتتتتلامیۀ جهانی حقوق بشر،
مادۀ  7میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،مادۀ  3کتتتتتتتنوانسیو اروپایی حقوق بشر ،قطعنامه
های تصویب شده سالهای  1952 ،1950 ،1949در باره متتتتتتنع مجازات بدنی ،قطعنامه سال
 _1مادۀ  4ای اعلامیه چنی صتتراح
که باشد ممنوع اس ».

دارد«:احدی را نم ی وا در ب دگی نگاه داش ت

و داد و س ت د ب دگا به ه شتتکلی
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 1957در مورد منع شتتتکنجه تصتتتویب شتتتده مجمع عمومی ستتتازما ملل و مواد  14و 20
اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر ممنوع شده ا س  .ب ای مقابله با شکنچه سه کنوانسیو بی
المللی به طور ویژه به تصویب رسیده اند که عبارتند از:
 -1کنوانستیو منع شتکنچه و دیگ مشتتتتتتتتقات و ر ارهای غی انستانی تصتویب شتده 3
دسمب  1984چهلمی اجلاس مجمع عمومی سازما ملل که  141کشور به آ پیوس ه اند.
 -2کنوانسیو ام یکایی پیشگی ی و مقابله با شکنجه تصویب شده  9دسمب . 1985
 -3کنوانسیو اروپایی پیشگی ی از شکنچه تصویب شده  26نومتتتتتب  1987کمی ۀ وزی ا
شورای اروپا.
در ا غانستتتتت ا ماده بیستتتتت و نهم قانو استتتتتاستتتتتی و ماده  278قانو جزا ممنوعی
ه گونه شتتتکنجه را پذی ه اند .م تکبی آن ا حستتتب احوال به حبستتتیکه از دو ستتتال بیشتتت
نباشد یا جزای نقدی که از بیس و چهار هزار ا غانی تجاوز نکند م کوم می گ دد.
 -3ممنوعیت رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز

همانند شتتکنجه ،ر ار های غی انستتانی و ت قی آمیز ،مادۀ  5اعلامیۀ جهانی حقوق بشتتر،
مادۀ  7میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،مادۀ  3کنوانسیو اروپایی حتتتتتتقوق بشر ،بند  1مادۀ
 16کنوانسیو منع شکنجۀ سال  ،1984کنوانسیو اروپایی پیشگی ی از شکنجۀ سال 1987
و مادۀ  20اعلامیه استتتتتلامی حقوق بشتتتتتر حکوم ها را از اعمال مجازات ها یا ر ارهای
ظالمانه ،غی انسانی منع ک ده اس .
ب خلاف شتتتتکنجه ،ر ار های غی انستتتتانی نه به موجب ی م رستتتتمی بلکه بوستتتتیلۀ
م اکم اروپایی
حقوق بشر تع یف شده اند .ر تتتتتتت ار های غی انسانی « اقدامی اس که به طور عمدی
موجب رنش ها و دردهای ج سمی یا روانی ب سیار شدید میگ دد بدو ای که حدت و شدت
آ به شکنجه ب سد».
ر ار ت قی آمیز که نسب به ر ارهای غی انستتتتتتتانی از شدت کم ی ب خوردار اس
اقدامی استتت که « به ط ز احشتتتی د را در ب اب دیگ ا ت قی و خوارمیکند یا او را وادار
به انجام عملی خلاف عقیده و وجدا او متتتتتتتتتتتی نماید» .ب ای نمونه ،ر ارهای ت قی آمیز
عبارتند از :شتتترایط نا مناستتتب زندا به ل اظ مادی ،تتتتتتتتتتتت ی ،آزارها یا بد ر اری ها علیه
زندانیا توسط مسولی زندا .
شکنجه در ب سیاری از ک شورها از جمله دول ع ضو کنوان سیو اروپایی حقوق ب شر کم
دیده میشتود ولی ر ارهای غتتتتتتتی انستانی و ت قی آمیز همچنا مشتاهده می گ دد .بناب
ای  ،کمی ۀ منع شتتتتتکنجه ستتتتتازما ملل ،م کمه ارو پایی حقوق بشتتتتتر ،کمی ۀ اروپایی منع
شکنجه و م کمه های رسیدگی به امور جزایی در داخل کشور ها ه ی باید در پیتتتشگی ی
از ای ر تتار هتتا و مبتتارزه بتتا آنهتتا گتتام هتتای بیشتتتتت ی ب دارنتتد .پس چنی ر تتارهتتایی ه گز
پذی نی نیس ند.
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در ا غانستت ا ماده بیستت و نهم قانو استتاستتی و ماده  442قانو جزا تصتتویب شتتده
ستتتال  1355هج ی شتتتمستتتی ای گونه اعمال را ممنوع اعلام ک ده اند .به موجب ماده وق
الذک دشنام به کلی ممنوع اس  .عدم رعتتتتتتتای ای تکلیف ،ا زو ب ای که ج م بشمار
می رود ب اساس ماده  442و  443قانو جزا خطا کار و گناه کار مجازات خواهد شد.
 -4ممنوعیت آزمایش های طبی و علمی بر روی انسان بدون رضایت

وی بدو رضتتای انستتا نمی توا او را مورد آزمایش طبی و علمی ق ار داد .اح ام به
بد انستتا یا حق ب تمامی جستتمانی تنها توستتط حکوم تهدید نمی گ دد بلکه بیش از
پیش ممک است توستتط داک ا در مع ض خط باشتتد .پیش از انتتتتتتتتجام ه گونه عملیات
ج احی یا طبی ،اب از رضتتای انستتا وتتروری استت مگ در موارد اضتتط اری هنگامی که
عمل ج احی و طبی مطلقآ وتترورت داش ت ه باشتتد و ای وتترورت لازمی و خط وری ب ای
م یض و جه نجات زندگی او باشد.
قانو می تواند ا ل رضای انسا پیش از ه عملیات ج احی یا طبی را نا دیده بگی د
و اعمال پیشتتگی ی مانند واکستتیناستتیو  ،معاینات طبی یا گاهی درما را دربارۀ دیوانه ها،
مع ادا به مواد مخدر ،مع ادا به الکل ختتتتتتتط ناک و ا اد مب لا به م یضی های آمیزشی
ت میل نماید .با توستتتعۀ علوم طبی امکا ب وز تهدید در حوزۀ آزمایش های طبی و علمی
وجود دارد تا جایی که می توا از آ به پیدایش « قدرت طبی » تعبی ک د  .ای قدرت
جدید طبی ممک اس روی جنی ،انسا و یا جسد انسا اعمال گ دد.
آزمایش روی بد انستتتتتا که توستتتتتط داک ا آلما نازی در دورا جنگ دوم جهانی ر
دادبس تیار وحش ناک بود .به همی دلیل ،میثاق حتقوق مدنی و سیاسی در مادۀ  7خود می
گوید « :انجام آزمایشهای طبتتتتی یا علتتتتمی روی انتتتتسا بدو رضتتتتای آزادانه وی متتتتمک
ه گذاش ه اند .ک تنوانسیو اروپایی ح تقوق
نیس » .مق رات م عددی ب ای ممنوعی
بشتتتر در ای باره خاموش استتت  .ولی ای ام به موجب مادۀ  16کنوانستتتیو اویدو)(Oviedo
پیش بینی گ دیده استت  .مادۀ  21قانو استتاستتی دراستتیو روستتیه دربارۀ مصتتو بود
انتتتتتسا از آزمایش های طبی و عتتتتتلمی چنی صراح دارد « :هیی کس را نمی توا بدو
رضای او مورد آزمایش های طبی و علتمی ق ار داد » .در ا غانس ا بند  2ماده  59قانو
جزا نیز یکی از اعمالی که ج م به شمار نمی رود عبارت اس از  « :در حال اج ای عملیات
ج احی و یا سای معالجات طبی مشروط ب ای که مطابق ا ول نی ح ۀ طب ب ضای
م یتتتتتتتتتض یا ولی و یا نمایندۀ قانونی وی تتتورت گ ه باشتتتد .اج ای عملیات ج احی در
حالات عاجل ازی حکم مس ثنی اس .
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گفتار سوم – آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت
الف – تعریف

حق عبور و م ور آزاد در داخل ختتتتاک کشور وهتتتتمچنی ب ای خ وج از آ و یا ورود به آ ،
جزو حقوق شناخ ه شده ا تتتتتت اد در کشورهای دمک اتی اس  .ای آزادی به متتتتتتعنی آزادی
و آمد در داخل و خارج کشتتتتور و آزادی ت ک آ استتتت  .ای آزادی به ا تتتتل جابجایی و
ر
تغی مکا از جایی به جای دیگ و وستتتایل مورد استتت فاده ب ای ای ام نیز ب می گ دد .ه
شتتتتته وندی می تواند در داخل کشتتتتتور خود بدو هیی گونه م دوی ی از ستتتتتوی دول یا
اشتتتتخاد خصتتتتوصتتتتی جابجا شتتتتود .آزادی اقام جنبه های گوناگونی دارد .د در ان خاب
متتتتتتتت ل اقام  ،است فاده از آ به دلخواه و ر ع مزاحم از دیگ ا با توجه به حق مالکی ،
آزاد اس ت  .آزادی اقام مس ت لزم ای اس ت که ب وا م ل اقام را بدو موا ق و اجازۀ
دیگ ا از جمله دول تغی داد .هکذا لازمه ی زندگی مو ق و پ نشتتاط ب ای ا اد جامعه
و آمد نموده و دره نقطه
ای اس که آنها حق داش ه باشند در تمامی نقاط کشور ر
که مایل باشند مسک اخ یار کند و مکا خاصی را ب ای اقام خویش ان خاب کنند.
ب – منابع

 -1منابع بی المللیدر استتتناد بی المللی از جمله اعلامیۀ جهانی حقوق بشتتتر ،میثاق بی
المللی حقوق مدنی و ستتتیاستتتی و بند  1مادۀ  8کنوانستتتیو اروپایی حقوق بشتتتر ب آزادی
و آمد تاکید ک ده اند .ماده  13اعلامیۀ جهانی حقوق بشر متتتتی گوید  -1 « :هتتتت کس
ر
حتتتتتتتتتق دارد که در داخل ه کشتتتوری آزادانه عبور و م ور کند و م ل اقام خود را ان خاب
نماید.
 -2ه کس حق دارد ه کشوری و از جمله کشور خود را ت ک کند و یا به کشوری خود باز
گ دد».مادۀ  12میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتتتتیاستتتتتی نیز صتتتتتراح دارد که ه کس
قانونا در سر زمی دول ی مقیم باشد حق عبور و م ور آزادانه و ان خاب آزادانۀ مسک خود
را در آنجا خواهد داش  .ه کسی آزاد اس هتتتتت کشوری و از جمله کشور خود را ت ک کند.
هیی کس را نمی توا خود سرانه از حق ورود به کشور خود م وم ک د.
 -2منابع داخلی
ماده  39قانو ا سا سی ا غان س ا به آزادی تعی م ل زندگی و اقام م دم میپ دازد-:
ه ا غا حق دارد به نقطه کشتتتور ستتتف نماید و مستتتک اخ یار کند ،مگ در مناطقی که
قانو ممنوع ق ار داده اس .
– ه ا غا حق دارد مطابق به احکام قانو به خارج ستتتف نماید و به آ ،عودت کند.در
و آمد و ان خاب م ل اقام تاکید شده ا س  .پیامب ا سلام (دک می
ا سلام ب آزادی ر
خی ا اقم » « :همۀ سر زمی
تتتتتتت مایند « :البلاد بلاد هللا و العباد عیال هللا یثما ا ب
ها از آ ختداس و بند گا نیز بندگا اوس  ،پس ه کجا موجب خی و سعادت شماس ،
اقام نماید ».
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الف – تفریف

زندگی و ح یم خصتتوصتتی ضتتای ه شتتخصتتی استت که در آ هیی کس بدو اجازه و
رضای وی نباید دخال و تع ض نماید .ح یم خ صو صی به معنای عام ،م صونی م سک
و مکاتبات را شتتامل می گ دد و در معنای خاد ،دیگ ابعاد و جنبه های زندگی خصتتوصتتی
د ،جز ح یم خصوصی او م سوب شتتتتتتده ،م ل ام و
را در ب می گی د1 .منزل و مسک
د استتتتت  .رعای ای ح یم ب ای انکشتتتتتاف و ایجاد امنی در جامعه
آستتتتتایش زندگی ی
ن تقش مهمی دارد .کسی که در مسک و منزل خود احساس امنی نکند ،در هیی جای دیگ
د تجاوز و تعدی کند ،به
چنی احستتتاستتتی نخواهد داشتتت و دول ی که به ح یم ستتتکون
هیی ح یم دیگ او اح ام نخواهد ک د.
مستتتالۀ حمای از زندگی خصتتتوصتتتی بویژه از اوایل ق بیستتت م و با ظهور نو جدید
مط ح شده اس .
ب -منابع

منابع بی المللی
ماده  12اعلامیۀ جهانی حقوق ب شر و مادۀ  17میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیا سی
چنی صتتتتتراح دارد که هیی کس نباید در زندگی خصتتتتتوصتتتتتی و خانواده مورد مداخلات
خودستترانه یا غی قانونی ق ار گی د .ه کس حق دارد در مقابل ای گونه مداخلات یا تع ض،
از ح ما ی قانو ب خوردار باشتتتتتتد .مادۀ  10می ثاق اخی نیز به ح فا ط از آب و و حیث ی
اشتتخاد اشتتاره می کند .مادۀ  8کنوانستتیو اروپایی حقوق بشتتر و مادۀ  7منشتتور حقوق
بنیادی ات ادیۀ ارو پا نیز اعلا می دارند .که ه کس حق اح ام به زندگی خصتتتتتوصتتتتتی و
خانوادگی خود را دارد .ماده  8منشتتور اخی نیز می گوید که « ه شتتخصتتی حق حفاط از
اطلاعات و داده های شتتتتخصتتتتی م بوط به خود را دارد» .مادۀ  18اعلامیۀ استتتتلامی حقوق
بشر اشعار می دارد « :الف – ه انسانی حق دارد که نسب به جا  ،دی  ،خانواده ،ناموس
و مال خویش در آسودگی زندگی کند.
ب -ه انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مستتتتتک و خانواده ،مال
و ارتباطات ک ا س قلال دا ش ه با شد و جا سو سی یا نظارت ب او یا مخدوش ک د حیثی او
شو حمای شود.
جایز نیس و باید از او در مقابل ه گونه دخال زور گویانه در ای
ُ
ج -مسک در ه حال ح م دارد و نباید بدو اجازه ساکنی آ یا به ورت غی مشروع
وارد آ شد و نباید آ را خ اب یا مصادره ک د یا ساکنینش را آواره نمود».
 -2منابع داخلی

ماده  38قانو اساسی ا غانس ا به مصونی از تع ضات نسب به حیثی شه وندا
می پ دازد ای ماده چنی صتتتراح دارد «.مستتتک شتتتخص از تع ض مصتتتو استتت  .هیی
شخص ،به شمول دول  ،نمی تواند بدو اجازه ساک یا ق ار م کمه با لاحی و به غی
از حالات و ط زی که در قانو تصتتریح شتتده است  ،به مستتک شتتخص داخل شتتود یا آ را
MORANGE .p.57 _1به نقل از عباسی  ،د109،
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مستول می تواند بدو اجازه قبلی م کمه  ،به
تف یش نماید .در مورد ج م مشتهود ،مامور
ُ
مسک شخص داخل شتتتتود یا آن ا تف یش کند .مامور مذکور مکلف اس بعداز داخل شد
یا اج ای تف یش ،در خلال مدتی که قانو تعی می کند ق ار م کمه را حا ل نماید».
گفتار پنجم – آزادی مسکن و تعرض نا پذیری آن

اراده و
ملکی در قانو مدنی به معنی حقی استتت که به مق ضتتتای آ شتتتتتتتتتتتتی ت
تستتتتتلط شتتتتتخص ق ار گی د و تنها مال می واند در حدود احکام قانو به استتتتت عمال ،به ه
ب داری و ه نوع تصتتتترف مالکانه در آ بپ دازد ( مادۀ  1900قانو مدنی ا غانستتتت ا ک .ولی
 .مسک خانه،
در ب ث آزادی هتای عمومی باید مفهوم وسیع ی را از مسک در نظ گ
د و خانواده اش میباشتتتد .مستتتک چهارچوب
آپارتما یا ه م ل دیگ بتتتتتتتتت ای ستتتکون
استتتتتتاسی زندگی خصوصی ،م ل استتتتتت ق ار ،سکون و آرامش روزم ۀ ا اد خانواده اس .
بناب ای  ،باید از ح تمای ویژه ای ب خوردار و از ه گونه تع ض مصو باشد .آزادی مسک
دارای چتتتند عنصر است ت که عتتتبارتنتتتد از :آزادی ان خاب مستتتک  ،آزادی اس فاده از مسک و
تع ض نا پذی ی مسک .
الف – آزادی انتخاب مسکن

ای جنبۀ آزادی مستتک خود چند حق را در ب می گی د که عبارتند :حق داشتت
مسک  ،حق تعی آزادانۀ مسک و حق تغی مسک .

یا نداشتت

-1حق داشتن یا نداشتن مسکن

دی را وادار ک د که
شه وند می تواند م سک ثاب ی دا ش ه یا ندا ش ه با شد .نمی توا
ح ما مسک وم ل بود وباش دایمی داش ه باشد .ولی در عتتتتمل ،داش مسک ثاب اعم
از شخصی یا اس یجاری یکی از تکالیف م دم اس .
-2حق تعین آزادانۀ مسکن

شه وند می واند به میل خود اقام و سکون خود را ان تتتخاب نماید .م دودی های که
ب ای ای حق وجود دارد ب خی اشتتتتتخاد نمی توانند اقام گاه خود را در بعضتتتتتی مکا ها
تعی نمایند .ب ای نمونه ،ب خی مج می ممک اس به مجازات ممنوعی بود و بتتتتتاش در
ب خی مکا ها متتتتتتت کوم شده باشند .پس از خ وج و پایا زندا  ،بود و باش آنها در ب خی
مکا ها ،شه ها و یا روس اهتا ممنوع می گ دد ( .مواد 125 ،124و 126قانو جزا ک.
 -3حق تغیر مسکن

حق تغی مسک جنبۀ از حق تعی آزادانۀ مسک می باشد.
ب  -آزادی استفاده از مسکن

آزادی استت فاده از مستتک به معنی حق استت فاده از مستتک به طور آزادانه ،انجام تغی و
باز ستتتتازی آ و ستتتتازماندهی زندگی خود در آ به دلخواه خود می باشتتتتد .ای حق ممک
اس دارای دو م دودی باشد -1 :شدید ت ی م دودی ای اس که دول شخص را از
استت فاده از مستتک خود متتتتتتتت وم نماید .مهم ی م دودی در ای حوزه ،مستتلۀ ستتلب
مالکی به جه منفع عام اس .
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-2همچنی دول می تواند به طور کلی مق رات و م دودی
مسک در نظ بگی د .

های را ب ای استتتتت فاده از

پ – تعرض نا پذیری مسکن

تع ض نا پذی ی مستتتتتک اح ام به مستتتتتک ه شتتتتتخص و ممنوعی مو ظفی عامه و
اشتتخاد خصتتوصتتی در ورود به منزل ی شتتخص ب خلاف میل و خارج از موارد پیش بینی
شتتده در قانو اس ت  .مصتتونی مستتک یکی از آزادی های ستتن ی اس ت که به موجب آ ،
د و باز رستتتی در آ را بدو رضتتتای وی
هیی کس حق ورود و داخل شتتتد در منزل ی
ندارد .ای عقیده که مستتتتتتتتتتک باید ی پناهگاه تع ض نا پذی باشتتد در ب خی وتترب المثل
های عامیانه ذک شتتده استت  ،مانند« خانۀ م قصتتر م استت » 1در ا غانستت ا کارمندا
دول ی نیز بدو اجازۀ مقامات قضتتتتتتایی و رعای تشتتتتتریفات قانونی ،حق ورود به منزل
دیگ ا را ندارند.
منابع بین المللی

مادۀ  12اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ  17میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی
چنی صراح دارد که هیی کس نباید در م ل بود و باش خود مورد مداخلات خود سرانه یا
غی قانونی ق ار گی د.ه کس حق دارد در مقابل ای گونه مداخلات یا تع ض از ح مای
قانو ب خوردار باشتتتتد .مادۀ  8کنوانستتتتیو اروپایی حقوق بشتتتتر و مادۀ  7منشتتتتور حقوق
بنیادی ات ادیۀ اروپا نیز اعلا می دارند که ه کس حق اح ام به م ل بود و باش خود را
دارد.
همچنی ای مسله در مادۀ  18اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی ذک شده اس .
-2منابع داخلی

ق آ ک یم در آیات مخ لف به مصتتتونی مستتتک توجه ک ده استتت  « :یا ایها الذی آمنوا
لاتدخلوا بیوتا غی بیوتکم ح ی تس ت انستتوا تستتلموا علی اهلها ذلکم خی لکم لعلکم تذک و
ا لم تجدوا یها احدا لاتدخلوها ح ی یوذ لکم و ا قیل لکم ارجعوا جعوا هو اذکی
لکم و هللا بمتا تعلمو علیم» « :ای مومنتتا در میتتايهتتد بتته ختتانتته هتتاییکتته غی ختتانتته هتتای
شتتماس ت تا آنکه اجازه بگی ید و ستتلام کنید ب اهل آ ای به اس ت ب ای شتتما شتتاید پند
پذی ید .پس اگ نیا ید در آ ک سی را پس مدرایید در آ تا آنکه اجازه داده شود ب ای شما
و اگ گف ه شود ب ای شما که باز گ دید پس بگ دید ای پاکیزه ت ا س ب ای شما و هللا به
آنچه میکنید دانا ت اس » (2 .آیۀ  27و 28سوره نورک.
ماده  38قانو استتاستتی ا غانست ا به مصتتونی از تع ضتتات نستتب به حیثی اشتتخاد
می پ دازد و تجاوز به آنها را جز با اجازه قانو روا نمی دارد .ای ماده چنی صتتتتتراح دارد:
«مسک شخص از تع ض مصو اس .
هیی شخص ،به شمول دول  ،نمی تواند بدو اجازۀ ساک یا ق ار م کمۀ با لاحی
و به غی از حالات و ط زی که در قانو تصریح شده اس  ،به مسک شخص داخل شود یا
1 _ My house is my castle.
 _ 2تفسی کابلی ت جمه حضرت شیخ الهند م مود ال س دیوبندی و حضرت مولانا شی احمد عثمانی دیوبندی.
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اجازه قبلی

مستتتتتول می تواند بدو
آ را تف یش نما ید .در مورد ج م مشتتتتتهود ،ما ُمور
ُ
م کمه ،به مسک شخص داخل شود یا
آ را تف یش کند .مامور مذکور مکلف اس ت بعداز داخل شتتد یا اج ای تف یش ،در خلال
مدتی که قانو تعی می کند ق ار م کمه را حا تتتتتل نمایید» .تع ض به مستتتتتک دیگ ا
جنبۀ مج مانه دارد و قوانی جزایی از جمله مادۀ  277قانو جزا از ه گونه تع ض به آ  ،از
موظفی خدمات عامه حمای می کند.ضتتتمان اج ای مصتتتونی مستتتک در مادۀ
ستتتوی ُ
موظف خدمات عامه با استتتت فاده از تتتتلاحی
 277قانو جزا ذک شتتتتده استتتت  « :ه گاه ُ
وظیفوی خود در منزل شتتتتتخص بدو اجازۀ او و در غی از حالات و ت تیبی که قانو به آ
تصریح نموده داخل شود ،به حبسی که از دو سال بیش نباشد یا جزای نقدی که از بیس
و چهارهزار ا غانی تجاوز نکند م کوم می گ دد».
 -3محتوا و ابعاد

در خصتتتود تع ض نا پذی ی مستتتک اب دا باید از مستتتک تع یف ک د .مستتتک مفهوم
عامی استت وهم مستتک و منزل به معنی خاد کلمه را در ب می گی د وهم اماک ح ه
یی که دارای ویژگی اماک شخصی و خصوصی ح ا اتفاقی باشند
مانند اتاق مستتتتتا در ی هوتل  .همچنی مستتتتتک در ب گی ندۀ م علقات بلا صتتتتتل آ
شامل زمی های کنار خانه که م صور ه س ند می با شد .ولی داخل شد به دیگ املاک
خصتتوصتتی دارای ای شتتدت از مصتتونی نمی باشتتد .اما استت فاده از ای املاک نیز بدو
رضای مال آ ممک نیس  .ولی دول با توجه به موارد پیش بینی شده در قانو  ،حق
است فاده از املاک خصتوصتی و است ق ار وستایل و ابزارهای خود در آنها را دارد .ب ای نمونه،
دول می تواند ب ای انجام عالی های عامه ،املاک خصتتتوصتتتی دیگ ا را به طور موق
1
تصرف کند یا در آنها ،وسایل و ابزارهای خود را مس ق نماید.
-4محدودیت ها

م صونی م سک دارای م دودی های ا س  .ای م دودی ها در تف یش ها و بازرسی
های م سک در م سایل جزایی ،پس از وقوع ج م و در مورد ک شف ج ایم و تعقیب مج ما
مط ح می شتتود .در ای موارد ،مو ظفی خدمات عامه با توجه شتترایط و روند های پیش
بینی شده در قانو اج اات جزایی با اجازه مقامات قضایی می توانند به منزل ی شخص
وارد و در آ تف یش و بازرستتتتتی ک ده و اقدام به دستتتتت گی ی م هم نمایند .مادۀ  40قانو
اج اات جزایی چنی صراح دارد « :ه گاه ضم تف یش م هم ب ضد شخصیکه در آ خانه
حضور داش ه باشد ق ای قوی موجود شود که او با خود چیزی را پنها داش ه اس که در
کشتتف حقیق مفید میباشتتد مامور ضتتبط قضتتایی می واند به تف یش او اقدام نماید» .ای
اقدامات باید در طول روز باشتتتتد و هنگام شتتتتب در تتتتورتی انجام می گی د که وتتتترورت
اق ضا کند( .مادۀ  38قانو اج اات جزاییک .ا اد امنیه حق دخول را به منزل شخص ندارند
مگ به اجازۀ ساک یا اجازۀ قا وی م کمۀ م بوط و یا در ورت ا س مداد از داخل خانه یا
 AUBY p.163به نقل از عباسی هما ،د 1117
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وقوع ح یق ،زلزله ،ستتتتتیلاب و امثال آ  .به موجب مادۀ  42قانو اج اات جزایی « :تف یش
منزل ح ی الامکا در حضور م هم یا قایم مقام او ورت میگی د .ه گاه حضور م هم و یا
قایم مقام او ممک نباشتتتتد تف یش منزل در حضتتتتور دو نف شتتتتاهد اج ا میشتتتتود و تا حد
امکا باید شتتتتاهدا مذکور از خویشتتتتاوندا م هم یا هم خانه با م هم و یا همستتتتایۀ م هم
باشند چ ا که ای موضوع در راپور ثب میشود».
گفتار ششم – مصونیت مکاتبات و مکالمات

مصتتونی
گ دد.

مکاتبات و مکالمات به حق مالکی

و آزادی اب از ،بیا و ان شتتار عقیده ب می

الف  -تعریف

ه شتتتتتخص می تواند آزادانه با دیگ ا از راه نامه یا ه وستتتتتیلۀ دیگ مانند مکالمات
از مکاتبات و مکالمات
تیلفونی یا تلگ ا ی و یا ای میل ارتباط ب ق ار نماید .آگاهی یا
ا اد با دیگ ا ج م اس .از سوی دیگ  ،در اینجا باید عنصر اساسی ای آزادی یعنی مخفی
ماند مکاتبات و مکالمات باید رعای گ دد .دربارۀ نامه ها ،تنها گی ندۀ آ باید از م وای
آ آگاه و خب دار شتتتتتود .کارمندا ادارۀ مخاب ات حق ا شتتتتتتای م وای مکالمات تیلفونی،
تلگ ا ی و این ن ی را ندارند و در ورت انجام ای کار مورد پیگ د جزایی ق ار می گی ند.
مصتتتتتونی مکاتبات به معنی ممنوعی تع ض ،از میا ب د  ،یا باز ک د و ا شتتتتتتای
مکاتبات و مکالمات به طور غی قانونی می باشد .ای حق مانند مصونی مسک از جملۀ
نمونه آزادی های دی اس ت وتع ض به آ از ناحیۀ اشتتخاد دول ی یا خصتتوصتتی من هی
به مجازات می شتتود .در روابط میا اشتتخاد خصتتوصتتی ی نامۀ ستتری به د مخاطب و
س ندۀ آ را ندارد
گی نده تعلق دارد .ولی د اخی نیز حق ا شای نامه بدو رضای
ب -منابع
منابع بین المللی

مادۀ  12اعلامیۀ جهانی حقوق ب شر و مادۀ  17میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیا سی
و بند «ب»اعلامیه استتلامی حقوق بشتتر چنی صتتراح دارد :که هیی کس نباید در مکاتبات
خود مورد مداخلات خود ستتتتترانه یا غی قانونی ق ار گی د.ه کس حق دارد در مقابل ای
گونه مداخلات یا تع ض از حمای قانو ب خوردارباشد.
مادۀ  8کنوان سیو اروپایی حقوق ب شر و مادۀ  7من شور حقوق بنیادی ات ادیۀ اروپا نیز
اعلا می دارند که ه کس حق اح ام به مکاتبات و ارتباطات خود را دارد.
 – 2منابع داخلی

مبنای مصتتتونی مکاتبات ،مکالمات و استتترار شتتتخصتتتی در ق آ ک یم در آیۀ  12ستتتورۀ
حج ات ذک شده اس  « :یا ایها الذی آمنوا اج نبوا کثی ا م الظ ا بعض الظ اثم و لا
تج س سوا ولا یغ ب بع ضکم بع ضا » « :ای مومنا اج ناب کنید از ب سیاری گما به ت قیق
بعض گما گناه استتت و تجستتتس مکنید (امور پوشتتتیده مستتتلما راک و غیب نکند بعض
1
شما بعضی را».

 -1دیوبندی ،د 620
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مادۀ  37قانو اساسی ج.ا.ا .م بوط به تع ض نا پذی ی مکاتبات یا منع تجسس و تف یش
در وستتتایل ارتباطی م دم استتت مانند تیلفو ،تلگ اف و ...چنی صتتتراح می دارد « :آزادی
وم می م استتتتلات و مخاب ات اشتتتتخاد چه به تتتتورت مک وب باشتتتتد و چه به وستتتتیله
تیلفو  ،تلگ اف و وسایل دیگ  ،از تع ض مصو اس .
دول حق تف یش م استتلات و مخاب ات اشتتخاد را ندارد ،مگ مطابق به احکام قانو ».
بناب ای  ،قانونگذار ب ای مطالب و استتترار خصتتتوصتتتی م دم اح ام خاصتتتی قایل شتتتده و به
عنوا ضتتتتتمان اج ای جزایی مادۀ  281قانو جزا  ،1مجازات قانونی ج ایم ذک شتتتتتده در
ماده  37قانو اساسی را بیا ک ده اس  .تع ض به مکاتبات و مکالمات تیلفونی اشخاد
خصوصی توسط ماموری دول ی را ج م و مشمول مجازات دانس ه اس  .پس مصونی
مکاتبات و مکالمات در قوانی جزایی تاید شده و تع ض به مخفی بود آنها دارای مجازات
اس .
پ – محتوا و ابعاد

در خصتتتتتود تع ض نا پذی ی م کات بات اب دا با ید از م کات بات تع یف ک د .م کات بات و
مطالب نوش ه مشکلی ایجاد نمی کنند و مصونی آنها از گذش ه نیز به رسمی شناخ ه
شده ا س  .ولی ممک ا س به مکالمات تیلفونی از سوی ا شخاد دول ی یا خ صو صی
تع ض گ دد .به ل اظ نی نیز اثبات تع ض به مکالمات ب خلاف مکاتبات دشتتتوار استتت .
قانو تنظیم خدمات مخاب اتی  2از مخاب ه تع یف می کنند که عبارت استتتتتت از ان قال
ه نوع خب یتتا پیتتام از ط یق ان ژی ب ق ،مقنتتاطیس ،الک و مقنتتاطیس ،ان ژی نوری یتتا ه
ت تیب م بوط به آ می باشد.
و همچنی نامه ها و مکاتبات ا اد ،استتاستتآ مصتتو از تع ض است وکستتی حق ندارد آ
ها را باز ک ده بخواند .ای ا ل ،م بوط به حمای از زندگی خصوصی ا اد اس  .معمولآ
در کشور های مخ لف ،قوانی عادی ،م خلف از ای ا ل را ،شدیدآ مورد مجازات ق ار می
دهد .اما در مواردجنگ ،اضتتتتط ار یا ب حستتتتب حکم م کمه ،ممک استتتت بازبینی و ق ا ت
مکاتبات ا اد اجازه داده شتتتتتود تا از خط ات اح مالی ناشتتتتتی از « نشتتتتتت اطلاعات » یا
جاسوسی س و پنجم جلوگی ی شود .گاهی ب حسب ام بازپ س ،ممک اس ب ای ت قیق
بی ش در ام ج ایم ،مکاتبات ب خی از ا شخاد ،گ ه شود .به ه حال ،ه گونه ا س ثنایی
ب ای ا تتتل ،باید طبق موازی قانونی عادی انجام پذی د .به علاوه ،قاعدۀ تع ض نا پذی ی

 _1مادۀ  281قانو جزا چنی صتتتتتراح دارد « :ه گاه مؤظف پستتتتت و تلگ اف مک وب یا تلگ اف تستتتتتلیم شتتتتتده را
اهم سازد ،علاوه ب ط د از مسل یا انفصال از
پنها ،ا شا یا باز نماید و یا به منظور ای ام ب ای دیگ ا سهول
وظ یفه به حبس قصی ی که از سه ماه کم نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار ا غانی کم و از دوازده هزار ا غانی
تجاوز نکند م کوم می گ دد».
 _2بند  20مادۀ سوم قانو تنظیم خدمات مخاب اتی ا غانس ا تصویب شده سال .1389
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مکاتبات ،معمولا ب سای وسایل ارتباطی از قبیل تلگ اف تلکس ،تیلفو  ،ب ح سب مورد و
1
بناب طبیع ه ی از ای وسایل ،نیز حاکم اس .
تآمی ای حقوق د نیز به او اس ت قلال و خود ستتامانی میدهد و به او اجازه میدهد تا به
ان قال هدف مورد نظ خویش به دیگ ا از ط یق ابزاری چو مک وب ،تیلفو و غی ه به
دور از ه نوع تف یش و دستتتت رستتتتی دیگ ا مبادرت ورزد ،حقوقی که روز تا روز دامنه آ
گس ت ده ت میشتتود و د به آستتانی می واند از وضتتعی و موقعی دیگ ا آگاهی حا تتل
نماید و هکذا به ستتتتتهول می واند امورات خویش را انجام داده و نیز مطالب خویش را به
مصتونی مکاتبات ،مکالمات
دیگ ا ان قال بدهد؛ اما آ طوریکه همه در ج یا اند اواخ آ
ن
و ا سرار شخ صی به خط مواجه شده ا س زی ا ی عده ا شخاد و سازما ها ب ای جمع
آوری معلومات و حصول مقا د خویش مکالمات و اسرار شخصی دیگ ا را مورد تف یش
ق ار میدهند.
کشتتور هایی جها ب ای تامی ام و نظم عامه و جلوگی ی از پ اگندگی و تتنایع شتتد
حقوق بشتتر ،ب طبق قوانی خویش ی ستتلستتله اقدامات را ب ای اهداف مشتتروع در موارد
خاد ب ای زی نظارت ق ار داد اشخاد مشکوک و م هم رویدس میگی ند ،مثلا نظارت
نظ ق ار داد
از عملک د شخصی که به طور مشروط از م کمه رها گ دیده اس و یا ت
شتتتتخصتتتتی که میخواهد شتتتتخص دیگ ی را اخ طاف و یا به ق ل ب ستتتتاند ،که چنی ام ی در
قوانی کشور ما نیز پذی ه شده اس ؛ اما به هیی ورتی نباید چنی اقدامات به ورت
کلی بدو کدام موجبه منطقی و یا هدف استتت فاده جویی و زی پا ک د حقوق استتتاستتتی
بشر ورت گی د.
ت – محدودیت ها

م دودی های مصتتتتتونی مکاتبات م عددند .ب خی مقامات در مواردی می توانند ب
مکاتبات و م اسلات نظارت نمایند.
ولی گاه نظارت ب مکاتبات تتتورت می گی د .استتت ثنای مصتتتونی دربارۀ ح یم ا ادی
استت که اح مال دارد نظم و ام عامه را ب هم زده باشتتند .در امور جزایی هنگامی که ی
ت قیق آغاز شتتتتتد حارنوال ت قیق می تواند به اجازۀ مقامات قضتتتتتایی مکاتبات و مکالمات
(شتتتتنود تیلفونیک مظنو را در منزل یا ادارۀ پستتتت رهگی ی و ثب کند یا ب ای به دستتتت
آورد اطلتتاعتتاتی دربتتارۀ امنی ت ملی و ج ایم ،مکتتالمتتات تیلفونی را ثب ت نمتتایتتد .بعلتتاوه
مصتتتتونی مکاتبات نمی تواند ستتتتو استتتت فاده از آنها را مورد حمای ق ار دهد .استتتت فادۀ
نادرستتت از ای میل ها (نامه های الک ونیکیک می تواند مورد مجازات ق ار بگی د.تبصتتتره –
کن ول تیلفو ا اد جز در مواردی که به امنی کشور م بوط اس و یا ب ای احقاق حقوق
اشخاد به نظ قاوی وروری تشخیص داده شود ممنوع اس .

 _ 1در مادۀ سی وهف م قانو اساسی جمهوری اسلامی ا غانس ا چنی آمده اس  « :آزادی و م می م اسلات و
مخاب ات اشخاد چه به ورت مک وب باشد و چه به وسیله تیلفو  ،تلگ اف و وسایل دیگ  ،از تع ض مصو اس .
دول حق تف یش م اسلات و مخاب ات اشخاد را ندارد ،مگ مطابق به احکام قانو ».
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گفتار هفتم – حق ازدواج به طور آزادانه
الف  -تعریف

حق ازدواج به طور آزادانه به معنی حق ازدواج ا اد بدو وجود م دودی
می باشد.

ها و موانع

25

ب – منابع
منابع بین المللی
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طبق بند  2مادۀ  16اعلامیۀ جهانی حقوق ب شر « :ازدواج باید با رضای
واقع شود».
مادۀ  23میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز چنی صراح دارد:
« -2حق نکاح و تشتتکیل خانواده ب ای زنا و م دا از زمانی که به س ت ازدواج می رستتند
به رسمی شناخ ه می شود...
 -3هیی نکاحی بدو رضای آزادانه و کامل ط ی آ منعقد نمی شود».
بند  1مادۀ  10میثاق بی المللی حقوق اق صادی ،اج ماعی و هنگی و کنوانسیو بی
المللی م بوط به رضای در ازدواج ،حد اقل س ازدواج و ثب ازدواج ها ت صویب شده 7
نوامب سال  1963نیز ب ازدواج با رضای آزادانۀ ط ی تاکید دارند.
ب اب مادۀ  12کنوانسیو اروپایی حقوق بشر ،پس از رسید به س بلوو ،م د و ز حق
ازدواج دارند.همچنی منشتتتتتور حقوق بنیادی ات ادیۀ ارو پا اعلام می دارد که حق ازدواج و
تشکیل خانواده مطابق قوانی داخلی که ب اعمال آ حاکم اس تضمی می گ دند (مادۀ
9ک.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاه ه ک سال  1990م ازدواج را بناب توا ق و رغب
م د و ز لازمی دانس ه ،ماده پنجم اعلامیه اعلام میدارد.
1تتتتتتت خانواده پایه و ساخ ار جامعه اس و ازدواج اساس آ می باشد .بناب ای م دا و
زنا حق ازدواج دارند و هیی قید و بندی که ب مبنای نژاد ،رنگ یا قومی استتتتت وار باشتتتتتد،
نمی واند که از ای حق جلوگی ی کند.
2تتتت جامعه و دول موظف اند موانع از سر راه ازدواج ها را ب داش ه و راه آن ا آسا و از
خانواده حمای به عمل آورد.
اعلامیه جهانی حقوق بشتتر خانواده را رک طبیعی و استتاس اج ماع دانست ه و حق ازدواج
را تثبی نموده در مورد ماده (16ک چنی صتتتتراح دارد « :ه م د و ز بالغ حق دارد بدو
هیی گونه م دودی از نظ نژاد ،ملی  ،تابعی یا مذهب باهم دیگ زنا شوی کند»...
کنوانستتتیونها و اعلامیه ها ،کشتتتورهای عاقدا را مکلف نموده ،به منظور ت قق حقوق
حقه زنا قوانی را وضتتع و در مع ض اج ا ق ار دهند .ممال ب ای ب آورده ستتاخ حقوق
زنا در قوانی ملی مق رات ویژه را تسجیل نموده.
 -2منابع داخلی

کامل ز و م د

در قانو استتتاستتتی کشتتتور ما به طور صتتتریح ا تتتلی در بارۀ حق ازدواج به طور آزادانه
ه گذاش ه شده اس .
دیده نمی شود ولی در قانو مدنی ب ای حق
ه گاه عاقلۀ رشتتتیده بدو موا قه ولی ازدواج نماید ،عقد نکاح نا ذ و لازم می باشتتتد (
ماده  80قانو مدنیک .نامزدی عبارت از وعده به ازدواج استتت  ،ه ی از ط ی می تواند
از آ منصرف شود(ماده  64قانو مدنیک.
اهلی ازدواج وق ی کامل می گ دد ،که ذکور س ت  18و اناث شتتانزده ستتالگی را تکمیل
ک ده باشند ( ماده  70قانو مدنی ک.
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همچنی در ستتتورۀ نستتتا  ،نکاح را ،میثاق م کم و ستتتوگند و رابطه مقدس گف ه استتت .
چنانچه موده استتتت  « :یایها الذی امنو لای ل لکم ا ت ثو النستتتتا ک ها»( آیه  19ستتتتورۀ
نستتا ک .ت جمه :ای مومنا حلال نیستت شتتما را آنکه می اث گی ید زنا را و ایشتتا نا خوش
باشند.
مطلب آیه ای استتتتتت که با هیی زنی به جب و زور نکاح ک د جایز نیستتتتتت و در نکاح
رضتتتامندی ز و م د یکستتتا وتتتروری استتت تا حدی که ب ای پدر نیز اجازه نیستتت که دخ
یح بخاری در جلد  7باب  42حدیث
خود را به زور ب خلاف رضای وی به شوه بدهد در
 69آمده اس  :کسی دخ خویش را بدو رضای ش به شوه داد و دخ شکای خویش را
به حضتتور پیغمب (دک تقدیم ک د و رستتول اک م د ای نکاح را ستتخ ک د .در مستتند امام
احمد ب حنبل نیز در حدیث  2469روای شتتده که زنی شتتکای خویش را به رستتول هللا د
ع ض ک د که پدرش بدو رضتتای ش او را به شتتوه داده اس ت پیغمب د به آ ز گف :
اگ می خواهی ( رضای داری ک نکاح ب حال خود باقی بماند و گ نه نکاح را خ م ک .
ازی احادیث آشتتتتکار می گ دد که در نکاح رضتتتتای م د و ز ه دو وتتتتروری استتتت در
تتتاحبه خانه استتت ( روشتتتنایی خانه هم گف ه شتتتده ک « هاوس
استتتلام حیثی و مقام ز
وایف» نیستتتت زی ا که نکاح وی با خانه نشتتتتده ،اکث م دم ای ا تتتتطلاح را بدو دانستتتت
معنای آ استت عمال می کنند امید استت که خواه ا ما به جای اینکه خود را هاوس وایف
« ز خانه » بگویند باید احبه خانه بدانند زی ا نکاح او با کدام خانۀ بی وح ن شده که مانند
1
کنیز با وی ب خورد ورت گی د بلکه او با م دی عقد شده اس .
پ – نظام حقوقی و محتوا
2

حق ازدواج مس لزم آزادی ازدواج ک د ز و م د بدو وجود م دودی می باشد.
3
آزادی ازدواج ب ای ا اد بالغ به رسمی شناخ ه شده و نکاح پیش از بلوو ممنوع اس .
غی نمی توانند ازدواج نمایند ولی دخ ا
در بسیاری از کشور ها مانند انسه پسرا
غی با دا ش  15سال تمام بنا به رضای پدر یا مادرشا حق ازدواج دارند ( مادۀ 144
قانو مدنی انسهک.

 _1نای ذاک ز مسلما د
 _2ماده  27قانو خشون علیه ز چنی صراح دارد « :ه گاه شخص مانع ازدواج ز گ دد یا حق ان خاب زوج را از
وی سلب نماید ،حسب احوال به حبس قصی م کوم میگ دد».
 _3ماده  28قانو خشتتتون علیه ز چنی صتتتراح دارد « :ه گاه شتتتخص ز را که ستتت قانونی ازدواج را تکمیل نه
نموده و بدو رعای حکم مندرج مادة ( 71ک قانو مدنی به عقد نکاح در آورد ،حستتتب احوال به حبس م وستتتط که از
دو سال کم نباشد ،م کوم و نکاح در ورت مطالبة ز  ،مطابق احکام قانو سخ میگ دد».
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گفتاراول -تعریف

آزادی مذهبی یکی از اشتتکال آزادی عقیده و بطور کلی آزادی ک و وجدا اس ت  .یعنی
اینکه شتتخص ب واند ،آزادانه و بطور آشتتکار و یا در خفا مع قدات مذهبی خود را از راه بیا
1
یا نوش ه اب از کند و هیی کسی مانع آزادی او نشود،
گفتار دوم -منابع

الف -منابع بی المللی
ماده (18ک اعلامیه جهانی حقوق بشر چنی تصریح نموده «ه کس حق دارد که از آزادی...
مذهبی به ه مند شود».
ای حقیق م ضتتم آزادی مذهب و اظهار عقیده و ایما میباشتتد .که شتتامل تعلیمات
مذهبی و اج ای م استتتتتم دینی استتتتت  .ه کس می تواند از ای حقوق منف داً یا جمعاً به
طور خصوصی و یا بطور عمومی ب خوردار باشد.
میثاق حقوق مدنی و ستتتیاستتتی دول ها را مکلف به تضتتتمی آزادی عقاید ستتتیاستتتی و
مذهبی نموده ماده (18و19ک در مورد تسجیل نموده:
 -1ه کس حق آزادی ....مذهبی را دارد .ای حق شامل دا ش قبول نمود ی مذهب و
یا مع قدات به ان خاب خود همچنی آزادی اب از مذهبی و یا مع قدات خود بطور دی یا
اج ماعی ،خود به طور علنی و یا در خفا ،در اج ای اداب و یا عبادات و اعمال وتعلی مات
مذهبی می باشد.
 -2هیچکس نباید مورد آلوده واقع شتتود که به آزادی او در داش ت یا قبول ی مذهب یا
مع قدات به ان خاب خودش لطمه وارد آورد.
 -3آزادی مذهب یا مع قدات را می وا تابع م دودی های نمود مگ آنچه من صرات به
موجب قانو پیش بینی شتتتتتده ب ای حمای از امنی  ،نظم ،ستتتتتلام یا اخلاق عمومی یا
حقوق و آزادی های اساسی دیگ ا ورورت داش ه باشد.
ب -منابع داخلی

قانو استتاستتی ا غانستت ا در ماده دوم در ای مورد پیش بینی نموده استت که « :دی
دول جمهوری استلامی ا غانست ا دی مقدس استلام است  .پی وا ستای ادیا در پی وی
از دی و اج ای م استتتتتم دینی شتتتتتا درحدود احکام قانو آزاد میباشتتتتتد» .اح ام به مبانی
استتتلام و مع قدات آ در نظ تدوی کنندگا پیش نویس قانونی استتتاستتتی تا اندازۀ مهم
بوده استتت که درماده ستتتوم آ تاکید شتتتده استتت  «:درا غانستتت ا هیی قانو نمی تواند
مخالف مع قدات و احکام دی مقدس اسلام باشد» .طبق ای ماده آزادی اندیشه یا عقیده
و مذهب ،در تتتتتورتیکه مغای با احکام و مع قدات استتتتتلامی باشتتتتتد پذی ه نیستتتتت  .در
ا غانس ا مسلمانا به دو مذهب مشهور اسلامی یعنی تسن و تشیع اع قاد دارند .آنچه
سالها خوا س ه یی شیعیا در ا غان س ا بوده ،به رسمی شناخ مذهب آنا در قانو

_1

مدی ل

نیاز حقوق بشر  1386د .89
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احکام آ را درحق ه

اساسی اس  ،خوشبخ انه قانو اساسی جدید آزادی مذهب و رعای
دو دس ه از مسلمانا یاد شده پذی ه اس .
راجع به اتباع غی مسلما ا غانس ا باید خاط نشا ک د که هم آزادی عقیده و پی وی از
مذهب شتتا به رستتمی شتتناخ ه شتتده است  ،وهم آزادی اب از و اج ای م استتم دینی شتتا .
ماده دوم قانو استتتتتتاستتتتتی ب عداز این که اع لام می دارد :دی دو ل جمهوری استتتتت لامی
ا غان س ا  ،دی مقدس ا سلام ا س  ،ت صریح میکند :پی وا سای ادیا در پی وی از دی و
اج ای م ا سم دینی شا در حدود احکام قانو آزاد ه س ند .قانو ا سا سی جدید ن سب به
اتباع خارجی مقیم ا غانستتتت ا از ی ط ف حقوق و آزادی های آنها را شتتتتناستتتتایی ک ده از
سوی دیگ تکلیفی را نیز ب دوش آنها گذاش ه اس  .ماده پنجا وهف م قانو اساسی چنی
صراح دارد «:دول حقوق و آزادی اتباع خارجی را در ا غانس ا  ،طبق قانو تضمی می
کند ،ای اشتتتتتخاد در حدود قواعد بی المللی مکلف به رعای قوانی دول ا غانستتتتت ا
می باشتتتتد ».تکلیفی که ای ماده ب دوش اتباع خارجی مقیم ا غانستتتت ا گذاشتتتت ه استتتت
رعای قوانی ا غانستتتتت ا استتتتت آ هم در حدود قواعد حقوق بی المللی نه ات از آ
یعنی به هما اندازه که استتتتتناد بی المللی راجع به حقوق بیگانگا در ی کشتتتتتور از آنها
حمای ک ده ،هم چنی آنها را به رعای قوانی دول م ل اقام  ،نیز مکلف ک ده استتتتت
به طور کلی در ارتباط به آزادی عقیده و مذهب در قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا ماده دوم
وستتی وچهارم صتتراح دارد ،در ماده دوم دی رستتمی دول ا غانس ت ا دی استتلام اعلا
شتتتده ب ای پی وا ستتتائ ادیا و مذاهب در حدود احکام قانو در انجام م استتتم دینی خود
آزاد هس ند در ماده سی وچهارم میگوید که :آزادی بیا از تع ض مصئو اس  ،ه ا غا
حق دارد ک خود را به وستتتتیله گف ار ،نوشتتتت ه ،تصتتتتوی و یا وستتتتایل دیگ  ،با رعای احکام
مندرج ای قانو استتتاستتتی اظهارنمایند .در ماده هف م اعلا میکند که :دول منشتتتورملل
م د معاهدات بی الدول و اعلامیه جهانی حقوق بشتتتر را رعای میکند اما در ماده ستتتوم
اشعار میدارد که هیی قانو نمی واند مخالف مع قدات و احکام دی مقدس اسلام باشد با
توجه به ا تتتتول مذکور می وا گف  :اول اینکه آزادی عقیده و مذهب در قانو استتتتاستتتتی
ا غان س ا ب خلاف آنچه در نظام حقوق ب شری پیش بینی گ دیده ا س م ضم آزادی در
تغی عقیده و مذهب نیس .
دوم ،آزادی و مذهب و انجام م اسم مذهبی ب ای اقلی های دیگ دینی تابع ی سلسله
م دودی های اس ت  .ای گ وه ها حق ان شتتارعقیده و ایما و تعلیمات مذهبی خود را به
طور عام ندارند.
ستتتوم :با توجه به حاکمی ماده ستتتوم قانو استتتاستتتی ب اطلاق عموم همه مواد قانو
استتتتتتاستتتتتی و قوانی و مق رات دیگ ب خورداری از کل یه حقوق آزادی های مق ر در قانو
اساسی و از جمله آزادی عقیده ومذهب مشروط و مقید به رعای موازی اسلامی و احکام
شتتتریع استتت و ای هویدا استتت که ،در ق ائ رایش وغالب ،احکام شتتتریع در بستتتیاری
ازموارد با مسئله آزادی عقیده با ق ائ یکه اسناد بی المللی از آ دارد مخالف اس .
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ه چند ماده دوم وستتتی وچهارم آزادی ک و مذهب را ی الجمله به رستتتمی شتتتناخ ه
استتتتت  .اما آزادی مذهب از جمله تغی مذهب ،تبلیغ مذهبی و مانند آ با توجه به اطلاق و
عموم ماده ستتتتتوم من فی استتتتتت  .در رابطه به ارتداد در آیات مخ لف ق آ ک یم بیاناتی
ورت گ ه که ای موضوع را تقبیح مینماید چنانچه می ماید .اول(ا الذی کف وا بعد
ایمانهم ثم ازداد واکف ال تقبل توب هم واولی هم ال ضالو ک کسانی که کا شدند بعداز
ایما شتتتتتا و زیاد ستتتتتاخ کف خود را ه گز توبه آنها قبول نمیشتتتتتود و ایشتتتتتا گم اها
هستتتتت نتتد  1دوم( -ا التتذی آمنوا ثم کف وا ثم آمنوا ثم کف واثم ازدادوا کف اً لم یک هللا
لیغف لهم ولا لیهدیهم ستتبیلاک 2یقیناً کستتانی که ایما آوردند بعد کا شتتدند ستتپس دوباره
ایما آوردند و ستتتپس دو باره کا شتتتدند نمی بخشتتتد هللا تعالی ایشتتتا را و نه ایشتتتا را
هدای میکند به راه مستتت قیم .ستتتوم( -کیف یهدهللا قوماً کف وا بعد ایمانهم و شتتتهیدوا ا
ال ستتتتتول حق وجائهم البینات وهللا لایهدالقوم الظالمی ک 3چگونه هدای کند هللا قومی را
که کا شتتدند بعداز ایما شتتا و گواهی میدهند که پیامب حق استت وآمده استت ب ای
ایشتتتتتا دلایل واضتتتتتح ،هللا تعالی هدای نمی کند قوم ظالمی را در آیه دیگ چنی آمده
اولئی حبط اعمالهم ی الدنیا والاخ ۀ
یم وهوکا
اس ( وم ی تد منکم ع دینه
ُ
اب النارهم یها خلدو ک 4و ک سی که م تد شد از شما از دی خود و بم د در
و اولی ا
حالیکه کا بود ،آنها باشتتتتتندگا آتش اند و در آ همیشتتتتته می باشتتتتتند .همچنا ازپیامب
اسلام نقل شده اس که می ماید(م بدل دینه اق لوهک کسی که از دی خود ب گ دد او
را بکشتتتید 5اهل ذمه نیز آزاد نیستتت ند دی خود را تبلیغ و ت ویش نمایند وعقاید مستتتلمانا را
6
سس سازند ان شار آرای آنها ممنوع اس .
با عنای به آیات م ب که وق ،گف ه می وانیم که :آزادی عقیده و بیا در انو استتتاستتتی
کشتتتور مطلق نبوده ومقید به ی ستتتلستتتله م دودی های استتت که با کنوانستتتیو ها و
اعلامیه های بی المللی مطابق ندارد.
گفتارسوم -نظام حقوقی

یکی از انواع آزادیهای مصرح در قانو اساسی ا غانس ا و ب خی اسناد بی المللی از
جمله اعلامیه جهانی حقوق بشتتتتر و میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتتتیاستتتتی که دول
ا غان س ا مل زم به رعای آنها شده ا س  ،آزادی مذهب ا س  .م اد از آزادی مذهب منع
الزام ا اد جه گ ایش و ایما به مذهب خاد یا درک آ و نیز اجازه انجام م استتتم دینی
استتتتتت  .الب ه لازمی استتتتتت که اج ای چنی حقی با ید با رعا ی قانو و حقوق پی وا
سای مذاهب ورت پذی د.
 -1سوره العم ا آیه 90
 -2سوره نسا – آیه 137
-3العم ا آیه 84
-4البق ه 217
 -5سن نسائی با شرح سیوطی جلد  7د103
یح البخاری؛ پشاور،پاکس ا  ،مک به حقانیه1385 ،د 1235
 -6بخاری ،م مدب اسماعیل،
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در ماده دوم قانو استتتتاستتتتی ا غانستتتت ا آمده استتتت  «:دی دول جمهوری استتتتلامی
ا غانس ت ا  ،دی مقدس استتلام اس ت  .پی وا ستتای ادیا در پی وی از دی و اج ای م استتم
دینی شا در حدود احکام قانو آزاد می باشند».
با توجه به ماده مذکور و نیز ماده ستتتتوم ویکصتتتتدوستتتتی ام و ب خی دیگ از مواد قانو
اساسی ا غانس ا  ،اسلام دی رسمی دول ا غانس ا اس و کلیه قوانی باید مغای تی
با آ و احکام اسلامی نداش ه باشند .با ای وجود ای ام به معنای منع پی وا سای ادیا
و یاعدم شناخ حقوق آنها در اج ای م ا سم دینی شا نی س  .ن یجه شناخ چنی حقی
آ استتتتت که« دول نمی تواند ا اد را مجبور کند که به م استتتتتم و مق رات مذهبی خود
عمل کنند وهمچنی حق ندارد آنا را ازاج ای مق رات مذهبی باز دارد .دول نباید اشخاد
را مجبور کند تا به دی خاد بگ وند یا آنکه از مذهب مخصود روگ دا شوند.
گفتار چهارم -محتوا و ابعاد

ازجمله آزادیهائی که ب استتتتتاس ا تتتتتل آزادی مذهبی -طبق ق ارداد زمه ب ای اقلی های
مذهبی م عهد یهودی ،مسی ی و زردش ی در سراسر کشور اسلامی منظور میگ دد آزادی
شعائ مذهبی و حق انجام م اسم و عبادات و سای امور م بوط بمذهب گ وههای نامب ده
اس .
آنا می وانند با اس فاده از ای حق مشروع در م اسم و آداب مذهبی مخصود خود از
آزادی و امنی کامل ب خوردار گ دند و ب اساس کسب چنی ام یازی که مسلمی ناگذی از
اعطا و م اعات آ میباشد اقلی های مزبور مجازند بطورانف ادی و یا دس ه جمعی در معابد
واماک مقدستتته خود م استتتم مخصتتتود خویش را بپا دارند و کستتتی حق تع ض با آنا را
نخواهد داش .
بدیهی استتت که مورد پاره یی از تظاه ات دینی ممک استتت م دودی هائی ب طبق
ورت
مواد ق ارداد مش ک ذمه پیش بینی شود ولی ا ل آزادی م اسم مذهبی در ه
بعنوا ی حق غی قابل سلب همچنا ب ای اقلی های م عهد م فوظ خواهد بود.
ای مطلب با توجه ب وح ق ار داد ذمه و شتتتتترایط همزیستتتتت ی که خود از آثار غی قابل
انفکاک معاهدات بی المللی استتتتتت وهمچنی با مطالعه م و ق ار دادهائی که پیامب
ا سلام با م دی خود منعقد مود و نیز سی ه عملی پی شوایا مذهب از ای زمینه بیش
1
از بیش روشن و واضح ت می گ دد.
گفتار پنجم -بحث آزاد

ا سلام نه تنها به مع قدات و آئی پی وا ک ابهای آ سمانی اح ام قائل شده بلکه ا ولاً
ای حق را ب ای آنا م فوظ شتتتتم ده که اهل ک اب می وانند در چهارچوپ عقل و ب ها در
مورد عقاید مذهبی با مستتتتتلمی بگف گو و ب ث بپ دازند و بطور آزاد و دور از تعصتتتتتتب
ازمع قدات خویش د اع نمایند و در مقام ب ث و مجادله نستتتب به عقاید استتتلامی ب آیند.
پیامب اک م (دک به نمایندگا وعلما و روحانیو طوائف غی مستتتتلما که به مدینه میآمدند
-1حقوق اقلی ها عباس علی عمید زنجانی د 164
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اح ام بستتتتیار می نهاد و اجازه میداد آزادانه ان قادها و اشتتتتکالات و منطق خویش را بازگو
کنند وخود با آنا از ط یق ب ها و استتتتت دلال بگف گو می پ داخ و واقعی وحقان ی
رسال آسمانی اسلام را ب آنا اثبات مینمود.
وهمچنی علی علیه ال سلام در موارد زیاد طی ی سل سله بخ شهای منطقی ک سانی را
که ب ای مجادله مذهبی پیش آن ضتتتتترت میآمدند مف و منطق و مقام معنوی وعلمی
خویش میک د و بقبول اسلام اقناعشا میف مود.
درعصر سای پیشوایا مذهبی نیز دانشمندا و روحانیو بزرگ اهل ک اب رسماً با ائمه
اهل بی به ب ث و گف گو می پ داخ ند و چه ب سا جل سات رسمی با ح ضور خلفای وق و
بزرک گا و ش صی های مذاهب مخ لف بهمی منظور تشکیل میگ دید و پیشوایا اسلام
شخ صاً در ب ث با بزرگا مذهبی یهودیا وم سی ا شرک می ک دند و در بع ضی موارد
یکی از یارا خود را ب ای اینگونه ب ثها مامور مینمودند.
ق آ قانو اسلام در ای مورد نیز بطور صریح چنی بیا میکند:
1
«......وجهادلهم بال ی هی احس »
با مخالفا بط یقی که نیکوت اس مجادله و ب ث ک .
2
« ولا تجادلوا اهل الک اب الا بال ی هی احس ».
با پی وا ک ابهای آستتتتمانی جز از راهی که نیکوت استتتت مجادله ننما.ا تتتتولاً باید به ای
نک ه توجه داش که اسلام خود مخالفی را به ب ث و گف کو ب ای پی جوئی حقائق دعوت
میکند و در مواردی که امکا ب ث و مجادله وجود ندارد م دم را به تفک وتعمق و تدب
راه راس وآئی حق تشویق مینماید.
در واقعات اع قادی بمنظور یا
قابل ت دید نیستتتتت که ادامه ب ثهای آزاد در میا دانشتتتتتمندا و بزرگا مذاهب آنهم در
چهارچوب عقل ومنطق و ب ها به ی راه ب ای نزدیکی ا کار م ضتتتتتتاد و گ ایش بوحدت
ک وعقیده و حداقل در ستتتطح پائی ت عاملی موث در ایجاد تفاهم و تضتتتعیف و نابودی
تعصتبات مذهبی بشتتمار می ود .تا آنجا که ایجاد زمینه ب ث آزاد خود یکی از هد های بزرگ
استتتتلام در قانو ذمه و پیش قدمی در انعقاد ق ار دادهای تتتتلح و معاهدات بی المللی
م سوب میگ دد چه ت قق بخشید به آرما نهایی اسلام جز از ای راه -آنطور که شایس ه
ئیدیولوژی جهانی ای آئی آستتمانی استت  -امکا پذی نمیباشتتد .نا گف ه پیداستت که حق
استتتتت فاده از ب ث آزاد بدا معنی نیستتتتتت که ق ار داد ذمه به عنوا بهانه ای بمنظور
تبلیغات ضد ا سلامی و ایجاد شبهه در اذها و م سموم نمود ا کارعمومی سود جوئی
ق ار گی د.
زی ا هما طور یکه م سلمانا نمی وانند جز از راه عقل و منطق و ب ها با مخالفی خود
بگف گو مذهبی بپ دازند استتلام نستتب به پی وا ستتای ادیا نیز تجویز نمیکند که به استتم
آزادی مذهبی با استتت فاده از ط ق غی من قی مقدستتتات مع قدات مستتتلمی را مورد ق ار
 _1سورۀ ن ل آیۀ 126
 _2سورۀ عنکبوت آیۀ 46
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داد و صتتتر اً بمنظور گم اه نمود ازها عامه – که قدرت تجزیه و ت لیل مستتتائل ک ی را
ندارد – و یا اطفا آتش تعصب و کینه خویش دس به تبلیغات آشوبگ انه بزنند.
ب ث آزادی که اسلام بعنوا ی حق مشروع طی ق ار داد ذمه ب ای مخالفی خود قائل
میشتتود ب ثی است که از ه گونه تعصتتبات مذهبی و کینه توزیها و لجاج و حق کشتتی و
عوام یبی و ازه نوع عوامل مغ ضتتتتانه دیگ دور بوده و تنها ب استتتتاس عقل و ب ها و
بمنظور حق جوئی دن بال گ دد و ا ما تبلی غات گم اه کن نده وم ناقشتتتتتتات عوام ی با نه و
ب ثهای آشتتوبگ انه نه تنها از نظ مق ضتتیات ق ار داد ذمه ممنوع و ج م شتتناخ ه می شتتود
نه جوئی وآشتتتتتوبگ ی
بلکه ا تتتتتولاً استتتتتلام با اینگونه عالی های غی منطقی بعنوا
ستتخ مبارزه میکند و آن ا ج می بالات از جنای آدم کشتتی تلقی مینماید «.الف نه اشتتد م
1
الق ل».
ا ولاً یکی از هدف های ا یل جهاد اسلامی مبارزه با اینگونه نه انگیزیها مغ ضانه و
خائینانه استتتتت و مستتتتتلمانا موظفند با تمام قوا ب ای ونشتتتتتاند چنی آشتتتتتوبها اقدام
2
نه ویکو الدی هلل».
نمایند «.وقاتلوهم ح ی لاتکو
گفتار ششم -رابطه حقوقی با مذهب

حقوق ،قلم و دینی استتتت

اولی و ا تتتتلی ت ی ستتتتاحۀ شتتتتناخ
ا لی حقوق ،مذهب اس .
کشورهای که حکوم مذهبی داش ه باشند اکث قواعد حقوقی آنها ب پایه های مذهب
ق ار میگی د .در کشتتتورهای که مذهب رستتتماً در اداره کشتتتور نقشتتتی ندارد ،بازهم اث عقاید
مذهبی در تدوی قوانی و اج ای آ قابل انکار نیستتتت  ،ولی در بیشتتتت کشتتتتورهای جها
حقوق از نی وی ستتیاستتی حکوم ستتر چشتتمه میگی د و اح ام و نفوذ مذهب جنبه اخلاقی
دارد.
مذهب مبنای من صتتر قواعد اخلاقی نیستت  ،زی ا عادات و رستتوم اج ماعی و قوانی به
تدریش به آیی خاد ارتباط ندارد و عقل ،در اث تج به و ت لیل استتتتتباب امور آنها را لازمه
نیکو کاری و ایجاد اج ماع ستتتتتالم و خوشتتتتتبخ میداند ،ولی بدو ت دید مذهب مهم ت ی
منبع اخلاق استتتتت  .بیش ت قواعدی که ام وز جنبه اخلاقی دارند از دستتتتت ورهای مذهبی و
اندیشه های بلند پیامب ا م ث شده اس .
ح ی آنانی که با ه گونه مفهوم ما ورای طبیعی ستتتترستتتت یز دارند و وانمود می کنند که
جز از راه علم و تج به به باوری نمی رستتتتید ،درعمل ندانستتتت ه پای بند ا تتتتول م ستتتتوم در
جامعه خویش اند ،و احکام مذهبی را رعای میکنند ،بدو ای که اجباری احستتتتتاس کنند یا
بدانند که چ ا چنی ر اری دارند.
اقامه عدل ،ب ق اری مستتاوات ،دس ت گی ی از بیچارگا  ،حمای از نا توانا  ،حفظ خانواده،
پ هیز از دروو و نی نگ ،و ا به عهد و درستتتت کاری از تعالیم اب دائی همه ادیا استتتت  .به
 _1سوره بق ه آیه 191
 _2سوره بق ه آیه 193
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خصتتتتود در مذهب استتتتلام که پی وی از احکام عقل در زم ه دستتتت ورهای مذهبی ق ارمی
گی د ،اخلاق مذهبی وسع بیش ی یا ه اس .
تاریخ نشتتتتتا میدهد قواعدی که ب جامعه های اب دائی حکوم می ک ده جنبه مذهبی
داش ه اس  .پیامب ا که ت ی معلما بشر اند و سهمی اعظیم در تمد کنونی دارند.
در طول تاریخ نیز کم دوره یی را می توا نام ب د که ،حقوق از قوا عد مذهبی م ث
نشده باشد.
وهم اکنو نیز بستتیاری از قوانی
در اروپا دی مستتیح ،حقوق روم را زی نفوذ خود گ
اروپایی از حقوق کلی سا و تعلیمات اخلاقی م سیح گ ه شده ا س  .در چی  ،هند و چاپا
ع ف های مذهبی در تنظیم روابط اج ماعی سهم مؤث دارد.
در ای ا قدیم ستتالیا زیادی دی زردشتت یکی از عوامل مهم همبستت گی اج ماعی و از
ارکا مهم دول به شمار می آمد .ارد شی بابکا مؤسس سلسله ساسانی دی زردش
را مذهب رسمی کشورساخ  .او به هنگام م گ نیز پسرخود شاه پور را مخاطب ق ار داده،
گف  :ای زند دی مل دو ب ادر که ،هیی ی را از دیگ ی بی نیازی نیستتتت  ،دی استتتتاس
مل استت و مل نگه با دی  .آنچه استتاس ندارد خ اب استت و آنچه را نگه با نیستت ،
ضتتایع شتتم ده میشتتود .به تدریش مذهب زردشتت جای خود را به دی استتلام گذاشتت 140
ق می شتتود که قوانی استتلامی شتتؤ اج ماعی را اداره می کند .در تمام دورۀ استتلامی
.
هیی قانو به جز شتتتتترع وجود نداشتتتتت وهیی ع ی جز به امضتتتتتای آ مایه نمی گ
پادشتتتتاها به نام خداوند حکوم می ک دند و قانو گذاری جز امی پ وردگار ب ای آنها
نبود .امی که از ط ف پادشتتتاها و حکام تتتادر می شتتتد همه در ت ید قوانی و تعالیم
استتتتتلامی بود .بیش ت پادشتتتتتتاها از علمای دی اجازه حکوم ک د می گ ند ،آنا را
م م می داش ت ند ،و به مشتتاوره پیوند با ایشتتا مباهات می ک دند که تا هم اکنو چنی
اس .
تمام قوانی در کشتتتورما در توا ق با دی استتتلام و قه حنفی تدوی گ دیده اند و تمام
ارزش های مذهبی در آ مد نظ گ ه شتتتتده استتتت  .مثلاً در قانو مدنی کشتتتتور ما قید
گ دیده اس که نکاح مسلمه با غی مسلم جایز نیس .
دی و مذهب ی سلسله اوام و نواهی را بالای تابعی خود ض گ دانیده اس  .چو
ای اوام و نواهی از جانب خداوند می باشتتتند و تابعی باور کامل مع قد اند که ای اوام
از جانب خداوند نازل شتتتده و خود را به پی وی و اطاع از آ مجبور دانستتت ه و در تتتورت
تخلف خود را مستتتت وجب غضتتتتب وعطاب خداوند می دانند .هدف دی تنظیم مناستتتتبات
انسا با خداوند یا خودش و یا ا اد جامعه و اج ماع بشری اس .
نق طه مورد نظ ما ه ما نظم ،ع لایق واج بات د در ب اب هم نوع اش بوده ،همی
نق طه استتتتتت که اوام دینی را به قوا عد حقوقی ارت باط می د هد .از ای ل اظ حقوق و
مذ هب هدف مشتتتتت ک دارند وهم چ نا از ل اظ عمومی بود والزامی بود نیز باهم
موا ق دارند ،و قط چند حال اس ت که دی را از قاعدۀ حقوقی م مایز می ستتازد :یکی
از نگاه جزائی ،زی ا جزای قواعد حقوقی دنیوی و وری بوده؛ اما در قواعد دینی علاوه ب
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جزای دنیوی جزای اخ وی نیز ب م خلفی ای قواعد از جانب خداوند داده می شتتتود .دیگ از
نگاه ستتاحه تفاوت میا آنها وجود دارد ،زی ا ستتاحه دی وستتیع اس ت به ای معنی که دی
شتتامل مستتایل تعبدی ،اخلاقی ،عقیدوی و اج ماعی بوده ،قواعد حقوقی تنها قواعد روابط
ظاه ی اج ماعات و ا اد را تنظیم می کند.
تفاوت دیگ در ای استت که منبع ا تتلی حقوق قانو استت در حالی که منشتت قواعد
مذهبی وحی اس  .قها سعی دارند احکام را ازمنابع چهارگانه ق آ  ،سن  ،اجماع و قیاس
که با آ پیوند دارد و از آ ستتتتر چشتتتتمه گ ه دریابند .قاوتتتتی در درجه اول باید به قانو
به منابع مع ب اسلامی م اجعه میکند.
م اجعه کند و اگ حکم قضیه در قانو نیا
قواعد مذهب ثاب ولای غی اند ،مگ با ت تیباتی که پیش بینی شده و ورورت های باعث
تبدیل احکام اولیه به ثانویه گ دد ،در حالی که حقوق ولو ای که م کی به مذهب باشتتتتتتد،
ثبات مذهب را ندارد و بخش مهم ن یجه اوضتتاع و احوال اج ماعی است 1و قانو گذار نیاز
های کنونی جامعه را م اعات می نماید.
مبحث سوم -آزادی بیان
گفتار اول -تعریف

آزادی بیا ممثل دموک استتتتتی در ی جامعه بوده ،با درنظ داشتتتتت قوت ،تامل ،تعقل و
تفک به انسا حق داده شده اس تا آرا و نظ یات و ا کار خود را بیا نماید.
آزادی عقیده و بیا از ی دیگ جدا شتتدنی نیستت ند ،آزادی نخستت به ای معناستت که
ی شتتتتتخص ب واند آ گونه که می خواهد ک کند و آزادی دوم آزادی اب از و ب ملا ک د
عقاید و ا کار ب ای دیگ ا از راه وستتتتتتایلی همانند ستتتتتخ گف  ،رستتتتتتانه ها ،مطبوعات،
آموزش ،نمایش ،ستتتتینما ،رادیو وتلویزیو و ...استتتت  .ای آزادی های دو قلو ب ای شتتتتکو ا
شد  ،ه ی به دیگ ی نیاز مند اس .
نویستتتندگا اعلامیۀ حقوقی بشتتتر ستتتال  1789انستتته به خوبی م وجه جدایی نا پذی ی
میا ای دو آزادی شتتتتتتده بودند زی ا ه دوی آنها را ی ماده (مادۀ  10اعلامیهک پذی ه و
ذک ک دند.
در جامعۀ م دم ستتتتتالار ،حق ان خاب عقیده و بیا آ ی حق بنیادی استتتتت که نه تنها
جوه ۀ آزادی های عقیده و بیا تشتتتتتکیل میدهد بلکه رعای و ت قق آ  ،شتتتتترط لازم ب ای
اج ای دیگ آزادی هاستتت  .بدو ای حق ،آزادی های مذهبی ،ات ادیۀ  ،تشتتتکل و اج ماعات
بی معنا خواهند بود .حق زندگی شتتخص یا حق ح یم خصتتوصتتی نیز در عمل چیزی جز حق
شتتتتتناخ ه شتتتتتده ب ای ه شتتتتتخص ب اج ای عقاید شتتتتتخص خود در حوزۀ خلوت و زندگی
خصتتوصتتی خویش نمی باشتتد .ستتر انجام ای که بدو حق ان خاب عقیده و بیا آ  ،آزادی

 -1س انکزی نصرهللا مبادی حقوق  1387د52
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هتتای م بوط بتته آموزش مطبوعتتات و ارتبتتاطتتات رادیویی وتلویزیونی نمی تواننتتد وجود
1
داش ه باشند.
اندیشتتته بدو بیا آ ارزشتتتی ندارد ،ک جز مکنونات باطنی و پنهانی انستتتا استتت و
ق ار می گی د که از راه های گوناگونی همانند گف ار،
هنگامی شتتکل می یابد و مورد م
2
نوش ار ،ر ار وغی ه در عالم خارج اب از شود.
بناب ای  ،به کار انداخ اندیشتته وعقیده که از حقوق مستتلم انستتا اس ت نباید با مانعی
روب و شتتتود .با وجود ای  ،بیانات جستتتورانه یا مج مانه وبازتاب های ستتتیاستتتی ،اج ماعی و
هنگی آ نباید وجدا و احستتتتتتاستتتتتتات عمومی را ج ی ه دار نمائید .از ای روستتتتتت که
مق رات بی المللی و داخلی م تتدودیت هتتایی را ب ای حمتتایت از امنیت  ،نظم عمومی،
سلام یا اخلاق عمومی ب آزادی بیا در نظ گ ه اند.
گفتار دوم -منابع
الف -منابع بین المللی

مواد  18و  19اعلامیه جهانی حقوق بشتتر ،مواد  18و  19میثاق حقوق مدنی و ستتیاستتی،
ماده  10کنوانستتتیو اروپائی حقوق بشتتتر و مادۀ  11منشتتتور حقوق بنیادی حقوق ات ادیه
اروپا آزادی بیا را به رستتتتمی شتتتتناخ ه اند .م کمه اروپایی حقوق بشتتتتر نیز چندی بار ب
آزادی بیا تاکید ک ده و آ را از پایه های مهم جامعۀ م دم سالار می داند.
ماده  19اعلامیه جهانی حقوق بشتتتتترمی گوید « :ه کس حق آزادی عقیده و بیا دارد و
حق مزبور شتتامل آ استت که از داشتت عقاید خود بیم واضتتط ابی نداشتت ه باشتتد ،و در
کستتب اطلاعات و ا کار و در اخذ و ان شتتار آ ب مام وستتایل ممک و بدو ملاخطات م زی
آزاد باشد».
ماده  19میثاق حقوق مدنی و ستتتیاستتتی نیز در ای زمینه صتتتراح دارد -2« :ه کس حق
آزادی بیا دارد .ای حق شامل آزادی تف ص ت صیل و اشاعه اطلاعات و ا کار از ه قبیل
بدو توجه به ستترحدات خواه شتتفاهاً یا به تتورت نوش ت ه یا چاپ یا به تتورت هن ی یا به
ه وسیله دیگ به ان خاب خود میباشد.»...
بند  1مادۀ  13کنوانستتتتیو حقوق کودک نیز اعلام میدارد « :کودک دارای حق آزادی اب از
و رساند اطلاعات وعقاید ازه نوع،
عقیده میباشد .ای حق شامل آزادی جس جو ،دریا
بدو توجه به م زها ،ک بی یا شتتفاهی یا چاپ شتتده ،به شتتکل آثار هن ی یا از راه ه رستتانۀ
دیگ ی به ان خاب کودک می باشد».
ب -منابع داخلی

آیۀ  53سوره اسرا می ماید «:وقل لعبادی یقولوا ال ی هی احس الی الشیطا ینزع
بینهم» « :ای پیامب به مومنا م بگو که به به ی (زبا ک سخ بگو یند ،چه شیطا  ،اگ
جز ای باشد ،میا شما وسوسه و دشمنی ایجاد خواهد ک د».

 -1عباسی هما د 153
 -2طباطبائی آزادی های عمومی و حقوق بشر د  87به نقل از عباسی د 153
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از

تتدقه ی بعها اذی»« :ستتخ خوش وگذش ت  ،به اس ت
« قول مع وف مغف ه خی م
کم مالی که هم اه با آزار باشد» ( آیۀ  263سورۀ بق ه ک.
قانو اساسی جمهوری اسلامی ا غانس ا در مادۀ سی و چهارم در رابطه به آزادی بیا
و مطبوعات ذک نموده اس که:
" آزادی بیا از تع ض مصو اس .
ه ا غا حق دارد ک خود را به وسیله گف ار ،نوش ار ،تصوی و یا وسایل دیگ  ،با رعای
احکام مندرج ای قانو اساسی اظهار نماید.
ه ا غا حق دارد مطابق به احکام قانو  ،به طبع و نشتتتتتر مطالب ،بدو ارایه قبلی آ
به مقامات دول ی بپ دازد .احکام م بوط به مطابع ،رادیو و تلویزیو  ،نشتتتتتر مطبوعات و
سای وسائل ارتباط جمعی توسط قانو تنظیم میگ دد».
طوری که ملا خظه میگ دد قانو استتتتتتاستتتتتی در پاراگ اف اول مادۀ وق ،آزادی بیا را
من یث ی حق انستتتتانی م م شتتتتم ده ،آن ا از تع ض مصتتتتو و مورد حمای ق ار داده
اس .
پاراگ اف اخی در قسم وضع قانونی اس که امور م بوط به مطابع ،رادیو ،تلویزیو
و سای و سایل ارتباط جمعی تو ضیح ،بیا و تنظیم می نماید .علاوه ب ماده سی و چهارم
قانو استتاستتی که در مورد آزادی ک و بیا و مطبوعات صتتراح دارد ،در قانو استتاستتی
جمهوری اسلامی ا غانس ا مواد دیگ ی نیز وجود دارد که مؤید ای ام اس .
ماده شانزدهم قانو اساسی که در رابطه به زبانها احکامی را تسجیل نموده در پاراگ اف
چهارم خود بیا نموده اس که «:نشر مطبوعات و رسانه های گ وهی به تمام زبانها رایش
در کشور آزاد میباشد».
به همی گونه مادۀ بیستتتتت و چهارم قانو استتتتتاستتتتتی در مورد آزادی به معنای عام آ
صتتراح دارد که مطابق آ آزادی حق طبیعی انستتا شتتناخ ه شتتده که جز آزادی دیگ ا و
مصالح عامه که قانو آن ا معی می سازد ،م دودی دیگ ی ندارد.
همچنا آزادی و ک ام انسانی از تع ض مصو اس دول مکلف به اح ام و حمای
آزادی و ک ام انسانی دانس ه شده اس .
گفتار سوم -پیشینۀ آزادی بیان

آزادی بیا از جمله حقوق طبیعی و ذاتی ان سا دان س ه شده و تمام ان سانهای پی شرو،
ا تتتتتلاح طلب و ایجادگ  ،همیشتتتتته ازی حق حمایه و پشتتتتت یبانی نموده اند .آنها چنی می
پنداش که ای ی و دیعه الهی و غی قابل سلب اس  .آزادی بیا در واقع کمکی اس
در راه تغی اوضتتاع و شتترایط و آورد ا تتلاحات در اج ا ت مستتوؤلی دول و جلوگی ی از
دک اتوری .ا تتل آزادی بیا در کشتتورهای غ بی بعداز اخ اع ،چاپ و نشتتر نخس ت ی روزنامه
چاپی بعداز مبارزات طولانی آزادی خواهی ،من یث ی ا ل ،پذی ه شد .م دودی های
که در رابطه به ستانستور مطبوعات گذاشت ه شتده بود ،م وع گ دید و چاپ مطالب بدو
اجازه قبلی ،مجاز ق ار داده شد.
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ای آزادی در کشتتتور انگلستتت ا در ستتتال  1695میلادی و بعد در کشتتتور انستتته ،ایالات
م ده ام یکا و سای ک شورهای پی شر ه ع ض وجود و ب سمی شناخ ه شد .طی ق و
نزدهم و بیستتتت م ای آزادی در اکث ی کشتتتتورهای جها نهادینه شتتتتد .ح ی در کشتتتتورهای
ستتتوستتتیالستتت ی با وجود ب داشتتت های م فاوت ،ای حق در قوانی استتتاستتتی آ کشتتتورها،
1
گنجانیده شد.
ای ا ل در اعلامیه جهانی حقوق ب شر و کنوان سیو های م بوط آ ت سجیل و م عاقب
آ کشورها مخ لف جها  ،حی تدوی قوانی اساسی خود آن ا در نظ گ ند.
گفتار چهارم -اهمیت و ارزش آزادی بیان

مدا عا آزادی بیا ب اهمی و ارزش ای آزادی ت کید بیشتتتتت می نمایند .به نظ آنها،
انستتتا آزاد خلق شتتتده و حق دارد تا آزادانه بی اندیشتتتد .انستتتا م م ومک م خلق شتتتده،
آزادی حق وی م م اس  .بناً آزادی بیا م م اس که حق انسا جامعه می باشد.
اولی وسیله یی که انسا می تواند اندیشه خود را بوسیلۀ آ به دیگ ا من قل سازد،
گف اراس .
دومی وستتیله که انستتا می واند ا کار ،نظ یات و اندیشتته های خود را بیا و به دیگ ا
ب ساند ،نوش ار اس .
سومی وسیله در زمینه تصوی  ،رمز و اشاره اس .
دلایل عمده یی که در رابطه به اهمی و ارزش آزادی ک و بیا ارایۀ میشتتود ق ار ذیل
اس :
حقیق اس که بشر درتکا و آ می
آزادی بیا اساس و پایه ا لی جس جو و دریا
باشد.
آزادی ک و بیا بیانگ ح م و ک ام شتتتخصتتتی انستتتا و رعای حقوق و آزادی های
وی اس .
آزادی ک و بیا یکی از مؤلفه های دموک اسی یا حکوم م دم سالاری اس .
آزادی ک و بیتا به ی وستتتتتیلته ایجتاد تغیی و ت ول مثبت در اج ا ت ادارات دول ی
میباشتتتد که دستتت اندرکارا مطبوعات با ان قادهای ستتتالم و ستتتازنده ،مستتتؤلی را م وجه
اعمال شتتا گ دانیده و در ا شتتای نا ملایمات ،ستتاد و جلوگی ی از آ نقش بارز را ایفا می
نمایند.
آزادی ک و بیا به ی وسیله تقابل و تضارب ا کار و اندوخ ه های علمی بوده ،که به
2
اث آ اندیشه های علمی ت ویش و توسعه می یابد.
گفتار پنچم -محتوا و ابعاد

آزادی بیا یکی از مؤلفه های مهم نظام دموک اسی یا م دم سالاری می باشد.
تتتاحب عقل ،ک و اندیشتتته که در پیشتتتب د تمام امور روزم ه و
انستتتا موجودی استتت
تعیی ستتتترنوشتتتت خویش نیازمند تفک و تدب بوده و آنچه به خی و تتتتلاح خود و انستتتتا
 -1رسولی م مد اشرف ت لیل و نقد قانو اساسی د 310
 -2هما د 312
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جام عه تلقی می ن ما ید ،با ید آن ا آزادا نه ب یا ن ما ید .آزادی ک و و جدا از جم له حقوق
طبیعی انستتتتانهاستتتت  .حکوماتی که از ط یق ان خابات آزاد بوجود می آیند به ک  ،نظ و
میدهند تا اندیشه و ک خود
اندیشه م دم خود ارزش قایل گ دیده و به آنها مجال و
را آزادانه بیا نمایند.
در جوامع کنونی یکی از معیارهای حکومات خوب در نظام دموک اسی ،قایل شد ارزش
به نقش مطبوعات و آزادی ک و بیا در کشتتتتتور استتتتتت  .تا به م دم موقع داده شتتتتتود،
اندیشه خود را به خاط ا لاح نظام و جامعه اب از بدارند و در ب اب آ هیچگونه سانسور و
ممانع وجود نداشتتتت ه باشتتتتد .م اجعی که ب آزادی بیا تع ض می نمایند .یا در ب اب آ
ممانع ایجاد می نمایند .معمولاً حکومات اس ت  .در تتورتیکه دول ای حق را در قانو
استتتاستتتی و قانو م بوط ( قانو رستتتانه ها یا مطبوعات ک تستتتجیل و تضتتتمی نماید ،دیگ
مشتتتتکلی بوجود نخواهد آمد .یگانه مشتتتتکل ،موضتتتتوع تطبیق ای احکام استتتت  ،که ه گاه
موا ق آ عمل ورت گی د ،زمینه اس فاده ازی حقوق به همه مساعد ساخ ه میشود.
بجاستتتت که آزادی ک و بیا  ،ممثل دموک استتتتی در جامعه دانستتتت ه شتتتتده استتتت  .زی ا
انستتتتتانی که دارای قوۀ تعقل ،تفک و تدب ستتتتت  ،به وی حق داده شتتتتتده استتتتت تا ا کار و
نظ یات خود را آزادانه بیا نماید .هدف عمده آزادی مطبوعات ا لاح جامعه ،خی و بهبود
عمومی ،انکشاف ،ت قی و ر اه اج ماعی و جلوگی ی از ساد و ان ا ات اج ماعی اس .
ارائه آزادانه نظ یات و ا کار سبب می شود تا دموک اسی ت می گ دد .م دم حق ان قاد و
اع اض ستتتالم و ستتتازنده را دارا باشتتتند .ب اعمال مستتتوؤلی امور دول ی قضتتتاوت نمایند.
تاثی ا کار و نظ یات ستتتازنده م دم احستتتاس مستتتوؤلی بیشتتت
مستتتوؤلی امور نیز ت
نموده ،از ارتکاب اش باهات ،خطاها و کارهای نادرس جلوگی ی به عمل آید.
گفتار ششم -نظام حقوقی

اشتتتتتخاد با استتتتت فاده از آزادی ک و بیا حق دارند تا به ت ویش و نشتتتتتر ا کار خود در
ستتاحات مخ لف خا تت اً امور علمی و اج ماعی بپ دازند .اشتتاعۀ ا کار و نظ یات اشتتخاد
در میتتا م دم و مبتتادلتته ای ا کتتار و عقتتایتتد ،آثتتاری را بتته جتتا میگتذارد کتته من یتتث پتتدیتتدۀ
ت ثی خود ق ار میدهد وای آثارناگزی داخل قلم و حقوق میشود.
اج ماعی ،دیگ ا را ت
آزادی ک و بیا یکی از جمله با ارزش ت ی حقوق انسانی و بشری اس که با اس فاده
از آ ه شخص حق دارد تا آزادانه ا کار و نظ یات خود را بیا یا ازط یق نوش ه و نشر در
مطبوعات آن ا چاپ نماید .علم و دانش مورد نیاز را به دیگ ا ان قال دهد و آنها را بیاموزاند
کیو
و آ ثار ذهنی و ک ی خود را به وجود آورد .ب ناً آزادی ک و ب یا مجموع عال ی
قاعده و مق رات مشخص به اشکال مخ لف م بارز میگ دد
معنوی اشخاد اس که ت
هیی شخص یا م جع حق ندارد م دودی های اضا ی ،غی قانونی و مخالف حقوق بشری
را ب آزادی ک و بیا وضع تطبیق نماید.
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در وتتتتترورت آزادی بیا همی بس استتتتتت که بیا و گف گو ،تعامل و مدارا با اقوال و
اندیشتتته های مخ لف ،شتتتیوه انبیای الهی در طول تاریخ بوده استتت  .آنا دعوت رستتتال
خویش را با بیا و گف گو آغاز نموده اند و با بیا حقیق مدارا به اهداف آستتمانی خویش
نایل آمدند .ق آ ک یم آزادی بیا و گزارش به را بشتتتتتارت الهی دانستتتتت ه و می ماید«:
تنه» 1به رحم بشتتارت ده آ بندگا م
بشتترعبادی الذی یست معو القول ی بعو احست ُ
را که چو سخ ها بشنوند ،به نیکوت ی آ را عمل میکنند.
هما گونه که ملاحظه میشتتتود ،در ای آیه آزادی بیا وان خاب به از نشتتتانه های اهل
خ د و اندیشتته دانس ت ه شتتده که بشتتارت الهی را در پی دارد .با تکیه ب همی منطق اس ت
که استتتلام و پی وا آ از آزادی بیا استتت قبال و آ را مایه رشتتتد و بالندگی در حیات ک ی
بشر می دانند.
پیام روشتتت ق آ ک یم ب ای مستتتلمانا ای استتت که با مخالفا مناظ ه علمی و جدال
احس داش ه باشند و با آنها از ط یق اقامه ب ها و اس دلال ب خورد کنند «:ادع انلی سبیل
رب باال کمۀ والموعظهن ال ستتنه وجادلهم باال ی هن ی احست » :ای رستتول خداب با حکم و
اندرز نیکو به راه پ وردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوت اس  ،اس دلال و مناظ ه
ک  ،در جای دیگ می ماید« قل هاتوا ب هانکم ا کن م تتتتتادقی » بگو اگ راستتتتت می
گوئید دلیل را ( ب ای موضتتوع ک بیاورید .همانگونه که ملاحظه می شتتود ق آ ک یم ضتتم
اح ام به عقاید و ا کار پی وا ک ب آسمانی به آنا حق میدهد تا از مبانی عقیدتی ،ک ی،
و هنگی خویش د اع کنند ،ا تتتتتولاً مک بی که از منطق قوی و نی ومند ب خورداراستتتتت ،
دلیل ندارد که از گف ه های دیگ ا وح ش دا ش ه و از ط ح م سایل آنها ه اس به خود راه
دهند .طبیعی اس ت که تشتتویق به مناظ ه ،کنف انس علمی ،ارایه دلیل و اس ت ماع آ  ،ع
به آزادی بیا استتت  .اگ انستتتا در بیا عقاید ،ا کار و دلایل آزاد نباشتتتد ،دستتت ور به جدال
احس و مناظ ه نیکو مفهوم نخواهد داش .
گفتار هشتم -محدودیت ها

آزادی بیا همانند دیگ آزادی های ممک استتتت بنا به دلایلی و به موجب قانو م دود
گ دد .بند  3مادۀ  19میثاق حقوق مدنی و سیا سی در خ صود م دودی های آزادی بیا
اشعارمیدارد -3«:اعمال حقوق مذکور در بند  2ماده مس لزم حقوق و مسؤلی های خاصی
اس و لذا ممک اس تابع م دودی های معینی شود که در قانو تصریح شده و ب ای
امور ذیل ورورت داش ه باشد:
الف -اح ام به حقوق یا حیثی دیگ ا .
ب -حفظ امنی ملی ،نظم عمومی ،سلام و یا اخلاق عمومی».
ب طبق بند  1ماده  20ای میثاق نیز ه گونه تبلیغ ب ای جنگ به موجب قانو ممنوع
اس .
 -1سوره زم آیه 18
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وهمچنی بنتتد  2ای متتاده «:ه گونتته دعوت (ت غیتتبک بتته کینتته (تنف ک ملی یتتا نژادی یتتا
مذهبی که م ک تبعیض یا مخا مه یا اعمال زور باشد به موجب قانو ممنوع اس ».
آزادی بیا نباید منج به نقض ا تتتول م دم ستتتالاری و حقوق بشتتتر و باعث ب انگیخ
نف ت یا تبعیض نژادی و مذهبی گ دد.
در کشتتورما نیز به موجب ماده ستتی و چهارم قانو استتاستتی در پارگ اف دوم به شتته وند
کشتتور حق داده شتتده تا ک و اندیشتته خود را به وستتایل مخ لف گف ار ،نوش ت ار ،تصتتوی یا
ستتای وستتایل اظهار نمایند .قیدی را که در ای رابطه قانو استتاستتی گذاشت ه ،رعای احکام
مندرج همی قانو استتاستتی است  .در پاراگ اف ستوم ستتانستتور قبلی منع و به شتته وندا
کشتتتور حق داده شتتتده استتت تا مطابق احکام قانو به طبع نشتتتر مطالب بپ دازند .دری
پاراگ اف مطبوعات به رستتمی شتتناخ ه شتتده و ازجمله حقوق انستتانی قبول شتتده اس ت ،
وهم چنا در ن شرمطالب ،سان سور قبلی منع گ دیده ،بدی معنا که نوی سندگا مکلفی ی
ندارند تا قبل از بیا و نشتتتر اندیشتتته و ا کارخود ،آ را به م اجع و مقامات دول به خاط
اخذ اجازه نشتتتتر ،ارائه بدارند .اما م دودی ی که در ای پاراگ اف وضتتتتع شتتتتده ،ذک مطلب
«مطابق به احکام قانو » اس .
گفتار نهم -نتیجه گیری

آزادی عقیده و بیا از جمله حقوقی هستتتت ند که تق یباً تمامی کشتتتتورها ولو به تظاه ،
ازآ ستتتتتخ به میا آورده اند ،ط داری و جانبداری ک ده اند ،و آ را در قوانی مدو خود
منعکس ک ده اند .اما نک ه مهم و استتاستتی در ای خصتتود ای استت که ،اولاً :ای حقوق
باید در قوانی استتتتاستتتتی گنجانیده شتتتتود تا دول ها ن واند با قوانی عادی یا تصتتتتمیماتی
ال شعاع ق ار دهند .ثانیاً :میزا و سنجش ای ام که کدام ی از
سیا سی ای حقوق را ت
کشتتورها با توجه به مق ضتتیات جامعه خود ،تا چه حد در عمل توانستت ه اند ای حقوق را به
منصه ظهور ب ساند ،بس ه به ا کارعمومی و میزا رضای مندی ا اد ه کشوردارد.
قانو ا سا سی جمهوری ا سلامی ا غان س ا نیز با توجه به اهمی مو ضوع ای حقوق را
در ماده  34مورد تصتتتتتریح ق ارداده استتتتت که با توجه به جمهوری بود نظام و استتتتتلامی
بود آ  ،ای حقوق می واند آثار و پیامدهای بستتتتتیار ز یادی از جمله ط ح ا کارعمومی،
ای جاد مستتتتتؤل ی هم گانی ،ج لب مشتتتتتتارک عمومی وهمچنی با عث کن ول و ن ظارت
اج ماعی خواهند شتتد .آزادی عقیده و بیا به تتورت مطلق نیس ت بلکه کلیه کشتتورها به
استتتاس هنجارها و وضتتتعی جامعه دموک اتی خود می توانند م دودی هایی را وضتتتع
کند و ا تتتولاً ای حقوق تا آنجا درخور اح ام استتت که منطبقاً و قانوناً مانع حقوق دیگ ا
نشوند به همی دلیل قانو اساسی جمهوری اسلامی ا غانس ا در مادۀ  24آزادی بیا  ،یا
به عبارتی بیا عقیده را تا آنجا مجاز شتتتتتم ده استتتتت که آستتتتتیب و زیانی به دیگ ا وارد
نسازند.
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آزادی اج ماعی یکی دیگ از حقوق استتتتاستتتتی ا اد استتتت  .ای آزادی ا تتتتولاً زمینه اخذ
تصتتتتتمیم و احقاق حقوق و آزادی های دیگ را اهم می آورد .آزادی اج ماع توستتتتتط ا اد،
زمینه اعلام عدم موا ق با ب خی ستتیاس ت ها و ب نامه ها و نیز ط ح بعضتتی در خواس ت
ها و ب نامه های جدید ا س  .شرایط ا سا سی ب ای ب گذاری ای اج ماعات مطابق ماده سی
و ششم قانو اساسی ا غانس ا دو چیز اس :
جایز بود هدف ومقصود اج ماع
لح آمیز بود و عدم حمل سلاح
ه دو شتترط مذکور ،از لوازم رعای حقوق و آزادی های دیگ ا و نیز حفظ نظم و امنی
اج ماعی اس  .با ای وجود شرط جایز بود هدف و مقصود اج ماع نباید ای گونه تفسی
شتتتتود که ه گونه اج ماع و تظاه ات ب ضتتتتد ی قانو به خصتتتتود ،غی قانونی استتتت .
بناب ای اگ کارگ ا  ،قانونی را مغای مصتتتتتالح خود یا ند می توانند با رعای شتتتتترط دوم،
نستتتتب به آ در قالب ب گزاری اج ماعات و تظاه ات اع اض کنند .در استتتتناد بی المللی
ناظ به حقوق کارگ ا  ،حق اع صتتتتتتاب (ت ک عمدی کارک ب ای کارگ ا نیز مورد توجه ق ار
گ ه است  .به ای حق در قانو استتاستتی ا غانست ا اشتتاره یی نشتتده است ولی از مفاد
ق ه اول ماده چهل و نهم قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا که چنی صتتتراح دارد «:ت مل کار
اجباری ممنوع اس » می توا ای گونه تفسی نمود که ورت عدم تمایل کارگ ا به کار
و اقدام آنها به اع صاب ،نباید آنا را مجبور به کار ک د.
تجمعات ،تظاه ات و راهپیمایی های عمومی باید آزاد باشتتتتند .آزادی تجمع و راهپیمایی
یکی از راه های حقوقی اب از دیدگاه ها و عقاید به طور جمعی اس .
گفتار اول -تعریف

آزادی اج ماعات عبارت از گ د آمد موق گ وه از ا اد بناب ق ار قبلی و یا دعوت که
قبلاً تتورت گ ه در م ل معی و تعیی شتتده ،یا به عبارت دیگ  :آزادی اج ماعات عبارت
استتتتتت از اینکه ی ک له از م دم ب واند ب ای تبادله ا کار و یا د اع از منا ع خود اج ماع
مانند ،ستتتتخن انی ،مناظ ه ،مظاه ات ،می نگ ،مارش ( راه پیمایی تتتتلح آمیز ک و یا گ دهم
آیی خیابانی که ب ای ای منظور از ط ف اشتتتتتخاد معی و یا ی ات ادیه (ات ادیه کارگ ی
یا م صتتتتتلی ک ت تیب داده شتتتتتتده ،آزادانه شتتتتترک نمایند .اج ماعات دارای دو خصتتتتتل (
خصو یات ک آتی میباشد.
اولاً -اج ماع عمومی ،اج ماع موق استتتتتت  ،نه دایم .به ای معنی که منظور از گ دهم
آمد  ،کستتب و آگاهی از عقاید و نظ یات کستتانی است  ،که اج ماع را تشتتکیل میدهد ،و یا
به راه می اندازد .به م ض اینکه عقاید و ا کار اب از شتتتتتدند ،اج ماع خاتمه می یابد و ا اد
اش اک کننده از هم پ اگنده می شود.
ثان یاً -اج ماع عمومی یا مجلس ستتتتتخن انی عمومی وق ی انع قاد می یا بد ،که ب ای
ت شکیل آ قبلاً ت تیبات از ط ف پ وپاگند کنندگا و مبلغی اج ماع داده شده ا اد دورهم
جمع شده از ا کار و عقاید ی دیگ اگاه شود  .شاید در ای اظهارات نظ یات به منا ع و
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یا تقاضتتای ی گ وه مشتتخص (ات ادیه ک ارایه شتتود و یا خواست ه های که دارد ،م قاوتتی ب
آورده شد آ باشد.
آزادی تجمع (Reunionک ،آزادی اج ماع در ی گ وه مو ق و ه ماه نگ به منظور ت بادل
دیدگاه ها و عقاید مشتتتت ک در ی مکا معی و توا ق ب ای د اع از منا ع خود میباشتتتتد.
تجمع یا اج ماع دارای سه عنصر اس که عبارتنداز:
تکث مشارک کنندگا .
ملاقات گهگاهی وادواری که به ل اظ زمانی م دود اس .
1
ملاقات هماهنگ با هدف خاد و مش ک ب ای همۀ مشارک کنندگا
ب ای تشخیص مفهوم تجمع آ را باید از دیگ مفاهیم مشابه م مایز ک د:
 -1تجمع م فاوت از ازدحام اس  .زی ا تشکیل آ ارادی ومس لزم سازماندهی می باشد.
در واقع ،تجمع از قبل پیش بینی می شود و هم اه با تبلیغات ،دعوت و عمدتاً هم اه بای
سازماندهی حد اقلی اس  .در حالی که ازدحام ،تجمع خود جوش و اتفاقی ا اد اس .
 -2تجمع م فاوت از تظاه ات استتت  ،به ای دلیل که در معاب عمومی انجام نمی شتتتود.
اگ اشتتتتت خاد ب ای جمع شتتتتتتد در م عاب عمومی دعوت گ د ند ،ای کار نه تجمع بل که
تظاه ات استتتت که تابع مق رات دیگ ی استتتت  .تجمع در ی مکا خصتتتتوصتتتتی (مثلاً م ل
الو
سکون ک یا در ی مکا عمومی غی از معاب عمومی ب گزار می شود مثلاً در ی
نمایش و...
 -3تجمع م مایز از تشتتتتتکل به ل اظ موق ی و غی ادواری بود آ می باشتتتتتتد .در واقع،
تشتتکل تجمعات اعضتتای خود را ستتازماندهی می کند .ای تجمعات از تجمعات موق ی بالا
م فاوت و تابع مق رات آ نمی باشتتتتتد .درتجمعات اخی ا اد پس از تبادل عقاید و نظ ات
خود پ اگنده می گ دند.
 -4تجمع م فاوت از ن مایش از نظ ک ی بود و هدف آ می باشتتتتتتد .هدف از تجمع
تف یح و سر گ می نیس  .نظام حقوقی نمایش ب حسب نوع آ (تیات  ،سینما ،نمایش و...ک
م فاوت استت و هدف عمده و اب دائی آ  ،ستترگ م ک د تماشتتاچیا استت  .تجمع پیش از
ه چیز ،ی مشتتتتورت به منظور تبادل عقاید که در آ  ،ه مشتتتتارک کننده حق مداخله و
2
اعلام نظ دارد می باشد.
آزادی تظتتاه ات (Manifestationک ،آزادی اج متتاعی در معتتاب عمومی ( راه هتتا ،ستتتتترک هتتا،
میدا ها ،پارک ها و...ک به منظور بیا ی خواس ت ه مش ت ک میباشتتد .ویژگی ای آزادی آ
اس ت که در معاب عمومی انجام میشتتود .تظاه ات عبارت از آ اس ت که گ وهی از ا اد
نمایشی به بیا خواس ۀ دس ه جمعی
با حضور در معاب عمومی و اس فاده از ی
خود می پ دازند .تظاه ات ممک اس به ورت راهپیمایی هم اه با ف بندی ا اد و
-1عباسی هما د 126
 -2هما د 126
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تتتورت گی د و یا به شتتتکل تجمع ثاب

در نقطه معی مانند

استتت فاده از ابزارهای شتتتعاری
پارک ها و میدا ها تم کز کنند.
تظاه ات همانند تجمع شامل گ وه از ا اد بوده و دارای چند عنصر اس که عبارتنداز:
تظاه ات همانند تجمع از قبل پیش بینی و ستتتازماندهی می شتتتود .بناب ای  ،با تبلیغات
هم اه اس ت  .بدی ت تیب ،تظاه ات م مایز از ازدحام اس ت که تجمعی خود جوش ،اتفاقی
و از قبل پیش بینی نشده اس .
تظاه ات در معاب عمومی انجام می شتتتتود .اگ تظاه ات خارج از معاب عمومی انجام
گ دد ،ای ام تجمع نام دارد.
تظاه ات به منظور بیا ب خی خواستتت ه ها یا عقاید استتت  .تظاه ات ممک استتت جنبۀ
2
سیاسی ،اج ماعی ،مذهبی و ...داش ه باشد.
1

گفتار دوم -منابع
الف -منابع بین المللی

حق تشتتتتتکیل اج ماعات عمومی و آزادی تجمع و تظاه ات مستتتتتتالم آمیز ب ای همه
اشتتخاد ا زو ب حقوق داخلی در مادۀ  11اعلامیه حقوق بشتتر و شتته وند انستته ،مادۀ
 20اعلامیه جهانی حقوق بشر ،مادۀ  21میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی ،مادۀ 11
کنوانسیو اروپائی حقوق بشر و منشور حقوق بنیادی ات ادیۀ اروپا پذی ه شده اس .
ماده  20اعلامیه جهانی حقوق بشر چنی صراح دارد.
« -1ه کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعی های مسالم آمیز تشکیل دهد .هیی کس
را نمی توا مجبور به شرک در اج ماعی ک د».
به همی گونه در مادۀ 21میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتتیاستتتی ذک استتت  « :حق
ت شکیل مجامع م سالم آمیز به رسمی شناخ ه می شود .اعمال ای حق تابع هیی گونه
م دودی نمی تواند باشد ،جز آنچه ب طبق قانو مق ر شده در ی جامعه دموک اتی به
امنی ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا ب ای حمای از سالمی یا اخلاق
مصل
عمومی یا حقوق و آزادی های دیگ ا ورورت داش ه باشد».
به ت سی از احکام مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ،میثاق بی المللی حقوق مدنی و
سیاسی و سای کنوانسیو های بی المللی ،ا ل آزادی اج ماعات و تظاه ات من یث ی
حق در قوانی اساسی کشورهای جها  ،تسجیل و مورد قبول واقع شده اس .
ب -منابع داخلی

به موجب مادۀ  36قانو استتاستتی جمهوری استتلامی ا غانس ت ا  « .اتباع ا غانس ت ا حق
دارند ب ای تامی مقا د جایز و لح آمیز بدو حمل سلاح طبق قانو اج ماع و تظاه ات
نمایند ».بناب ای  ،اج ماعات و تظاه ات ها ازجمله آزادی هایی اس که قانو اساسی ،آن ا
به رسمی شناخ ه اس .

 -1هاشمی م مد ،پیشی د  241-422به نقل از هما د 127
 -2هاشمی د  421-422نه نقل از عباسی

44

حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان و...

همچنی در قانو اج ماعات ،اع صتتتتتتابات و تظاه ات ا غانستتتتت ا ب گزاری تظاه ات و
تشکیل اج ماعات آزاد اس .
گفتار سوم -نظام حقوقی و محتوا

آزادی اج ماع و تظاه ات نیز یکی از جمله آزادی های اساسی ا اد اس  .ا اد حق دارند
آزادانه و به طورمستتالم آمیز دورهم جمع شتتده ،تبادل نظ نموده ،ا کار و نظ یات خود
را در رابطه به مستتتایل مشتتتخص اب از دارند و از آ پیشتتت یبانی کنند ،ای نوع آزادی به نام
آزادی اج ماع موق یا آزادی اج ماع عمومی یاد میکنند.
ب ای اینکه ا اد ب وانند به خاط د اع از منا ع ملی ،گ وهی یا تتتتتنفی ،عکس العمل
نشتتا دهند ،جه رستتانیدی م ام ،خواس ت و تقاضتتاهای خود به دیگ ا از وستتایلی مانند
اج ماعات یا می نگ ها ،راه پیمایی ها یا تظاه ات اس فاده می نمایند.
در جوامع دموک ات کتته بتته حقوق و آزادی هتتای د اح ام دارنتتد ،ا اد و گ وه هتتای
انستتانی حق دارند به خاط د اع از منا ع مشتت ک یا اعلام موضتتع در موارد خاد ،عنوا
ک د مشتتتتکلات و تبادل نظ  ،اج ماعات یا گ دهمایی های موق ی را تشتتتتکیل دهند و بعد
پ اگنده شوند.
در جوامع م مد کنونی م دم حق دارند تا به خاط ا تتتتتول حقوق خویش یا د اع از
منا ع ملی و نفی خود شکای و اع اض نمایند.
آنها می وانند به خاط نشتتتتتتا داد عکس العمل در ب اب نا ملایمات یا آنچه را مغای
منا ع ملی و تتنفی و گ وهی خود ،تشتتخیص میدهند ،دستت به تشتتکیل اج ماعات زده،
اع صاب نمایند یا اینکه تظاه ات را راه اندازی نمایند.
قانو استتتتاستتتتی و قانو اج ماعات ،اع صتتتتابات و تظاه ات ا غانستتتت ا ای حق را به
رسمی شناخ ه اس .
اولاً -اینکه تشتتکیل اج ماع و تظاه ات به خاط ت می مقا تتد جایز و تتلح آمیز باشتتد،
بناً ه گاه ا تتل هدف ،خواس ت و تقاضتتا ،نا جایز و خلاف قانو یا مشتتروع باشتتد و یا اینکه
لح آمیز ،ایجاد آ شوب ،جنگ و نا آرامی با شد یا در ای اج ماعات
غ ض از آ اهداف غی
تتتدمه
از جنگ و خشتتتون کار گ ه شتتتود ،به م دم تتتدمه و آستتتیب وارد شتتتود ،چه ای
تتدمه م وجه عامه باشتتد یا ا اد ،عمل موجه پنداشتت ه نمی
جانی باشتتد یا مالی و یا ای
شتود .بایست ب گزار کنندگا چنی اج ماعات و تظاه ات ب اعمال شترک کنندگا نظارت
کامل داش ه ،جلو کشانید آ را به بی اهه ،بگی ند.
دری شکی نیس که ب گزاری اج ماعات نوعی نا رضای ی و نشا داد عکس العمل در
ب اب نا ملایمات یا آ چیزی استتت که مخالف منا ع ملی ،گ وهی و تتتنفی تلقی میگ دد.
بدی ل اظ ظهور خشتتتتتم و عصتتتتتبانی و وقوع ب خوردها نیز دور از امکا نیستتتتت  ،اما از
یکط ف ب گزار کنندگا مکلفی دارند ،اهداف تتتتتلح جو یانه و مستتتتتتالم آمیز را رعای
ن مایند ،از جانب دیگ مستتتتتوؤلی دول ی (پولیسک وظیفه دارد تا طوری اج ماعات ت
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شتتتتود و هم مانع ب وز خشتتتتون

و

نظارت کن ول ق ار دهد که هم حق آزادی م دم رعای
اعمال غی مسالم آمیز شده ب واند.
ثانیاً -اینکه حی ب گزاری اج ماع عمومی از حمل ستتتلاح خود داری تتتورت گی د .تشتتتکیل
اج ماع مسالم آمیز به ای مفهوم اس که بایس در آ اسل ه حمل نشود .زی ا اگ در
چنی اج ماعات ستتتتلاح موجود باشتتتتد ،حی وقوع ب خورد یا اب از خشتتتتم و عصتتتتبانی و یا
جلوگی ی از اعمال نا درستتتتتت اج ماع کنندگا از ط ف پولیس و یاهم ب خورد ط دارا و
مخالفی  ،امکا آ وجود دارد تا از ای اسل ه اس فاده ورت گی د.
از جانبی هم حمل ستتلاح دری گونه اج ماعات به مفهوم آنس ت که حمل کنندگا قصتتد
سؤ دارند وهدف آنها ،ایجاد آشوب و دهش اس .
ثالثاً -ب گزاری اج ماعات و تظاه ات باید مطابق احکام قانو باشتتتتتد .قانو استتتتتاستتتتتی
موضوعات عمدهو کلی را دری مورد بیا داش ه و جزییات آ در قانو م بوط که به نام
قانو اج ماعات ،اع صتتابات وتظاه ات یا میشتتود ،تنظیم و توضتتیح گ دیده استت 1 .نظام
حقوقی آزادی تجمع ،تجمعات خصوصی را از تجمعات عمومی م مایز می نماید و میا آ
دو ،تفاوت های مهمی وجود دارد .چگونه باید ای دو دستتتتت ه از تجمعات را از یکدیگ باز
شناخ ؟
الف -تجمعات خصوصی

تجمعات خصتتوصتتی تجمعاتی بس ت ه بوده و قط اشتتخاد معینی را که به طور دی و
صریح به آ دعوت شده اند در ب می گی د ( اعضای ی تشکل یا اشخاد که دارای کارت
دعوت شخ صی ه س ند ک و در ی مکا ب س ه ب گزار می شود که حکم م سک و منزل را
می یابد .ای تجمع ممک اس در ی مکا عمومی نیز ب گزار شود.
تجمعات خصتتوصتتی کاملاً آزاد هس ت ند .با وجود ای  ،در موارد اس ت ثنایی ،مقامات پولیس
می توانند تجمعی را ممنوع نمایند .مثلاً هنگامی که تجمع ی تجمع خصتتتتتوصتتتتتی ولی در
2
واقع ،ی تجمع عمومی باشد یا امکا تبدیل آ به تجمع عمومی وجود داش ه باشد.
ب -تجمعات عمومی

معیار ا تتلی تمایز میا تجمعات عمومی از تجمعات خصتتوصتتی ای اس ت که تجمعات
عمومی ب روی همۀ اشتتتخاد داوطلب شتتترک در آ  ،ارو از نام و مشتتتخصتتتات آنها باز
استتت  .ای تجمع ممک استتت در ی مکا بستتت ه مانند منزل ی شتتتخص خصتتتوصتتتی نیز
ب گزار گ دد .ای تجمعات ه چند آزاد هستتتتت ند ،ولی تابع مق راتی بوده و ممک استتتتت با
م دودی هایی روب و گ دند.
پ -تظاهرات و راهپیمایی ها

هما گونه که گف ه شتتتد تظاه ات و راهپیمایی ها شتتتامل اج ماع و دستتت ۀ از اشتتتخاد
استتت که ب ای بیا خواستتت ۀ مشتتت ک خود از معاب عمومی استتت فاده می کنند .انجام ای
ت ظاه ات و راهپی مایی ها با ید از ق بل به پولیس م ل اط لاع داده شتتتتتود .در ای اع لام
 -1شماره مسلسل  805مور  1381/12/22قانو اج ماعات ،اع صابات و تظاه ات من شره ج یده رسمی.
 -2بیژ هما د 128
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معمولاً باید هدف تظاه ات مکا  ،تاریخ ،ستتتتاعات آغاز و پایا و مستتتتی  ،اب دا و ان های آ
مشخص گ دد .طبق بند 1و 2مادۀ هف م قانو اج ماعات ،اع صابات و تظاه ات تصویب
شتتتده ستتتال  ،1381پیش از تشتتتکیل اج ماعات یا انجام تظاه ات :موارد وق هنکام تستتتلیم
اطلاع باید مشخص گ دد.
گفتار چهارم -محدودیت ها

اج ماعات عمومی و راه پیمایی ها باید طوری ستتتتازما داده شتتتتود که نه تنها استتتتباب
اخلال امنی عمومی و نظم جامعه نشتتوند ،بلکه مانعی را در راه عالی های عادی ا اد
به وجود نیاورند .راه های عمومی مسدود نشود و یا بدیل آ توسط پولیس در نظ گ ه
شتتتود و از رستتتانید وتتترر و تتتدمه به عامه جلوگی ی به عمل آید .تجمع و تظاه ات ب ای
بیا خواستت ه ها آزاد استت  .بیشتت م دودهای م بوط به آزادی های تجمع و تظاه ات ،ب
ورورت اح ام و رعای نظم عمومی اس وار شده اس .
تظاه ات و راهپیمایی نیز آزاد بوده ولی دارای ی م دودی کوچ بوده آ وتتتتترورت
اعلام قبلی آ به ادارۀ م بوط اس  .آزادی تظاه ات در ورتی که به نظ م جع ذیصلاح
یا پولیس ب ای نظم عمومی خط ناک و منج به اخ لال در آ گ دد می تواند ممنوع اعلام
1
شود.
اگ ممنوعی ی ب ای تظاه ات وجود نداشتتت ه باشتتتد ،می تواند آزادانه ب گذار شتتتود .ولی
چنانچه تظاه کننده گا استتتل ه یا وستتتایل و ادوات خط ناک ب ای امنی عمومی را حمل
2
کنند مطابق به احکام قوانی نا ذه ،مورد تعقیب عدلی ق ار میگی ند.
اشتتخا تتیکه اج ماعات ،تظاه ات و اع صتتابات را رهب ی مینمایند ،در تورتیکه دست ور
تتادر و اشتت اک کننده گا م و تتل به
اج ای اعمال خشتتون آمیز را به تظاه کننده گا
اعمال م ذک ه گ دند ،مطابق احکام قوانی نا ذه ،مورد تعقیب عدلی ق ارمیگی ند (ماده
 24قانو اج ماعات ،اع صابات وتظاه اتک.
مادۀ  21میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی در بارۀ م دودی های ای آزادی ها
اعلام می دارد که « اعمال ای حق تابع هیی گونه م دودی ی نمی تواند باشتتتتد جز آنچه ب
امنی ملی یا ایمنی
طبق قانو مق ر شتتتتتده و در ی جامعه م دم ستتتتتالار به مصتتتتتل
عمومی یا نظم عمومی یا ب ای حمای از ستتتلام یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های
دیگ ا ورورت داش ه باشد».

دارد «:پولیس می تواند در حالات ذیل خ م

 -1ماده  19قانو اج ماعات ،اع صتتتتتتابات و تظاه ات چنی صتتتتتراح
اج ماعات ،اع صابات و تظاه ات را اعلام نماید:
 -1در تتورت توستتل به اعمال تشتتدد و خشتتون آمیز  -2در تتورت اقدام به ارتکاب اعمال تخ یبی و دهشت ا گنی
 -3در ورت کشف سلاح ناریه  -4در ورت تهدید اشخاد به اش اک در اج ماعات ،اع صابات و تظاه ات.
 -2ماده  22قانو اج ماعات ،اتصتتتتتابات و تظاه ات چنی صتتتتتراح دارد «:حمل ه نوع ستتتتتلاح در هنگام اج ماعات،
تظاه ات و اع صابات ممنوع بوده ،حامل آ دس گی و مورد تعقیب عدلی ق ار میگی د».

فصل دوم
حقوق ناظر به امنیت اشخاص

حقوق م بوط به امنی اتباع ا غانستتتتت ا را می توا
امنی قضائی و امنی اق صادی تقسیم نمود.

به دو دستتتتت ه حقوق م بوط به

مبحث اول -حقوق مربوط امنیت قضائی

اح ضار ،د س گی ی ،بازدا ش و م اکمۀ حقوقی و جزائی ا شخاد باید به موجب قانو
بوده تا آنها ا زو ب امنی حقوقی از امنی قضائی نیز ب خوردار باشند.
شه وندا باید از دس گی ی و بازداش خود سرانه توسط دول مصو بوده و حق داد
خواهی به م اجع قضتتائی مستت قل و بی ط ی را که به موجب قانو ایجاد شتتده ،داشتت ه
با شند .ب ای رعای حقوق ا اد ،ب رسیدگی و دور حکم تو سط م کمه نیز باید ا ولی
حکمف ما باشد که حق ب خورداری از ا ول داد رسی منصفانه نامیده می شود .منظور از
د می تواند خواه به عنوا مدعی یا مدعی
ای حقوق ،تدابی ی استتتت که موجب آنها ه
علیه اطمینا خاط داشت ه باشتد که در ی پ وسته قضتائی عادلانه از او احقاق حق شتده،
از تع ض مصو اس .
قانو گذارا و مج یا قانو ه کدام به ستتتتهم خود نقش استتتتاستتتتی در ت می امنی
قضائی اشخاد ایفا می کنند.
گفتار اول -تعریف

امن ی به مفهوم عام ،به معنی مصتتتتتون ی از تع ض به حیث ی  ،جا  ،مال و حقوق
اشتتتخاد استتت  .ولی در ای مب ث ،به مفهوم خاد خود یعنی حق دستتت گی یا بازداشتتت
نشد ا اد به طور خود سرانه یا غی قانونی می باشد .ای حق ،تضمینی علیه تع ض به
آزادی های ج سمانی ا شخاد شامل د س گی ی یا بازدا ش ا س  .د س گی ی ی عمل آنی
ولی باز داش جنبۀ اس م ار دارد.
گفتار دوم -تساوی افراد در برابر قانون

انستتتتتتانها با یکدیگ از جهات مخ لف تفاوت دارند :جنس ،رنگ پوستتتتتت  ،زبا  ،مذهب،
موقعی اج ماعی و اق صتتادی از جمله عواملی هست ند که میا انستتانها تفاوت ایجاد می
کنند .پ ستش ای است که آیا ای تفاوتها باید در ا تل و استاس انستا بود و ب خورداری
د به م ض انستتتتا بود از آنها ب خوردار می شتتتتود ،تفاوت ایجاد
آنها از حقوقی که ی
کند؟
در تاریخ بشتر به ای پ ستش ،پاستخ های م فاوت داده شتده است  .پاستخ های که عمدتاً
ناظ به تفاوت ا اد در ب خورداری از حقوق و تکالیف اج ماعی ب مبنای رنگ پوستتتتتت ،
جنستتتتی  ،مذهب ،زبا و ...بوده استتتت  .ب ای حصتتتتول به تستتتتاوی در ب خورداری از حقوق
قانونی و یکسا  ،تلاش های بی شماری شده اس .
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دی ا سلام تمام ا اد جامعه ،اعم از م سلمی و غی م سلمی را در ب اب قانو و ق ضا به
پایۀ مستتتتاوات و ب اب ی ق ار داده استتتت  .در تطبیق قانو میا غنی و قی تفاوتی را قائل
نگ دیده اس .
حضرت عم اروق در اولی بیانیۀ خود بعداز ان خاب شد به حیث خلیفه مودند ( :ای
د شما نزد م
م دم بدانید و به نام نامی خدای توانا سوگند یاد میکنم که ضعیف ت ی
1
شخصی خواهد بود تا حق را از وی بس انم.ک
از ای گف ار به خوبی واضتح میگ دد که در تتدر استتلام همه ا اد جامعه در ب اب قانو
دارای حقوق و وجایب مستتتاوی دانستتت ه می شتتتدند .یکی را ب دیگ ی ب ت ی نبوده و قوانی
م داوله ب همه یکسا عملی و تطبیق می شد.
در در ا سلام سعی به عمل می آمد تا میا همۀ ا اد جامعه بدو نظ دا ش نژاد،
مذهب و نسب ،قوم ،زبا  ،رنگ و منطقه ،قانو یکسا تطبیق شود و همه ا اد در ب اب
تطبیق قانو و قضتتتتا به ی پایه وهم ستتتتطح ق ار داده شتتتتوند .حضتتتترت عم در مک وبی
عنوانی ابو موستتی اشتتع ی قاوتتی یم جه حل و صتتل مستتائل قضتتائی و اداری چنی
دس ور داده اس :
( ...درمجلس قضتتتا و مواجه با م خا تتتمی مستتتاوات و ب اب ی را رعای ک و در پیش
آمد خود با م اجعی روش عادلانه داشتتتتت ه باش تا شتتتتتر ا و ارباب نفوذ در پایمال عدال
طمعی نداش ه باشند و ضعفاً از بی عدال ی ات م یوس نشوند.ک
ای بود روش خلفای استتتلامی در تطبیق احکام قانو و رستتتیدگی ب موضتتتوعات م نازع
یه میا ا اد .آنها همیشتتتته ط دار ت می حق و ت قق عدال بوده ،هیی گونه نفوذی که
عدال را پایمال نماید ،نزد اوشتتتتتتا ارزش نداشتتتتت ه و همگی را در تطبیق اوام قانونی و
اج ماعی به ی سطح می پندا ش ند .حی رسیدگی ب مو ضوعات ق ضائی همه ا شخاد
نسب و موقف امیلی
اعم از مسلمی و غی مسلمی  ،سیاه وسفید را بدو در نظ گ
و اج ماعی یکسا در م ضر قضا به پایۀ مساوات ق ار می دادند.
الف -محتوا و ابعاد

حق تساوی در ب اب قانو و ب خورد مساوی توسط قانو به معنی آ اس که تبعیض
در ستتتراستتتر ج یا قضتتتائی به شتتتمول م احل قبل از م اکمه ،در ج یا م اکمه و پس از
م اکمه ممنوع اس ت  .در حالی که قضتتات و کارمندا قضتتائی حی تطبیق قانو نباید به
شیوۀ تبعی ضی عمل کنند و سعی نمایند که حقوق همه ،اعم از ز و م د ،از جانب م کمه
مستتتتاویانه حفظ گ دد ،ای ام ح ماً به معنی آ نیستتتت که با همه بدو تمایز و یکستتتتا
ب خورد ک د .بلکه از تمایزی که ب استتتتاس معیار های منطقی وعینی استتتت وار نباشتتتتد باید
اس ت فاده نمود .در ماده  22قانو استتاستتی ا غانس ت ا تصتتریح شتتده اس ت که معیار جنس
نمی تواند ب خورد م فاوت در ج یا م کمه را توجیه نماید .ای ا تتتتتل تستتتتتاوی همچنی
شامل حق مساوی دس سی به م اکم ب ای تمام اتباع ا غانس ا می باشد .لذا به م دا و
 -1رسولی هما د 203
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زنا باید امکانات مستتتاوی کستتتب مؤث حقوقشتتتا داده شتتتود .از اینجاستتت که نقض حق
دس سی زنا به م کمه مبنای قانونی ندارد و روی ای موضوع خا اً بناب مشکلاتی که
زنا هنوز هم با آ مواجه اند باید ت کید ورت گی د.
در مورد قضایای ج می وکیل مدا ع و ٌحارنوال باید امکانات مساوی داش ه باشند که در
ج یا م اکمه به تهیه و ارایۀ مطالب بپ دازند .حقوق شتتتتتخص مظنو یا م هم باید بدو
در نظ داشت چگونگی ج م مورد نظ تضتتمی گ دد .علاوه ب آ مظنو یا م هم حق دارد
که با او مانند ستتای م همی مشتتابه ر ار مستتاوی تتورت گی د .شتتیوه و ر ار م فاوت چه
قبل از م اکمه ،چه در ج یا و یا پس از م اکمه باید ب استتتتتاس حقایق عینی توجیه گ دد.
از جمله حقایقی که رویه و ر ارم فاوت را توجیه ک ده نمی تواند ،عبارت استتتتت از جنس،
مذهب یا عقاید ستتتیاستتتی و قوم  .ای ام به ب خورد پولیسٌ ،حارنوال و قاوتتتی نستتتب به
مظنو قبل از م اکمه ،در ج یا و پس از م اکمه ارتباط می گی د.
ب خورد م فاوت ب مبنای عقیدۀ مذهبی ،به گونۀ مثال ،ب خورد م فاوت با مستتتتتلمانا
وغی مسلمانا  ،در قانو اساسی ا غانس ا به طور عموم ممنوع شده اس  .درمادۀ 22
قانو ا سا سی ب خورد م ساوی ن سب به تمام ا غانها بدو در نظ دا ش عقیدۀ مذهبی
تستتتتجیل شتتتتده استتتت  .چو تمایزی بی مستتتتلمانا و غی مستتتتلمانا وجود ندارد ،بناب ای ،
قوانی بالای ه دو مستتاویانه قابل تطبیق میباشتتد .است ثنا مفکورۀ ب خورد مستتاویانه در
ب اب قانو را می وا در مادۀ  131قانو اساسی ا غانس ا دریا :
«م اکم ب ای اهل تشتتیع ،در قضتتایای م بوط به احوال شتتخصتتیه ،احکام مذهب تشتتیع را
مطابق به احکام قانو تطبیق مینمایند».
« درستتتتای دعاوی نیز اگ در ای قانو استتتتاستتتتی و قوانی دیگ حکمی موجود نباشتتتتد،
م اکم ق ضیه را مطابق به احکام ای مذهب حل و صل مینمایند ».ولی از ای ماده نباید
چنی اس نباط ک د که ا ل تساوی نقض می گ دد .بلکه باید دانس که در اینجا کوشش
شتتتتتده استتتتت تا حقوق خاد اقلی ها وعقاید شتتتتتا تآمی گ دد .در زمینۀ حقوق جزا  ،ای
موضتتوع قابل تطبیق نیس ت زی ا ،مستتائل جزائی« احوال شتتخصتتیه» را اح وا نمی کند .لذا
ای ماده صرف در زمینۀ حقوق مدنی دق می کند.
استت ثنا دیگ ی در ا تتل ب خورد مستتاویانه را می توا در ماده  8قانو جزا ا غانستت ا
مشتتتاهده نمود که در آ آمده استتت که با نمایندگا ستتتیاستتتی کشتتتورهای خارجی که در
ا غانستتتتت ا م تکب ج م می شتتتتتوند مطابق به مق رات حقوق بی الدول ر ار میشتتتتتود.
مطابق به مادۀ  41کنوانستتتتیو ویانا در مورد روابط دیپلوماتی 1 ،کلیۀ اشتتتتخاصتتتتی که از
چنی ام یازات و معا ی ها مستتتتت فید می گ دند مکلف اند به قوانی و مق رات کشتتتتتور
میزبتا اح ام بگتذارنتد .ولی در مواد 29الی  36همی کنوانستتتتتیو ب ای آنهتا ام یتازات و

-1ا غانس ا به تاریخ  6اک وب سال  1965به ای کنوانسیو مل ق شد که به تاریخ  5نوامب سال  1965در ا غانس ا
نا ذ گ دید.
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از

تتتلاحی

رستتتیدگی جزائی کشتتتور

معا ی های پیش بینی شتتتده استتت از قبیل معا ی
میزبا و ام یاز مجبور نبود در ادای شهادت.
ب ا ساس مادۀ  11قانو جزا ا غان س ا ا شخا صی که تابعی ا غان س ا را ندا ش ه اما
در ا غانس ت ا اقام یا ستتکون داش ت ه باشتتند به مقصتتد ای قانو در حکم تبعۀ ا غانی
م سوب می گ دند ،مگ اینکه در قانو طور دیگ ی تصریح شده باشد.
مادۀ  22قانو اساسی ا غانس ا تضمی می کند که هیی گونه تبعیضی در ج یا روند
تعقیب عدلی وجود ندارد و شتتتتیوۀ م فاوت رستتتتیدگی به قضتتتتایا ممنوع میباشتتتتد .با تمام
آنانی که به ارتکاب ج م مظنو باشتتتتتند باید بدو در نظ داشتتتتتت ث وت ،موقف،عقاید
مذهبی یا ستتتتیاستتتتی ،قوم ،جنس و یا مناستتتتبات شتتتتخصتتتتی با کارمندا خدمات قضتتتتائی
مساویانه ر ار شود.
حکم قابل ستتوال در رابطه با تستتاوی در ب اب قانو  ،ق ۀ  3مادۀ  50قانو مبارزه علیه
مواد مخدر می با شد .ای قانو به گونۀ ضمنی حاوی حکم م صونی ب ای ک سانی ا س
که با م اجع تطبیق قانو هم کاری مخفی دارند .در تتتتتورت ا خذ ا جازۀ قبلی از م اجع
مستتتتتؤل ،هم کاری مخفی می توان ند م ت کب ج ایم قا چاق مواد م خدر گ د یده و یا در آ
اشتتتت اک نمایند ،بدو آنکه مورد تعقیب عدلی یا مجازات ق ار بگی ند ،مشتتتتروط ب اینکه از
اوام م اجع مستتؤل تخلف نورزند .ولی ا تتل تستتاوی در ب اب قانو خواها آ نستتب که
در مورد باید ر ار مستتاوی تتورت گی د .اگ دلایل منطقی وجود داشتت ه باشتتد ،می توا
احکام دیگ ی را به کار ب د مبارزه علیه مواد مخدر و تعقیب عدلی ج ایم قاچاق مواد مخدر
در ی کشتتوری که مب نی ب حاکمی قانو است از اهمی بستتاائی ب خوردار میباشتتد .از
ستتتوی دیگ  ،باید در نظ داشتتت که ارتکاب ج ایمی را که از جانب مقامات دول ی منع ق ار
داده شده اند ،نباید سهل پنداش  .زی ا دول ی که ب اساس قانو و قانونی اس وار اس
باید مواظب باشتتتتتد که خود در اعمال ج می آغشتتتتت ه نشتتتتتود .بناب ای مل وظات ،ح ی در
ع تتتتتتۀ ج ایم قاچاق مواد مخدر ی توا ق بی المللی پی امو اجازۀ مخب ا و همکارا
مخفی بخاط اشتتتتت اک در ارتکاب اعمال ج می وجود ندارد .به گونۀ مثال ،در آلما  ،هیی
شتخصتی اجازه ندارد بی هیی گونه سترزنشتی م تکب ج م گ دد ،صترف نظ اینکه او مخب یا
همکاری مخفی م اجع تطبیق قانو باشتتتتتتد .در حالی که ،در ایالات م ده ام یکا چنی
امکا وجود دارد1 .مادۀ مورد ب ث ط تاً تخطی از ا تتل تستتاوی در ب اب قانو به شتتمار
نمی آید .ولی از جواز ارتکاب ج م باید خیلی م اطانه استتتتت فاده به عمل آورد .تخلف از
ا تتتتتتل مستتتتتؤل ی جدی ج می را تا زمانیکه ستتتتتتای امکانات ب ای مو قی امیدوار کنندۀ
ت قیقات و عالی های م اجع تطبیق قانو وجود داشتتتتت ه باشتتتتتند ،نمی توا به گونۀ
مس دل توجیه نمود .ا ل تساوی در بسیاری قوانی اساسی دول اسلامی و اعلامیۀ حقوق
 -1در ایالات م ده ام یکا ،در اکث ایالات م اجع قضتتتائی تتتلاحی دارند از تعقیب عدلی مخب ا یا همکارا مخفی
لاحی هنگامی که آنها در اعمال ج می به خاط تسهیل کسب اطلاعات ب ای م اجع تطبیق
صرف نظ نمایند .ازی
قانو اش اک می ورزند ،منظماً اس فاده می شود.
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بشر در اسلام منعقده قاه ه تسجیل یا ه اس  .پی وی ازعدال و ب اب ی آرمانی اس
1
ب ر ار تمامی مقامام دول ی از جمله مسؤلا قضائی حاکم می باشد.

که

گفتار سوم -منع بازداشت خود سرانه

در بازداش خود سرانه ،د بدو هیچگونه م اکمۀ از آزادی م وم می گ دد.
قانو اج ا ت جزائی ،دستت گی ی ،بازداشتت و توقیف خودستترانه و غی قانونی ا اد را که
بدو اجازۀ مقامات زیصتتلاح و خارج از موارد پیش بینی شتتده در قانو باشتتد مجازات می
نماید ( مادۀ  104قانو اج ا ت جزائیک.
بازداش خود سرانه یعنی سلب غی قانونی آزادی ا اد ،در اسناد بی المللی و از جمله
در اعلامیه جهانی حقوق بشتتر (مادۀ  9ک و میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتیاستتی (ماده
12ک منع و نهی شتتده اس ت  .خوشتتبخ انه در قانو استتاستتی ا غانس ت ا هم « ا تتل قانونی
بود ج ایم و مجازات ها» پذی ه شتتده و هم ب « منع دس ت گی ی و بازداش ت خود ستترانه»
ت کید شده اس  .در ای باره ماده بیس وهف م قانو اساسی تصریح میکند :هیی عملی
ج م شتتم ده نمی شتتود ،مگ به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آ نا ذ گ دیده باشتتد .هیی
شتتخص را نمی توا تعقیب گ ار یا توقیف نمود مگ ب طبق احکام قانو  .هیی شتتخص
را نمی توا مجازات نمود مگ به حکم م کمه با تتتتتلاحی و مطابق به احکام قانونی که
قبل از ارتکاب عل مورد اتهام نا ذ گ دیده باشد.
م شاهده می شود که در ماده وق ه نوع د س گی ی و توقیف ا اد به طور خود سرانه
منع شتتتده و قط طبق قانو و به دستتت ور قانو  ،دستتت گی ی و توقیف ا اد جایز دانستتت ه
شده اس .
در ماده یکصتتدوستتی و چهارم آمده اس ت  :کشتتف ج ایم توس تط پولیس و ت قیق ج ایم و
تتتتتورت می
اقامه دعوا علیه م هم در م کمه ،از ط ف ٌحارنوالی مطابق به احکام قانو
گی د.
مفهوم مخالف مادۀ وق آ استتتت که ه نوع دستتتت گی ی یا توقیف از ستتتتوی ا اد غی
مستتتتتؤل و ت ستتتتتیس ه نوع توقیف خانه اخ صتتتتتاصتتتتتی از ستتتتتوی ا اد دیگ به جز پولیس
ا غانس ا  ،ممنوع اس .
بناب ای  ،هیی ی از ا اد یا گ وه های موجود در ا غانستتتتت ا  ،چه دول ی باشتتتتتد یا غی
دول ی ،حق دستت گی ی ،توقیف و م بوس ک د ا اد را ندارد .ای کار قط از ستتوی م اجع
قانونی که نام ب ده شد آ هم قط طبق قانو می تواند ورت گی د.
الف -منع دستگیری و بازداشت خودسرانه در اسناد بین المللی حقوق بشر

در بخش م بوط به حق آزادی توضتتتتتیح داده شتتتتتد که یکی از نمونه های آزادی ،آزادی از
بازداش غی قانونی اس  .از سوی دیگ  ،سلب آزادی ،دس گی ی و توقیف خودسرانه ا اد
ممنوع اس و ای ممنوعی یکی از نمونه م اکمه منصفانه به شمارمی رود.

 -1پیما عبدالمل

الصالح «،حق امنی

شخصی

د در اسلام ،به نقل از ک اب موازی م اکمه عادلانه د9
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د از ستتتوی دیگ ی

منظور از دستتت گی ی ،بازداشتتت یا حبس عبارت از ای استتت که ی
وادار شود تا در مکا معینی از قبیل زندا یا توقیف خانه به سر ب د.
بند  1مادۀ  9میثاق یاد شتتتتده تصتتتتریح میکند«:هیی کس را نمی وا به طور خود ستتتترانه
د س گی  ،توقیف یا بازدا ش ک د» و«هیی کس از آزادی خویش م وم نخواهد شد مگ بنا
به دلایل قانونی و طبق روند که در قانو پیش بینی شده باشد».
دوعبارت وق ،ذک شتتتتده در بند  1مادۀ  9میثاق ،ناظ به ا تتتتل قانونی بود ج ایم و
مجازات ها س که یکی از ا ول مهم حقوقی ا س  .ا ل قانونی بود به ای معنا س
که ه نوع دس گی ی ،توقیف یا حبس ا اد باید طبق قانو باشد.
عبارت اول (بنا به دلایل قانونیک اشتتاره به رعای حقوقی ماهوی جزائی ( قانو جزائی
ک در دستتتتت گی ی و حبس ا اد دارد وعبارت دوم (طبق روند که در قانو پیش بینی شتتتتتده
باشدک اشاره به رعای حقوق جزائی شکلی ( ا ول م اکمات جزائیک دارد.
منظور از عبارت « به طورخودستترانه » که در تتدر بند  1مادۀ  9میثاق آمده ،ای استت
که خود قانو نیز نباید خودستتتترانه باشتتتتد ،یعنی م ومی از آزادی یی که در قانو اجازه
داده شتتده استت نباید آشتتکارا نا مناستتب ،غی عادلانه یا غی قابل پیش بینی باشتتد و روش
دس گی ی نباید تبعیض آمیز باشد.
ب -قوانین خارجی

آزادی دی حق طبیعی غی قابل نقض اس ت مگ در حالات ج م مشتتهود .هیی شتتخص
را نمی توا گ ار ،تلاشتتی یا توقیف ک د و یا آزادی وی را به هیی شتتکلی م دود ستتاخ و
یا او را از ح ک آزاد بازداش مگ ب اساس ام توقیف به منظور ت قیقات و حفظ امنی
عامه .چنی ام توقیف از جانب قاوتتتتتی با تتتتتلاحی و یا ٌحارنوال دول ی مطابق به احکام
ادر می گ دد.
قانو
قانو میعاد توقیف را تعی می کند (.مادۀ  41قانو استتتاستتتی مصتتترک .هیی کس را نمی
توا دستتتتت گی ک د مگ به حکم و ت بی ی که قانو معی می ک ند .م خلف از ای قانو
طبق قانو مجازات می شود( .مادۀ  32قانو اساسی ای ا ک.
آزادی د توستتط قانو تضتتمی و حفظ می شتتود .هیی شتتخص را نمی توا دس ت گی و
زندانی ستتتتتتاخ و یا در توقیف نگه داشتتتتتت مگ مطابق به احکام قانو (.مادۀ  8قانو
اساسی لبنا ک .هیی شخص دس گی  ،توقیف یا مجازات نمی شود مگ در حالات و مطابق
به ط زالعملی که در قانو ت سجیل شده ا س  .منزل از تجاوز م صو ا س  .ام تلا شی و
تتادر می
حکم ت قیق مطابق به شتترایط و ط زالعملی که در قانو تستتجیل شتتده استت
گ دد( .مادۀ  10قانو اساسی م اکشک.
هیی شخص از زندگی یا آزادی م وم نمی گ دد مگ به ا ساس قانو  .ای حکم از جانب
ادر میشود .قانو معیاد توقیف
قاوی با لاحی و یا ٌحارنوال مطابق به احکام قانو
را تعیی می کند( .مادۀ  9قانو اساسی پاکس ا ک.
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آزادی از توقیف خود سرانه که در مادۀ  9میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی بیا
شده اس  ،م ضم آ اس که ،سلب آزادی یی که توسط قانو تجویز شده صری اً غی
م ناستتتتتب ،غی عادلانه یا غی قابل پیش بینی نباشتتتتتد و در شتتتتتیوۀ اج ای آ هیی تبعیض
تتتورت نپذی د بلکه ،با درنظ داشتتت حالات ه قضتتتیه مناستتتب و م ناستتتب باشتتتد .ا تتتل
قانونی که در ای حق مضم اس باید هم از ل اظ ماهوی و هم از ل اظ اج ائی در نظ
گ ه شتتود .به ای معنی که ب ای گ اری باید دلایلی قانونی وجود داشتت ه باشتتد و اینکه
گ اری باید به تتتورت قانونی انجام یابد .یکی از تضتتتمی های مهم ای حق همانا وجیبۀ
حاور ساخ بلات خی م هم در ب اب قاوی اس که لاحی دارد وی را آزاد سازد ،ه گاه
توقیف وی غی قانونی باشتتتتتد .ای ام کن ول مؤث ی مقام مستتتتت قل ب توقیف را ت می
ک ده و لذا خط توقیف خودسرانه را کاهش می دهد.
مادۀ  24قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا که در آ آزادی به حیث حق طبیعی انستتتا تع یف
شتتده اس ت  ،نشتتا میدهد که حق آزادی از توقیف خودستترانه در زمینۀ حقوقی ا غانس ت ا
چقدر اهمی دارد .مادۀ  27قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا که مطابق آ هیی شتتتخص بدو
احکام قانو تعقیب ،گ ار و توقیف نمی شتتتود ،تصتتتریح میدارد که توقیف خودستتترانه در
م احل قبل از م اکمه ،در ج یا م اکمه یا بعداز م اکمه ممنوع میباشتتتتتد .ای ا تتتتتل با
ب ائ ذمه ارتباط خیلی نزدی دارد .ق ۀ  2مادۀ 31قانو استتاستتی ا غانستت ا که مطابق
به آ م هم حق دارد به مج د گ اری ،از اتهام منستتتتتوب اطلاع یابد و در داخل معیادی که
قانو تعی می کند در م کمه حاوتتتر گ دد ،ب ای شتتتخصتتتی که در توقیف به ستتتر می ب د
می دهد علیه توقیف اع اض نماید و ق ضیه اش از جانب ی مقام م س قل مورد
ارزیابی ق ار گی د.
گفتار چهارم -حق دسترسی به محاکم

از حق دست ستتی به م اکم باید در ب اب موانع حقوقی و موانع عملی مانند هزینه های
داد رستتتی حفاظ ک د .در تتتورت تع ض به حقوق و آزادی های شتتته وندا  ،آنها باید حق
داشتتت ه باشتتتند ب ای احقاق حق و تظلم خواهی به م کمه شتتتایستتت ه و بی ط ی م اجعه
نماید .حق داد خواهی و م اجعه به قاوتتتتتی با ا تتتتتتل امنی حقوقی ارتباط دارد و یکی
ازعناصر حفاظ از آ می باشد.
ب ای جلوگی ی از اس ت بداد قدرت ستتیاستتی و م دود ک د آ و ایس ت ادگی م دم در ب اب
تعدی و تع ض ،وجود قضتتاوت وقوه قضتتائیه مستت قل و بی ط ف وتتروری استت  .اکنو
قوۀ قضتتائیه یعنی مجموعۀ م اکم کشتتور عنصتتری مهم ب ای حمای و پشت یبانی از حقوق
و آزادی های حکوم شوندگا می باشد .اگ قوۀ قضائیه مس قل باشد می تواند اح ام
و رعای قواعد حقوقی توسط نهاد های سیاسی و عمومی را ب ای م دم تضمی نماید.
مادۀ  116قانو استتتاستتتی در بارۀ استتت قلال قوۀ قضتتتائیه می پ دازد «:قوه قضتتتائیه رک
مس قل دول جمهوری اسلامی ا غانس ا میباشد قوه قضائیه م کب اس از ی س ه
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لاحی

آنها توسط قانو تنظیم

م کمه م اکم اس یناف و م اکم اب دائی که تشکیلات و
می گ دد.
ستت ه م کمه ب یث عالی ت ی ارکا قضتتائی در راس قوه قضتتائیه جمهوری استتلامی
ا غانس ا ق ار دارد.
وهمچنی حق دس سی به م اکم از جمله حقوق اساسی ب ای حمای دول ی و رسمی
از سای حقوق اس  .دس سی به م اکم ب ای اتباع حق و ب ای دول تکلیف و وجیبه اس .
زی ا دول مکلف اس با تآسیس م اکم کا ی ،امکا دس سی آسا و ارزا مل به آنها
را اهم کند .بدو ت دید ب ای دستتتت ستتتتی ارزا و آستتتتا به م اکم م دودی های بستتتتیار
زیادی وجود دارد .در بسیاری از مناطق جها ممک اس ب خی ا اد همانند زنا  ،کودکا
و اقلی ها مانند ستتای اشتتخاد امکا دست ستتی به م اکم را نداشت ه باشتتند ،در حالی که
همچنی ممک استت به دلیل در دستت س نبود م اکم یاضتتعف قدرت م کزی (دول ک و
وجود قوای م لی قوی و ح ی ع ف های خلاف قانو  ،به طورکلی م دم ی ستتاحه امکا
م اجعه به م اکم را از دس بدهند .ای حق اگ چه به صراح در قانو اساسی ا غانس ا
مورد اشاره ق ار نگ ه اس  ،اما صرف نظ از اینکه در ق ه  1ماده  14میثاق بی المللی
حقوق مدنی و سیا سی که دول ا غان س ا مل ق به آ ا س  ،مد نظ واقع شده ا س ،
بلکه در مواد  116وبعد قانو اساسی ا غانس ا در رابطه با قضا به طورکلی به ورورت
آ توجه شده اس .
الف -محتوا و ابعاد

حق د س سی به م اکم به ای معنی ا س که ه شخص باید امکا آ را دا ش ه با شد
که به خاط تثب ی حق خویش به ی م ک مه م اج عه ن ما ید ،بدو آن که قانو  ،مق رات
اداری یا منابع مادی مانع وی شتتتتتود .در ماهی ام  ،ای حقی استتتتتت که بناب آ ح ف
شخص باید اس ماع گ دیده و ب ایش وق داده شود قضیه خویش را به مقام م کمه ارایه
نماید.
ق ۀ  2ماده  31قانو استتتتاستتتتی ا غانستتتت ا حاوی حق دستتتت ستتتتی به م اکم بوده حق
معلومات در بارۀ اتهامات و اخواند م هم به م کمه را در ظ ف میعاد قانونی
دریا
تضتتتتتمی میکند .از ای رو ،ق ۀ  2ماده  31به مدعی علیه امکا میدهد که ی م کمۀ
قانونی تصمیم در بارۀ م دود سازی آزادی وی را ب سی نماید .ای حق اخوانی به م کمه
عموماً زمینۀ ب رستتتتی ای تصتتتتمیم را مستتتتاعد ستتتتاخ ه و می وا آن ا معادل ق ۀ  4مادۀ 9
میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی پنداش  ،ه چند از نظ کارب د کلمات و عبارات
از هم م فاوت اند .ق ۀ  1مادۀ  31قانو ا سا سی ا غان س ا که طبق آ شخص د س گی
شتتتده می واند بخاط د اع از حقوق خویش وکیل مدا ع تعی کند ،مفهومی را که در ق ۀ
 2مادۀ  31قانو استتاستتی اقغانستت ا نهف ه استت  ،یعنی اینکه م هم به م اکم دستت ستتی
داش ه باشد ،تقوی می بخشید.
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مادۀ  58قانو ا سا سی ا غان س ا حمای دیگ ی ا س که به م دم امکا می دهد که
در ورت نقض حقوق اساسی شا به کمیسیو حقوق بشر م اجعه نمایند .ای کمیسیو
می تواند بعداً شتتتتتکایات یا قضتتتتتایا را به مقامات قانو چو م اکم بستتتتتپارد و در د اع از
حقوق عارضی مساعدت رساند.
حق دس سی به م اکم همچنی با ا ل تساوی ارتباط دارد ،زی ا ه شخص اعم از ز و
م د ،ا غا یا خارجی باید در زمینۀ دس سی به م کمه حق مساوی داش ه باشد .در عمل،
ای ام هنوز هم مشتتتتتکلی را در ا غانستتتتت ا ایجاد می کند .اما مادۀ  22قانو استتتتتاستتتتتی
ا غانستتتتت ا که تبعیض را ممنوع ق ار داده و تصتتتتتریح می کند که م دا و زنا در ب اب
قانو مساوی اند ،جنبۀ حق تساوی دس سی به م اکم را اح وا می کند .در ای زمینه باید
از مادۀ  14قانو تشکیلات و لاحی م اکم نیز یاد آوری به عمل آورد.
ای امکا م ساوی م اجعه به م کمه به خاط رسیدگی به شکای شخص باید از جانب
کلیۀ کارکنا ومنسوبی سک ور قضائی تآمی گ دد.
گفتار پنجم -علنی بودن محاکمات

از جمله موجبات تا می امنی قضتتتتتائی ا اد جامعه،علنی بود م اکمات استتتتت  .در
واقع م اکمه ،تتتتت نه نزاع و اخ لاف نا ب اب دول با همه قدرت و شتتتتتوک و هیب آ از
د عادی از ستتتوی دیگ استتت  .علنی شتتتد م اکمات
ی ط ف و شتتته وند یا تبعه یا ی
موجبی استتتتتت که به وستتتتتیله آ امکا نظارت عمومی و ح ی نظارت م اجع ذی بط غی
دول ی و مستتت قل اهم می شتتتود .چنی نظارتی دول و نمایند گا آن ا در اج ای عدال
اب قدرت
کن ول ق ار می دهد و مانع از او خاط ا
وعدم تعدی به حقوی م هم ت
در تعامل غی قانونی با کستتتتی می شتتتتود که صتتتترف ای اد اتهام به وی ،او را در وضتتتتعی
مخاط ه آمیز ق ار داده استتتت  .ای حق نه تنها در ماده  ۱۴میثاق بی المللی حقوقی مدنی
و سیاسی مورد اشاره ق ارگ ه اس  .بلکه در ماده یکصدوبیس وهش م قانو اساسی
ا غانس ا نیزآمده اس  « :در م اکم ا غانس ا م اکمه به ورت علنی دای می گ دد و
ه شخص حق دارد با رعای احکام قانو در آ حضوریابد .»...اعمال ای حق ممک اس
با م دودی ها یا استتت ثنائاتی رو به رو باشتتتد که در مباحث م بوط به آ ها اشتتتاره خواهد
شد.
الف -علنی بودن محاکمه در اسناد بین المللی حقوق بشر

بند  ۱مادۀ  ۱۴میثاق ،حق م اکمه علنی را نیز به عنوا یکی از عناصتتتر استتتاستتتی مفهوم
م اکمه منصتتفانه اعلام میدارد ،ه چند ای بند استت ثنائاتی را نستتب به اعمال ای قاعده
کلی ،در اوضاع و احوال خاد  ،قائل شده اس  .ا ل علنی بود هم شامل علنی بود
جل سه م اکمه و هم شامل علنی بود رای نهائی ادره راجع به ی ق ضیه ا س  .ا ل
مذکور حقی م علق به ط ی دعواس  ،اما در جامعۀ دموک اتی  ،ای حق به عموم م دم
نیز تعلق دارد.
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طبق ای ا تتتتل ،از جمله وظایف م کمه ای استتتت که اطلاعاتی راجع به زما و مکا
داد رستتتتتی در اخ یار عموم بگذارد و امکانات کا ی را ب ای حضتتتتتور ا اد علاقه مند جامعه
ب ای شرک در جلسه م اکمه ،در چارچوب شرایطی معقول ،اهم کند.
عموم م دم از جمله مطبوعات ،ممک استتتتت از شتتتتترک در تمام م احل یا بخشتتتتتی از
م اکمه ،بنا به دلایل ذک شتتتتده در بند ۱مادۀ  ۱۴میثاق ،م وم شتتتتوند .اما ای استتتت ثنا باید
مب نی ب تصتتتتمیم م کمه و در چارچوب رعای قواعد ا تتتتول داد رستتتتی م کمه م بوط
باشد.
در ای قستتتم به ت لیل و تفستتتی استتت ثنائات ب علنی بود م اکمه می پ دازیم که در
بند مذکور ذک شتتتده استتت  :بنا به دلایل « اخلاقی،نظم عمومی یا امنی ملی ،در جامعۀ
زندگی خصتتتوصتتتی ط ی دعوا چنی اق ضتتتا کند» جلستتته
دمک اتی یا آنگاه که مصتتتل
م کمه می تواند به طور ستتری ب گزار شتتود .هم چنی ممک استت عموم م دم از شتترک
در جلستتته م اکمه منع گ دند« الب ه ای منع تا حدی وتتتروری دانستتت ه می شتتتود که بنا به
نظ م کمه در اوضتتتتاع و احوال خاد،علنی بود م اکمه ،مصتتتتالح عدال را خدشتتتته دار
نماید ».دلایل اخلاقی یی که ستتتتتری بود م اکمه را ایجاب میکند معمولاً ناظ به موارد
رسیدگی به ج ایم جنسی اس .
منظور از« نظم عمومی » در ای ماده ،نظم حاکم ب جلستتتته م کمه استتتت  ،حال آنکه
«امنی ملی » می واند اشتاره ب رعای استرار نظامی باشتد .اما در ه دو مورد م دودی
های اعمال شده باید مطابق با ا ول رعای شده در ی جامعه دموک اتی باشد ،ویژگی
یی که منظور از آ جلوگی ی از ات اذ تصتتتتمیمات خود ستتتترانه ب ب گزاری م اکمات ستتتتری
اس ت  « .رعای زندگی خصتتوصتتی ط ی دعوا» ای گونه تفستتی شتتده اس ت که مصتتل
روابط خانوادگی والدینی و روابطی دیگ از ای قبیل حفظ شتتتتتود ،زی ا اح مال می ود که
علنی بود م اکمه به ای روابط آستتیب ب ستتاند .ستتر انجام ،ممک استت « بنا به مصتتالح
عدال » جلستتات م اکمه ستتری ب گزار شتتود .اما ای ام م دود به اوضتتاع و احوال خاد
دقیقاً تا حدی که م کمه وتتروری بداند ،خواهد بود .غلیا احستتاستتات حضتتار در ی جلستته
داد رسی به عنوا نمودی از موارد کار ب د ای م دودی  ،نام ب ده شده اس .
ه چند موارد و دلایل ستتتری ب گزار شتتتد م اکمه نستتتب اً وستتتیع استتت  ،اما علنی بود
دور رای تابع م دودی های وق نخواهد بود .طبق بند۱مادۀ  ۱۴میثاق « ،ر ی ادره از
ستتوی م کمه باید علنی باشتتد» مگ در مواردی که داد رستتی م بوط به اطفال و نوجوانا
آنها طور دیگ ی اق ضتتتا کند یا در مواردی که دعوا م بوط به اخ لاف زنا
باشتتتد و مصتتتل
شویی راجع به سرپ س ی اطفال باشد.
تتدور
که استت ثناهای اح مالی ا تتل علنی بود
از آنچه گف ه شتتد ،می وا ن یجه گ
ر ی ،به طور مضیق و دقیق ،احصا شده اس .
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تتتورت شتتتفاهی در
تتورت باشتتد .در ه

تتتدور ر ی راجع به ی م اکمه ،علنی م ستتتوب میشتتتود ،چه به
م کمه ق ائ شتتود یا به تتورت ک بی به نشتتر رستتد و چه به ه دو
حال ،دس سی عموم به آ  ،عامل تعی کننده اس .
مطلب دیگ ای استتتتت که ر ی باید مب نی ب دلایل کا ی باشتتتتتد تا م هم ب واند در ب اب
استتتتت دلال های م کمه ،تجدید نظ خواهی (استتتتت ینافککند و باید بعداز ی مدت زمانی
1
ادر شود .
معقول که داد رسی طول می کشد ،ر ی مورد نظ
ب -علنی بودن محاکمه در قانون اساسی افغانستان

خوشتتتبخ انه ،قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا در زمینه ای حق به طور کامل از استتتناد بی
المللی م بوط پی وی ک ده استتتتتت  .هم علنی بود م اک مه را پیش بینی و هم ب علنی
دور رای تا کید ک ده اس .
بود
در ای باره ماده یکصدوبیس وهش م تصریح می کند:
 در م اکم ا غانس ا  ،م اکمه به ورت علنی دای می گ دد و ه شخص حق دارد بارعای احکام قانو در آ حضور یابد.
 م کمه می تواند در حالاتی که در قانو تصریح گ دیده ،یا سری بود م اکمه وروریتشخیص گ دد ،جلسات سری دای کند ولی اعلام حکم باید به ه حال علنی باشد.
در م اکم ا غانستت ا  ،م اکمه به تتورت علنی دای می گ دد و ه شتتخص حق دارد با
رعای احکام قانو در آ حضور یابد.
م کمه می تواند در حالاتی که در قانو تصتتریح گ دیده ،یا ستتری بود م اکمه وتتروری
تشخیص گ دد ،جلسات سری دای کند ولی اعلام حکم باید به ه حال علنی باشد( .ماده 8
قانو تشتتتتتکیلات و تتتتتلاحی م اکمک :حکم در ه حال طور علنی ابلاو می گ دد ،گ چه
رستتتتیدگی به دعوی در جلستتتتۀ ستتتتری تتتتورت گ ه باشتتتتد ( .بند1مادۀ 234قانو اج ا ت
جزائیک.
رسیدگی به تخلفات قانونی اطفال طور سری و ابلاو حکم در ه حال به ورت علنی
ورت می گی د( .مادۀ  32قانو رسیدگی به تخلفات اطفالک.
پ -محتوا و ابعاد

ا تتل پیشتتب د علنی م اکمه از دو عنصتتر تشتتکیل یا ه اس ت  :حق تدوی علنی م کمه و
حق قضاوت علنی.
حق تدوی علنی اجلاس م کمه شتتتامل اشتتت اک م دم به شتتتمول مطبوعات و ناظ ا در
م اکمه می باشد .علنی بود جلسه م کمه ضمان مهم منا ع د و جامعه در مجموع
می باشد .ای ا ل نه تنها مطلع ساخ رسانه های گ وهی را از چگونگی تاًمی عدال و
تصتتتامیم ستتتیستتت م قضتتتائی تضتتتمی می کند ،بلکه همچنی ضتتتمان ی استتت ب ای ط ی
ذیعلاقه زی ا م دم می توانند قانونی ج یا م کمه را مشتتتتاهده و ب رستتتتی کنند .علاوه ب
آ  ،م کمه می تواند اس قلال ،بی ط ی و منصف بود خویش را تقوی بخشیده ،بدی
وستتیله ستتطح اع ماد عمومی م دم ملکی نستتب به ستتیس ت م قضتتائی را ارتقا دهد .ا تتل
 1علامه جایگاه حقوق بشر د .123
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اش ت اک م دم در م کمه شتتامل حق گزارش و راپور تاژ مطبوعات از ج یا اجلاس م کمه
می باشتتد تا جائی که شتترایط ا تتل ب ائ ذمه«،عدم پیشتتداوری» ،م می و اخلاق حفظ
گ دد.
مجلس علنی م کمه م س لزم و ا س ماع شفاهی ط ی در انظار عامه بوده که نباید به
ی گ وه مشتتتتخص م دم م دود شتتتتود .م اکم باید معلومات در بارۀ زما و م ل تدوی
اجلاس خویش را در اخ یار مطبوعات ق ار دهند .ا زو ب آ  ،م اکم باید تستتتهیلات لازم را
در حدود معقول با در نظ داشتت علاقه مندی بالقوه در قضتتیه ،مدت اس ت ماع شتتفاهی و
زما تقاضتتتتای رستتتتمی ب ای علنی اجلاس ب ای اشتتتت اک اشتتتتخاد ذیعلاقه اهم آورند.
همچنی م دودی ساخ غی مس قیم اش اک م دم در اجلاس م کمه ممنوع می باشد.
ولی استتتتت ثنائات جایزی در رابطه با م اکمه علنی وجود دارد .مطبوعات و م دم ممک
اس در آ و یا در بخشی از آ اجازۀ ورود نداش ه باشد .در ب خی موارد ح ی ای ممانع
وتتتتتروری استتتتتت تا حقوق م هم را ،به گونۀ مثال در قضتتتتتتایای نوجوانا  ،حفظ نمود .ای
استتتتت ثنا ات «نظم عامه» (مادۀ  223الی  225قانو اج ا ت جزائی ا غانستتتتت ا  ،ماده 14
میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتیاستتیک عمدتاً به نظم در داخل تالار م کمه اشتتاره می
کند ،در حال که استتتتت ثنا دوم در باره منا ع « امنی ملی » ( ق ۀ  1مادۀ  14میثاق بی
المللی حقوق مدنی و ستتیاستتی ک به م می حقایق مهم نظامی مبنی ب حفظ موجودی
ک شور یا تمامی اروی و یا حفاظ ق ضات در ب اب حملات ت وری س ی ( در ورتی که ای
کار از ط یق وستتتتتایل دیگ ت می نگ ددک ارتباط می گی د .استتتتت ثنا ستتتتتوم یعنی « اخلاق»
(مادۀ  14میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتتیاستتتی ک شتتتامل قضتتتایای م بوط به تخلفات
جنستتی می گ دد ،به ویژه در تتورت که موضتتوع ب ستترخورد ستتالا باشتتد1 .اس ت ثنا مهم
دیگ در مورد قضتتایای نو جوانا استت که مجالس پی امو آنها نیز قاعدتاً ب استتاس حکم
مادۀ  32قانو رسیدگی به تخلفات اطفال باید در« اتاق بس ه » دای گ دد.
ا س ثنا مجاز دیگ همانا ق ضایای اند که در آ هوی شاهدا ا شا نگ دد :به طور مثال
در م اکمات م بوط به ج ایم ستتتتازما یا ه از ای رو ،وتتتتروری خواهد بود که م اکمه در
عدم حضتتورداشتت عامه تتورت گی د و یا آنها در عقب پ ده شتتهادت بدهند .ق ۀ  2مادۀ
 128قانو استتاستتی ا غانس ت ا که به غی علنی بود م اکمه اجازه میدهد در تتورتی که
«م می م اکمه ایجاد نماید» ،استتتتت ثنا دیگ ی را پیش بینی می کند .از ای ق ه ممک
ا س به عل مبهم بود ن سبی آ سؤا س فاده شود .تدوی حکم مف صل ومؤجز در ای
زمی نه که می وا آ را در ق ۀ  2مادۀ 14می ثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتتتت یاستتتتتی
دریا  ،مفید ت می بود ،زی ا معیار تشخیص ورورت تدوی اجلاس سری م کمه در اینجا
صری اً بیا شده اس  .اما اگ ق ه  2مادۀ  128قانو اساسی ا عانس ا به شکل م دود
 -1در سال  ، 1993در ی م اکمۀ مع وف در م اکش که به نام « روابط کمیسار تابی » یاد می شود ( ی ا سرعالی
رتبه از پستتت خویش ستتتؤ استتت فاده ک ده بیش از ی هزار ز و دخ را مجبور به مقارب جنستتتی ستتتاخ ه بودک دروازه
م کمه به رو ی م دم بس ه نگه داش ه شد .به نقل از ک اب موازی م اکمه عادلانه.
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آ تطبیق گ دد ،می توا از سؤ اس فاده جلوگی ی نمود .با درنظ داش اس ثنائاتی که در
ستتیست م حقوقی ا غانست ا در وق بدا اشتتاره شتتد است ثنائات دیگ ی مطابق به موازی
م اکمۀ عادلانه را به مشتتکل می توا ستتراو ک د .مجالس م اکم م ا عه ح می نیس ت که
شتتتفاهی یا علنی دای شتتتود ه گاه ای شتتترط ت می گ دد که حد اقل یکی از م اکم پائینی
علنی دای شده باشد .اما ه شخص حق دارد خواس ار اجلاس شفاهی م کمه گ دد ه گاه
موضتتوع استت یناف به ب ستتی حقایق و قانو منجمله مستتئله تقصتتی و گناه ارتباط داشتت ه
باشد.
ق ه  1مادۀ  14میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی می طلبد که قضاوت در کلیۀ
قضتتایای ج می و مدنی باید علنی باشتتد ،به است ثنا مواردی که در آ موضتتوع نو جوانا ،
منازعات زنا شوئی یا قیمومی اطفال مط ح باشد .نه در ق ۀ  2مادۀ  128قانو اساسی
ا غانستتتتت ا  ،نه در مادۀ  8انو تشتتتتتکیلات و تتتتتلاحی م اکمه و نه در مادۀ  32قانو
رسیده گی به تخلفات اطفال هیی اس ثنائی در زمینه ای ا ل پیش بینی نشده اس .
گفتار ششم -منع اخذ اقرار به اجبار و اکراه

ر ار خشتتتت و تهدید آمیز و ارعاب و احیاناً آزار مظنو و در ن یجه ت صتتتتیل اق ار از او با
ا تتتول اج ای عدال م ناقض استتت  .شتتتا و حیثی ا اد م هم ،خطا کار ،زندانی وتبعید
شتتده نیز دارای اح ام استت  .ب خی ا اد به خاط اتهاماتی که ب آنها وارد استت یا خطای
که م تکب شتتتده اند به موجب قانو در بند و گ ار و جستتتم و جا آنها در اخ یار مقامات
قضائی یا اداری اس .
روش اس که ه گونه ر ار با آنا باید به موجب قانو و حکم م کمه باشد.
ح م و حیثی از قبیل
بناب ای  ،انجام ر ار نا خوشتتتتتتایند و خلاف قانو همانند ه
تمستتتخ  ،اهان  ،دشتتتنام ،آزار ،شتتتکنجه ،نداد آب ،خوراک ،پوشتتتاک و عدم انجام اقدامات
درمانی در بارۀ آنا روا نیستتتت  ،م تکبا چنی اعمالی بخاط ای که پا را ات از قوانی و
مق رات گذاش ه و حیثی انسانی را مخدوش ک ده اند مس ق مجازات خواهند بود.
الف -منابع
 -1منابع بین المللی

ه کس به ارتکاب ج می م هم گ دد از ای حق ب خوردار استتتت که « مجبورنشتتتتود علیه
خود شتتتتتهادت دهد و یا به مج م بود خود اق ارنماید» ( بند«ز»مادۀ  14،3ک .هدف مق ره
وق ای اس که ه نوع اجباری را ممنوع اعلام سازد ،چه اجبار مس قیم یا غی مس قیم ،به
تتتتتورت جستتتتتمی یا روانی و چه ق بل از م اکمه و یا در خلال آ  .به ای معنا که از روش
هایی استتت فاده شتتتود که م هم مجبور شتتتود علیه خود شتتتهادت دهد یا به تقصتتتی خویش
اع اف نماید .ه چند ممنوعی گ د آوری ادله به ط یق اجبار آمیز ،صتتری ا ًدر مق ره وق
ذک نشده اس  ،اما ای تفسی تثبی شده اس که در هنگام م اکمه اس فاده از ای گونه
دلایل جایز نیس .
لاحی ب خوردار باشد که ادعاهایی راجع به اک اه یا شکنجه را در ه
قاوی باید از ای
م حله از داد رستتتی که مط ح شتتتود ،رستتتیدگی کند .به علاوه ،ستتتکوت م هم نمی تواند به
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عنوا دلیلی ب اثبات مج می تلقی شتتتتود و ه گاه م هم حق ستتتتکوت خود را اعمال کند،
پیامد های ناگواری ب وی ت میل نخواهد شد.
_ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تصریح نموده اس :
شتتتکنجه یا مجازات یا ر اری ق ار داد که ظالمانه و یا ب خلاف
« احدی را نمی توا ت
انسانی وشئو بشری یا موه باشد ( ».مادۀ پنش اعلامیۀ جهانی حقوق بشرک.
 درمیثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی ذک شده اس :«هیی کس را نمی توا مورد آزار و شتتتتتکنجه و یا مجازات یا ر ارهای ظالمانه یا خلاف
آزمایش های طبی یا
انستتتانی یا ت ذیلی ق ار داد .مخصتتتو تتتاً ق ار داد ی شتتتخص ت
عمل ج احی بدو رضتتتتتای آزادانۀ او ممنوع استتتتت  ( ».مادۀ  7میثاق بی المللی حقوق
مدنی و سیاسیک.
_کنوانستتیو علیه شتتکنجه ،مجازات ظالمانه و یا ر ار غی انستتانی و اهان آمیز شتتکنجه
را چنی تع یف نموده اس :
ه عملی که از ط یق آ عذاب یا درد شدید جسمی یا روحی به مقصد اخذ اطلاعات یا
اع اف م وجه شخص م کوم ،مج م یا م هم به ارتکاب ج م یا شخص سوم گ دد یا تهدید
وتخویف نمود وی یا شتتخص ستتوم یا به ه عل دیگ ب استتاس تبعیض از ه نوعی که
باشتتتتد وارد گ دد .هنگامیکه چنی شتتتتکنجه و عذاب مبنی ب ت ی یا موا ق یا رضتتتتای
شتتخص رستتمی ( م بوط خدمات عامه ک و یا شتتخصتتی که در ی موقف رستتمی ق ار دارد
اعمال شده باشد ،ای تع یف مشمول شکنجه و عذابی که ب تعزی ات قانونی یا تصاد ی
نشتتئ کند ،نخواهد بود ( بخش اول مادۀ اول کنوانستتیو علیه شتتکنجه و مجازات ظالمانه
ک.
کنوانستتیو مذکور که در  33ماده تدوی گ دیده ،دول های عضتتو را مکلف می گ داند
تا از ه نوع عملی که م ضم شکنجه با شد ،خود داری نمایند .مؤظفی م بوط ا س نطاق
و ت قیق را ملزم به رعای ای ام سازند ،به آنها ا ول اس نطاق و ت قیق را بیاموزند تا با
استتت فاده از روش های نی و مستتتلکی در مورد بازداشتتت و ت قیق از اشتتتخاد مظنو و
م هم اقدام نمایند .از اخذ ه نوع اع اف و اق ار جب ی که به زور شتتتتار و تهدید اخذ شتتتتده
شتتتتود که در اج ای ت قیق و اخذ اع اف و
باشتتتتد ،اج ناب ورزند .ه گاه شتتتتواهدی دریا
اق ار از زور و شتتتتتار کار گ ه شتتتتتده ،ای گونه ت قیق ،اق ار و اع اف مدار اع بار قانونی
نمی باشد.
 -2منابع داخلی

ماده سی ام قانو اساسی ا غانس ا تصریح نموده اس که « :اظهار ،اق ار و شهادتی
که از م هم یا شتتخصتتی دیگ ی به وستتیلۀ اک اه به دستت آورده شتتود ،اع بار ندارد .اق ار به
عقل ،در حضتتتتور م کمه با
ج م عبارت از اع اف م هم با رضتتتتای کامل و در حال تتتت
لاحی ».
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انستتتتتانی را منع ق ار داده استتتتت

قانو جزا ،تعیی ه نوع جزای مخالف ک ام
دوم مادۀ چهارم قانو جزاک.
اق ار یا اع اف
ه گاه مؤظف خدمات عامه شتتتتتخص مظنو یا م هم را بخاط گ
شکنجه ق ار دهد ،قانو چنی شخصی را مس وجب مجازات شدید پنداش ه و توضیح
ت
می نماید که:
اع اف شتتتتتکنجه نماید و یا به
« -1ه گاه مؤظف خدمات عامه م هم را به منظور گ
آ ام نماید به حبس طویل م کوم میگ دد.
 -2اگ م هم در ن یجۀ شتتتکنجه به ق ل ب ستتتد ،م تکب به جزای پیش بینی شتتتده ق ل عمد
دری قانو م کوم میگ دد( ».مادۀ دو دوهف اد و پنچم قانو جزا ک.
ب -محتوا و ابعاد

( بخش

ه گاه ا ادی به خاط موجودی ستتتؤظ یا وارد ستتتاخ اتهامات مبنی ب ارتکاب ج م
نظارت یا توقیف ق ار داده شتتوند ،در واقع جستتم و جا  ،آب و وحیثی آنها
بازداشتت  ،ت
در اخ یار و گ و مقامات مستتتوؤل ق ار دارد .لازم استتت تا با آنها از ر ار انستتتانی و قانونی
کار گ ه شود ،اگ از آنها ت قیق و اس نطاق ورت میگی د یا ب آ ها مجازات تطبیق می
شتتود ،در حدی باشتتد که قانو و م کمه تعی نموده است  ،ه نوع تجاوز از اندازۀ مق ر در
قانو ج م و مس وجب مجازات دانس ه می شود.
حی اخذ اع اف و اق ار از شتتتتتخص مظنو  ،م هم یا م کوم باید رضتتتتتای وی ،آزادی و
اخ یار اش ستتتتلب نگ دد و با جب و شتتتتار از نزد وی اظهارات اخذ نشتتتتود ،ه نوع اع اف و
اق اری که به جب و اک اه ورت گ ه باشد ،مدار اع بار دانس ه نمیشود.
اق ار و شتتتتتهادت در موضتتتتتوعات جزائی و مدنی طبق احکام قانو ا تتتتتول م اکمات
مدنی (مادۀ دو دوهف اد و دوم قانو ا ول م اکمات مدنیک از جمله اسباب و مدارک
عقل و با رضای کامل
و وسایل ثبوت دانس ه شده اس  ،مشروط ب اینکه در حال
شخص در ب اب م کمه ورت گ ه باشد.
به استتتاس حکم قانو ا تتتول م اکمات مدنی ،اق ار عبارت از اخبار به ام ی استتت در
م کمه که بقای حق ط ف دعوی ویا حال ی علیه مقصر ثاب سازد.
اق ار مق دارای اهلی حقوقی وقانونی نزد م کمه در تتتتتورتی مدار اع بار استتتتت که
ظاه ال ال مکذب آ نباشتتد( .مواد دو تتدوهف اد وستتوم و دو تدوهف اد و چهارم قانو
ا تتول م اکمات مدنیک تفاوت میا اظهار یا اع اف با اق ار درای نک ه مضتتم اس ت که
اظهار شتتتتتخص ،اع اف یا بیانات وی خارج م کمه در نزد ستتتتتای م اجع عدلی وقضتتتتتائی
ورت
واداری ورت گی د ،اما ورور دان س ه شده تا اق ار درح ضور م کمۀ با لاحی
گی د.
ای اع اف درحضور م کمه ،ثب وثیقه میگ دد .شرط دانس ه شده که اق ار باید با رضا
عقل ورت گی د .هم چنا اق ار باید از
ورغب شخص و در حال آزادی وبا دا ش
ط ف شخصی ادر گ دد که بالغ باشد یا به عبارت دیگ س معینه رشد قانونی را تکمیل
نموده باشتتتتتتد .اق ار و اع اف در موضتتتتتوعات جزائی و مدنی آثار و ن ایجی دارد .اما آنچه
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دری مب ث مهم وقابل ذک اس ای مطلب اس  ،اق اری که به جب واک اه ورت گ ه
باشتتد ،از اع بار ستتاقط استت  ،به همی گونه ادای ه نوع شتتهادتیکه ب جب واک اه تتورت
گ ه شده باشد وشخص شاهد مجبور گ دانیده شود تا در رابطه به وقوع قضیۀ معینی
ادای شهادت بدهد ،مورد اع بار دانس ه نمی شود.
بناب آ شتتتتتکنجه ،تعذیب واعمال ه نوع جب و شتتتتتتار به خاط اخذ اق ار یا اع اف از
شتتتتخص یا اینکه تطبیق مجازاتی که موه باشتتتتد ،نا درستتتت پنداشتتتت ه می شتتتتود .وق ی
حکوم و یا دول ی از ط یق شتتتتتکنجه از م هم اق ار گ ه وم عاقب آ وی را به مجازات
م کوم می کند ،درحقیق از م هم به عنوا ی و سیله ب ای ایجاد رعب و وح ش درمیا
م دم ونمایش قدرت وخشون اس فاده میکند.
گفتارهفتم -منع تعرض به مسکن

ه کس حق دارد م ل مستتتتتکونی خود را ان خاب کند و در ای باب ،هیی گونه ت میلی
ب د جایز نیس  .لذا گزینش م ل و نقل و ان قال ،ب حسب ارادۀ د انجام می شود.
د ،جز ح یم خصتتوصتتی او م ستتوب شتتده ،م ل ام وآستتایش زندگی
منزل ومستتک
د استتت  .رعای ای ح یم ب ای انکشتتتاف و ایجاد امنی در جامعه نقش مهمی دارد.
ی
کستتی که در مستتک ومنزل خود احستتاس امنی نکند ،درهیی جای دیگ ی چنی احستتاستتی
د تجاوز وتعدی کند ،به هیی ح یم دیگ او
نخواهد داشتت و دول ی که به ح یم ستتکون
اح ام نخواهد ک د .از جمله شتترایط ارتقای امنی قضتتایی آ است که ح ی در مواردی که
د می دهند ،جز در شتتتتترایط
پولیس یا م کمه امکا وقوع یا ارتکاب ج می را درمستتتتتک
ب سیار ح ساس و وروری ن سب به ورود به م سک غی و تج سس درآ اقدام نکنند .درس
به همی دلیل استتتت که درماده ستتتتی وهشتتتت م قانو استتتتاستتتتی ا غانستتتت ا چنی آمده
است «:مستتک شتتخص ازتع ض مصتتو است  .هیی شتتخص ،به شتتمول دول  ،نمی تواند
بدو اجازه ساک یا ق ار م کمه با لاحی و به غی از حالات و ط زی که درقانو تصر یح
شتتتده استتت  ،به مستتتک شتتتخص داخل شتتتود یا آ را تف یش نماید .در مورد ج م مشتتتهود،
م مور مستتتتؤل می تواند بدو اجازه قبلی م کمه ،به مستتتتک شتتتتخص داخل شتتتتود یا آن ا
تف یش کند .م مور مذکور مکلف استتت بعداز داخل شتتتد یا اج ای تف یش ،در خلال مدتی
که قانو تعیی می کند ق ار م کمه را حا ل نماید».
گفتارهشتم -منع محاکمه ومجازات مضاعف

به موجب ای حق ،هیی شتتتتخصتتتتی نباید به خاط ارتکاب ی ج م بیش از ی بار م کمه
ومجازات شتتود .اگ کستتی م اکمه وتب ئه شتتد حکوم حق ندارد وی را مک راً مورد م اکمه
ق ار دهد تا در نهای استتتتباب م کومی وی را اهم کند .ای اد اتهام ا تتتتولاً موجب ایجاد
د می شود ،وی بار م اکمه و ت مل ،مجازات ،ن یجه
مخاط ه وبی نظمی در زندگی ی
عادلانه ارتکاب ج م تو سط مج م ا س و بیش از آ عدول از عدال خواهد بود .ای ا ل
اگ چه در قانو اساسی ا غانس ا به صراح نیامده اس  ،اما در مواد نوزدهم و بیس م
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قانو جزای ا غانستتتت ا و هم در ماده  14میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتتتیاستتتتی که
دول ا غانس ا م عهد به اج ای آ اس مورد توجه ق ار گ ه اس .
الف -منابع
 -1منابع بین المللی

« هیی کس را نمی توا ب ای ج می که به عل اتهام آ به موجب حکم قطعی تتتادره
طبق قانو اج اآت جزائی ه کشتتتتتور م کوم یا تب ئه شتتتتتده استتتتت  ،مجدداً مورد تعقیب
ومجازات ق ار داد ( ».ق ه  7ماده  14میثاق بی المللی حقوق مدنی وسیاسیک.
منظور از ممنوع شم ده شد مجازات مضاعف ای اس که از دوبار م اکمه ومجازات
د در قبال ی عمل جلوگی ی شود .در اینجا ای سوال مط ح می گ دد که ای
شد ی
ممنوعی راجع به م اکمه ونظ کمی ه حقوق بشتتتر (HRCک ،منع مجازات مضتتتاعف ،صتتتر اً
م اکمه مجدد در قبال ی ج م را در قلم و ی کشور را ممنوع می کند ،اما م اکمه مجدد
در م اکم دو یا ستتتته کشتتتتور ممنوع نمیستتتتازد درمقابل ،ب خی ب ای باورند که ممنوعی
مذکور «کاملاً عام ومطلق » استتتت  .جالب توجه استتتت که در اینجا ای ستتتتوال مط ح می
گ دد کته آیتا بتا توجته بته تت ستتتتتیس م تاکم موقت متاننتد م کمته جزائی بی المللی ب ای
یوگسلاوی سابق و رواندا و اخی اً اساسنامه م کمه جزائی بی المللی دائمی (ICCک م اکمه
م اکمه وی در
د در ای م اکم در اوضتتاع و احوال خاصتتی بعداز خاتمه یا
مجدد ی
یکی از م اکم داخلی ،نقض منع مجازات مضتتتتاعف استتتت یا نه؟ نظ راجح ای استتتت که
1
خی  ،نقض ا ل مذکور نیس .
 -2منابع داخلی

م ستتفانه منع مجازات مضتتاعف در قانو استتاستتی ا غانس ت ا ذک نشتتده اس ت  .اما در
مواد نوزدهم وبیستت م قانو جزا ا غانستت ا مورد توجه ق ار گ ه استت که مادۀ نوزدهم
چنی صتتتتراح دارد « :به استتتت ثنای موارد مندرج مواد (شتتتتشتتتتم وهف مک ای قانو دعوی
جزائی علیه شتتتتخصتتتتیکه ثاب نماید م اکم خارجی در مورد ج م منستتتتوبه او را ب ی الذمه
دانستتتتت ه یا ب کم قطعی او را بجز م کوم و جز ب او تطبیق شتتتتتده استتتتت یا اینکه دعوی
جزائی قبل از دور حکم قطعی یا مجازات م کوم بها بموجب قانو ساقط گ دیده باشد
اقامه شده نمی تواند».
همچنی مادۀ بیس م قانو جزا چنی صراح دارد « :مدت توقیف و حبسی که م هم با
م کوم علیه به اث تطبیق احکام جزائی در خارج ا غان س ا سپ ی نموده از مدت جزای که
شتتتتخص از ل اظ ارتکاب عی ج م در ا غانستتتت ا م کوم میشتتتتود یا جز ایکه ب او تطبیق
میگ دد کاس ه میشود.
ب -محتوا و ابعاد

عدال و موازی اخلاقی و حقوقی حکم می کند کستتتتی که م تکب تخلف یا ج می شتتتتد،
ب ای ای عمل ،باید تنها ی بار مورد م اکمه و مجازات ق ار بگی د ،خواه ای مجازات ،خارج
از قلم و کشور م بوع مج م یا م خلف اعمال شده باشد یا داخل قلم و آ .
 -1علامه هما د 149
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حقوق و آزادی های

ا تتل منع م اکمه و مجازات مجدد ب دو پایه اس ت وار استت  :رعای
دی و نظم عمومی.
ای ا ل صر اً در مواردی قابل خدشه اس که دلیل جدیدی به دس آید و نبود ای دلیل
به نوعی در سرنوش داد رسی ا لی موث واقع شده که اساس آ را م زلزل نموده باشد.
ورت ،شخص نمی تواند از آثار ای ا ل به ه مند شود.1
در ای
گفتار نهم -منع اعمال مجازات های مخالف کرامت انسانی

یکی از وظایف دول در ا غانستتت ا  ،مطابق ماده شتتتشتتتم قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا
«حفظ ک ام انسانی» اس .
همچنی مطابق ماده بیستتت و نهم قانو استتتاستتتی « ...تعی جزائی که مخالف ک ام
انستتانی باشتتد ،ممنوع اس ت » .در قوانی استتاستتی وعادی ا غانس ت ا جزای مخالف ک ام
انسانی شرح داده نشده اس  ،لیک در رویه م اجع مخ لف حقوق بشری ب خی جزاها جز
جزاهای مخالف ک ام انسانی می باشند.
الف -منابع داخلی

مؤظف خدماتی عامه در حالاتی که با دیگ ا از شتتتدت و خشتتتون کار بگی د که موجب
درد و رنجش جستتتتتم وی شتتتتتود یا به آب و و حیثی وی لطمه وارد گ دد ،به جزا م کوم می
شود.
«ه گاه مؤظف خدمات عامه با استتتت فاده از تتتتلاحی وظیفوی خود با شتتتتخص طوری
شتتتتدت و خشتتتتون نماید که موجب آلام جستتتتمی یا منا ی آب و و حیثی او گ دد ،حستتتتب
احوال به حبسی که از دو سال بیش نباشد یا جزای نقدی که از بیس و چهار هزار ا غانی
تجاوز نکند م کوم میگ دد( .مادۀ دو دو هف اد وهش م قانو جزاک.
در رابطه به شخ صی که از ط ف م کمه مق صر شناخ ه می شود ،ا ل ب ای ا س تا
م کوم علیه به مجازاتی م کوم شتتتتتود که قانو حکم نموده و ای حکم قانو  ،توستتتتتط
قاوی تطبیق میگ دد.
مؤظفی تنفیذ مجازات بالاخص ادارات زندانها صتتتتترف جزایی را ب م کوم علیه تطبیق
می نمایند که حدود و اندازۀ آ توستتتتتط م کمه معی گ دیده استتتتتت  ،ه نوع تجاوز ازی
حکم ،مؤظف خدمات عامه را مسوؤل می می داند.
«ه گاه مؤظف خدمات عامه م کوم علیه را از جزای م کوم بها شتتدید ت مجازات کند و
یا به آ ام نماید که به آ حکم نشده باشد ،علاوه ب جزای حبس م وسط به ت د از مسل
یا انفصال از وظیفه نیز م کوم میگ دد( .مادۀ دو دوهف اد و ششم قانو جزاک.
ب -محتوا و ابعاد

انستتا ها در مع ض شتتکنجه یا ستتائ ر ارهای ظالمانه غی
مبنا و استتاس ق ار نگ
و ک ام انستتتانی استتت که همه انستتتانها به طور
انستتتانی و ت قی کننده همانا شتتترا
مستتتاوی از آ ب خوردار هستتت ند ،توضتتتیح اینکه وق ی حکوم از شتتتکنجه به عنوا ابزاری
 -1ق بانی علی د  247به نقل از عباسی د .247
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ب ای اعمال شتتار و تهدید و زور اس ت فاده میکند و از ای ط یق می خواهد امنی و اق دار
ستتیاستتی خود را حفظ کند و یا م هما وم کوما را وادار به ارایۀ اطلاعات و یا اق ارنماید،
در حقیق از د به عنوا ی وستتیله ب ای رستتید به ی هدف است فاده میکند و ای ام
ذاتی انسا نیس  .ای باید در نظ گ ه شود که به انسا به
جز انکار از ک ام و شرا
عنوا ی غایه و هدف نگاه شود نه به عنوا ابزار و وسیله.
گفتار دهم -حق داشتن وکیل

یکی ازمهم ی شرایط ارتقای امنی ق ضائی ،ایجاد زمینه د س سی به وکیل یا م شاوره
قضایی و حقوقی اس  .دس سی به وکیل ب ای م هم ،ح ی اگ م خصص در حقوق باشد،
وتتتروری استتت  .نقش وکیل به عنوا مشتتتاوره م هم و مستتتاعد او ،هم نظارت ب پ وستتته
تطبیق عدال و هم مستتتتاعدت در اج ای دقیق قانو به قاوتتتتی استتتت  .وکیل نه رقیب و
مزاحم قاوی بلکه ر یق و مساعد او در اج ای عدال اس .
شتتتتخصتتتتی که مورد ستتتتؤظ ق ار گ ه یا اتهامی علیه وی وارد می شتتتتود ،حق دارد از
ستتتؤظ یا اتهام وارده علیه خود د اع کند .اگ شتتتخصتتتاً قادر به ای ام نباشتتتد ،می تواند
ب ای خود ی یا چند وکیل تعیی کند.
ه گاه شخص نظ به مشکلات اق صادی قادر به تعیی وکیل مدا ع نباشد ،در قضایای
جزایی دول مکلفی دارد تا ب ای وی وکیل مدا ع تعیی نماید.
زمانیکه شتتتتتخص وکیل د اع تعیی میکند ،به خاط د اع ،تماس هایی که میا وکیل و
مؤکل تتتتتورت میگی د ،ای تماس ها اعم از مکالمات و مخاب ات و م استتتتتلات از ه نوع
تع ض مصتتتو استتت  ،پولیس ،مستتت نطقٌ ،حارنوال یا ستتتای م اجع حق ندارند از آ اطلاع
حا ل نمایند.
از جمله حقوق قبول شتتتتتدۀ مظنو و م هم یکی هم آنستتتتت که به مج د بازداشتتتتت یا
گ اری از اتهام وارده با خب ستتتتتتاخ ه شتتتتتود ،ت قیق از وی در مدت معینۀ قانونی انجام
شتتود ،دوستتیۀ وی تکمیل و قضتتیه اش به خاط رستتیدگی و ا تتدار حکم به م کمه تستتلیم
داده شود تا سرنوش وی ه چه زودت تعیی گ دد.
عدال زمانی به ن و شتتتتتایستتتتت ۀ آ اج ا شتتتتتده می تواند که م هم ازم اکمۀ عادلانه و
منصتتتفانه ب خوردارگ دد .م کمه عادلانه و منصتتتفانه بدو موجودی و قبول حق د اع و
تعیی وکیل مدا ع امکا پذی نمی باشتتد .به خاط رعای و حمای حقوق م هم لازمستت
تا به وی حق داده شود که تا شروع از م حلۀ بازداش و گ اری الی خ م رسیدگی قضیۀ
جزائی از خود د اع نماید .ه گاه خود وی قادر به د اع از خود نباشتتتتتد ب ای خود وکیل د اع
تعیی کند تا بدی ط یق در ب اب اتهامات وارده که از ط ف مستتت نطق یا ٌحارنوال تتتورت
میگی د به شتتتکل نی و ح وی د اع نماید و دلایل لازم را ارائه کند .در موضتتتوعات جزایی
شتتتخصتتتیکه از حقوق جامعه و دول د اع میکند و به نمایندگی از دول ا ادی را که بناب
تعقیب جزایی ق ار می دهد .ای
ارتکاب ج م ب آنها ستتتتتؤظ و اتهام وارد شتتتتتتده ،ت
اشتتخاد عمدتاً ا اد مستتلکی و دارای دانش و علم حقوقی ،تج بۀ کا ی نی می باشتتند
که از حقوق عامه د اع مینمایند و شتتتامل پولیس عدلی ،مستتت نطق و ٌحارنوال میباشتتتد .بناً
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به خاط ت می و رعای حقوق مظنو و م هم باید به وی نیز حق داده شتتتتود تا به منظور
د اع از خود ،و ارایۀ پاستتتتتخ حقوقی در ب اب پ ستتتتتش های مستتتتت نطق و رد اتهامات واردۀ
ٌحارنوال ،به خود وکیل دعوی تعیی نماید .تا بدی گونه میا ط ی دعوی تعادل به میا
آید .ازی رو از جملۀ حقوق استتتاستتتی اشتتتخاد مظنو و م هم ای استتت تا آنها ب وانند به
وکیل مدا ع را نداشتتتت ه باشتتتتند ،دول
خود وکیل دعوی تعیی نمایند و اگ توانایی گ
ب ای آنها وکیل تعی نماید .نه تنها در موضتتتتتوعات جزایی ،بلکه در موضتتتتتوعات مدنی و
وکیل دعوی را دارا می باشند.
تجارتی نیز اشخاد حق گ
الف -منابع
_1منابع بین المللی

بند  3مادۀ  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و ستتیاستتی 1و بند  3مادۀ  6کنوانستتیو اروپایی
حقوق بشر نیز به آزادی ان خاب وکیل می پ دازند .
در بند  2مادۀ  42استاستنامۀ دیوا بی المللی دادگست ی تصتویب شتده ستال  1998به حق
داش ت وکیل صتتری اً اشتتاره شتتده اس ت  «:ط ی می توانند در م ضتتر دیوا از مشتتاورا
حقوقی و یا وکیلا دادگستتت ی کم بگی ند» .در بند  3همی ماده نیز ذک گ دیده استتت « :
مشتتاورا حقوقی یا وکیلا ط ی در م ضتتر دیوا دارای مزایا و مصتتونی هایی خواهند
بود که ب ای انجام آزادانۀ وظایف آنها لازم باشد».
 _2منابع داخلی

در احکام شتتریع استتلام وکال ی عقد مشتتروع و جایز شتتم ده شتتده استت  .که در ای
زمینه دلایل شرعی آ را در ن صود الهی میبینیم :خداوند«ج» میف ماید (:قال اجعلنی علی
خزائی الارض انی حفیظ علیمک 2ت جمه  :گف (یو سف ک بگ دا م را بالای خزانه های زمی
که م حفظ کننده و دانا به ای ام ه س م وهمچنا میف ماید ( :وتعاونواعلی الب و ال قوی
ولاتعاونواعلی الاثم والعدوا ک 3.ت جمه  :وهمکاری به نیکوی و پ هیزگاری نماید و با گناه و
دشمنی همکاری نکنید.
هم چنا در ستتن پیغمب (دک با شتتاهد جواز در ام وکال هستت یم چنانچه درابو را ع را
 4.ماده  6قانو و کلای مدا ع
ی ت از م دا ان صار وکیل به عقد نکاح میمونه(رضک گ
ا غانس ا چنی صراح دارد:
الف  -شخصی به شغل وکال د اع اش غال ورزیده می واند که دارای شرایط ذیل باشد.
تابعی ا غانس ا .
داش
عدم م کومی به ج م جنای .
 -1جز«د» بند  3ای ماده چنی صتتراح دارد « :ه کس حق دارد در م کمه حاوتتر شتتود و شتتخصتتاً یا بوستتیله وکیل
من خب خود از خود د اع کند و د ر تتورتی که وکیل نداش ت ه باشتتد حق داش ت ی وکیل به او اطلاع داده شتتود و در
مواردی که مصتتالح دادگس ت ی اق ضتتا کند از ستتوی م کمه راس تاً ب ای او وکیلی تعیی شتتود که در تتورت عجز او از
پ داخ حق الوکاله هزینۀ نخواهد داش ».
 -2شوره یوسف آیه .55
 -3سوره مائده آیه .2
 -4ت میزی حدیث .841
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داشت ستند اغ مع ب از پوهن ٌ ی های حقوق یا شترعیات ،و یا بالات از آ از داخل و یا
خارج کشور بعداز ارزیابی و تائید وزارت ت صیلات عالی .
ستتپ ی نمود دوره معینه ستت اژ و حصتتول تصتتدیق طبق احکام استتاستتنانه انجم وکلای
مدا ع ،شخ صی که حد اقل مدت سه سال در رش ه های م سلکی ق ضا ٌ ،حارنوالی و عدلیه
طور بالفعل خدم نموده باشد ،مکلف به سپ ی نمود دوره س اژ نمیباشد.
ب -حائز ستتند اغ از مدارس دینی رستتمی کشتتور یا معادل آ در تتورتی می واند به
وکال د اع اشتتتت غال ورزد که علاوه ب شتتتترایط مندرج اجزای )  2-1و 4ک ق ه ) (1ای ماده
نظ یکی از وکلای مدا ع دارنده جواز انجام داده باشد .
حداقل سه سال کار عملی را ت
شتتتترایط ذیل
ج  -تبعه خارجی نمی واند در ا غانستتتت ا دارالوکاله داشتتتت ه باشتتتتد اما ت
می واند در م اکم وستتای م اجع جمهوری استتلامی ا غانستت ا در دعاوی م بوط اشتتخاد
حقیقی و حکمی خارجی از موکل خویش وکال نماید :
دارای جواز اقام در ا غانس ا باشد.
دارای جواز شغل وکال از کشور م بوعه خویش باشد.
ذم مالیاتی خویش را طبق احکام قانو ادا نماید.
1
اشخاد آتی نمی واند به شغل وکال د اع اش غال داش ه باشد.
قضاوتٌ ،حارنوالا  ،احب منصبا اردو ،پولیس و امنی ملی ،ماموری خدمات ملکی و
کارکنا شتتتاروالی ها و اعضتتتای شتتتورای ملی ،شتتتوراهای ولای ی و ولستتتوالی حی تصتتتدی
وظیفه اس ت ادا پوهن ٌ ی حقوق ،شتترعیات) با موا قه پوهن و ( و مستتاعدی حقوقی از ای
ام مس ثنی اند.
اشتتتتتخا تتتتتیکه به ارتکاب ج ایم جنای م کوم یا به حکم م کمه از وظایف خویش ط د
گ دیده باشند.
د اع م وم گ دیده باشتتند  .مادۀ 10
اشتتخا تتیکه طبق حکم م کمه از اش ت غال به وکال
قانو وکلای مدا ع ا غانس ا در مورد حقوق وکیل مدا ع چنی صراح دارد  :شخصی که
مطابق احکام قانو جواز وکال د اع را اخذ مینماید دارای حقوق ذیل میباشد:
د اع از حقوق مؤکل در ق ضایای حقوقی و جزائی به پی شگاه م کمه و سای م اجع مطابق
احکام ای قانو .
اش اک در تمام م احل کشف ،ت قیق و م اکمه و ارائه جواب به نیاب از مؤکل.
اطلاع از ج یا کشف ،ت قیق و م اکمه مؤکل و ن ایش آ .
مطالعه اوراق دعوی جزائی و حقوقی م بوط به مؤکل.
نظارت ،توقیف یا حبس در م یط
ملاقات و مفاهمه ،م استتتلات و مخاب ات با مؤکل ت
مصئو و م مانه.
ارائه مشوره های حقوقی به اشخاد حقیقی و حکمی.

 -1ماده  7قانو وکلای مدا ع ا غانس ا .
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اخذ حق الزحمه از مؤکل در بدل انجام خدمات و مشتتتوره های حقوقی مطابق ط زالعمل
داخلی انجم وکلای مدا ع و توا ق جانبی .
وکال د اع.
ایجاد د
اس فاده از سای حقوق مندرج در اسناد تقنینی.
مادۀ  13قانو وکلای مدا ع ا غانس ا در مورد وجایب وکیل مدا ع چنی صراح دارد.
_1حفظ اسرار مؤکل.
داق و ایمانداری و اح ام به حیثی اشخاد.
_2اج ای امور وکال با
_3رعای نظم م اکم و سای ادارات.
_4اش اک در جلسات قضائی.
_5خود داری از ه نوع مساعدت حقوقی به جانب مقابل.
_6حفظ اوراق و اسناد مؤکل و اس داد آ بعداز حل مطلب .
_7داد سند ک بی در ب اب اخذ و اس داد اسناد و اوراق.
_8خود داری از تبلیغات سؤ علیه سای وکلا.
_9جلوگی ی از اعمالیکه سبب معطل شد بی موجب حکم م کمه و ج یا ت قیق گ دد.
_10اج ناب از عاری داد نام وعنوا دارالوکاله به سای اشخاد .
_11اطلاع به م اجع ذی بط در مورد تغی آدرس دارالوکاله.
 _12تجدید جواز.
_13پ داخ مالیات ب عایدات مطابق احکام قانو .
 _14اطلاع دهی از عایدات سالیانه به انجم وکلای مدا ع.
_15حداقل د اع از سه قضیه جنائی طور رایگا در ی سال به تائید وزارت عدلیه.
 _16رعای قواعد سلوک مندرج اساسنامه انجم وکلای مدا ع.
 _17انجام سای وظایف طبق اساسنامه انجم وکلای مدا ع.
در مورد وکیل مدا ع و حق دستتت ستتتی به آ در قوانی ا غانستتت ا  ،شتتتریع استتتلامی،
قوانی بی المللی و حقوق بشرتاکید شده اس در ماده  31قانو اساسی ا غانس ا در باره
وکیل مدا ع چنی تذک به عمل آمده اس :
حق داش
_ه شتتتتخص می تواند ب ای د ع اتهام به مج د گ اری و یا ب ای اثبات حق وکیل مدا ع
تعی کند.
_دول در قضایای جنائی ب ای م هم بی بضاع وکیل مدا ع تعی نماید .
_م می مکالمات ،م استتتلات و مخاب ات بی م هم و وکیل آ از ه نوع تع ض مصتتتؤ
می باشد.
لاحی های وکلای مدا ع توسط قانو تنظیم می گ دد.
_وظایف و
قانو اج ا ت جزائی کشتتتتتور در ارتباط حق د اع در مادۀ نهم خویش چنی تذک به عمل
آورده اس :
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مظنو و م هم می توانند شتتتتخصتتتتاً یا توستتتتط نمایندۀ قانونی ،در ه م حله از تعقیب
عدلی از خود د اع نمایند.
مظنو و م هم می توانند در عی زما الی سه نف وکیل مدا ع داش ه باشند.
وکیل مدا ع درعی قضتتیه می تواند از ی یا چند مظنو یا م هم د اع نماید ،مشتتروط ب
اینکه میا مظنونی یا م همی تضاد منا ع موجود نباشد.
ه گاه شتتخص به ج می مظنو یا م هم گ دد که قانو  ،جزای آن ا حبس طویل یا بیشت از
آ پیش بینی نموده باشد ،داش وکیل مدا ع در اج ا ت تعقیب عدلی وروری پنداش ه می
شود.
همچنا در ماده ) (22ا ول ا سا سی وکلای مدا ع تذک به عمل آمده ا س ) دول ها باید
م می تمام مکاتبات و مشتتوره ها میا وکلا ومؤکلی شتتا را م دود رابطه ح وی آنها
پذی ه و م م بشتتتتتمارندک .خیلی مهم استتتتت که مظنو یا م هم ب واند به وکیل مدا ع
ب نماید از ای ل اظ ق ه  4ماده 31
خویش بدو ه اس از هیی گونه عواقب آ آزادانه
قانو استتاستتی ا غانس ت ا از تمام ارتباطات میا م هم و وکیل مدا ع آ حفاظ نموده و
ه نوع تع ض از جانب مقامات عدلی و قضائی را ممنوع ق ار می دهد.
ماده  1606قانو مدنی ا غانس ا در مورد خ م وکال چنی صراح دارد :
ه.
ورت گ
در حال اتمام عمل که وکال در آ
درحال ان های مدت معینه وکال .
درحال و ات وکیل یا موکل.
در حال زوال اهلی وکیل یا موکل  .وهمچنا موکل می واند ه وق یکه خواستتت ه باشتتتد
وکیل خود را از وکال عزل نماید.
قابل تذک اس ت که ه آ عمل را که انستتا شتتخص تاً می تواند انجام دهد ،می واند که در
اج ای آ عمل شخص دیگ ی را از ط ف خود وکیل به شرط آ عمل نیاب را قبول کند .مانند
خ ید و وش ،دعوی انعقاد عقد نکاح .اما عمل که در آ حق نیاب را ندارد وکال در آ
جواز ندارد مانند نماز خواند  ،قسم خورد  ،زکات وغی ه.
وکیل درپیشب د دعوی مدنی
وکال در دعوی مدنی و جزائی ه دو جواز دارد و اما گ
ایجاب درج وثیقه شتتتترعی را میکند در حالیکه در دعوی جزایی اج ا ت خاد خود را دارد که
ورم خاد بی وکیل وموکل خانه پ ی میشود و بی ط ی به امض می سد.
قط ی
ب  -نظام حقوقی و محتوا

حق داشتتت وکیل مدا ع یکی ازمهم ت ی عناصتتتر م اکمه عادلانه به شتتتمار می ود زی ا
شتتخص مظنو یا م هم از تمام حقوق خویش اغلباً آگاهی ندارد و از ای ل اظ استت که در
بعضی موارد با مقامات ت قیق سازش مینمایند  .خیلی مهم اس که مظنو یا م هم به ی
نظارت پولیس
وکیل مدا ع ه چه زودت دس سی پیدا کند تا مطلع گ دد که چه مدتی ت
باقی میماند ،چگونه از حق ستتتکوت خود استتت فاده کند ،معنی اتهامات منستتتوبه واقعاً چه
است  ،چه حقوق در ج یا ت قیق و م اکمه دارد ،ام ناع از بیا اظهارات چه عواقب و پیامد
های در قبال خواهد داش .
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با موازی قانو

حق اتخاذ وکیل مدا ع و حق د اع از خود ،نه تنها ب ای ت می مطابق
وق العادۀ دارد.
بلکه در جلوگی ی از توقیف های خودسرانه نیز اهمی
توقیف از حق تساوی به ه مند خواهند شد .
در ورت عال بود ای حق ،اشخاد ت
توقیف با دستتت ستتتی به حق اتخاذ وکیل مدا ع ،و حق د اع از خود ،توانایی
اشتتتخاد ت
دس ت ستتی به م کمه ،تف یش همۀ استتناد م بوط به قضتتیه ،حق حضتتور در روند اس ت نطاق و
عالی های ت قیقات م بوط به آ  ،حق جوابگویی به اتهامات ،و حق اع اض به اقدامات
پولیسٌ ،حارنوالا و ق ضات را خواهند دا ش  .م اعات ای حق ب ای ت قیق و م اعات حقوق
دیگ اهمی حیاتی دارد  .در حقیق  ،وق ی ای حق عال نباشتتتد ،ت مینات اج ائیوی تک اراً با
ناکامی مواجه میگ دد ،و توقیف های خودستتترانه ا زایش می یابد .ت مینات اج ا یوی عمده
ایکه در تتورت عدم عال بود ای حق تک ارآ با خلل و تلف مواجه میگ دند ،عبارت از حق
اع اض ب دستتت گی ی و توقیف ،و حق م اکمۀ عادلانۀ بدو مکث میباشتتتد .ستتتو معامله،
شکنجه ،و اجبار به اق ار نیز با ای حق ارتباط دارد.
لاحی مقامات را اهم میسازد  .دس س
ای حق زمیۀ ب رسی و نظارت اساسی کار ب
پذی ی و حضتتتور وکلای مدا ع زمینۀ ایجاد ی جه ستتتوم نظارت کنندۀ بی ط ف را مهیا
میسازد  .بگونۀ مثال ،حضور وکلای مدا ع در ج یا اس نطاق ،اس فاده از اجبار ب ای حصول
معلومات و اق ار ،ستتؤ معامله و شتتکنجه توستتط پولیس را نا ممک میستتازد .علاوه ب ای ،
اع اض
دس سی به اسناد در جلوگی ی از دس کاری در اسناد کم خواهند نمود ،و
توقیف مهی خواهد ساخ  .در
ب مع ب بود شواهد و ورت دعوی را ب ای اشخاد ت
تتتتتورت غیاب اینگونه نظارت ،م جع توقیف کننده به طور طبیعی وعادی جه ب حق و
دس پنداش ه خواهد شد و یا عبارت دیگ  ،ض ا ل گنهکار بود عملی خواهد شد.
وکیل مدا ع در ق ضایای جزائی به شکلی ا س که مظنو یا م هم
وهمچنی روش گ
(در تتتتورتی که آزاد باشتتتتندک یا اقارب وی به یکی از د ات دارلوکاله م اجعه می نمایند ،و از
وکیل مدا ع می خواهند تا از قضتتتتیه آنها در ارگانهای عدلی و قضتتتتایی د اع و یا آن ا طی
م احل نماید.
اگ اشخاد بی بضاع باشند و توانایی پ داخ حق الوکاله را نداش ه باشند ،می توانند
به ریاس حقوق وزارت عدلیه و یا هم د ات ی که خدمات مساعدت حقوقی را انجام میدهند
م اجعه نمایند.
وکیل مدا ع بعداز تتت ب های اولیه در مورد قضتتتیه و تفاهم جه د اع و طی م احل
نمود ق ضیه ،اب دا باید ق ار داد وکال را ام ض نماید که ب ا ساس همی ق ارداد وی رسماً
در م اجع عدلی و قضتتتایی به حیث وکیل مدا ع موکلش مع ی میگ دد و می تواند که از
حقوق موکلش با استتتت ناد به همی ق ار داد د اع کند  .اگ م هم در توقیف یا حبس به ستتتتر
میب د وکیل مدا ع باید به توقیف خانه یا م بس جه عقد ق ار داد م اجع نماید .
حق تعیی وکیل مدا ع که ح ماً حق تتت ب با وکیل مدا ع را شتتتامل می شتتتود  .یکی از
مهم ت ی عناصتتر م اکمۀ عادلانه به شتتمار می آید .م ستتفانه ای یکی از حقوقی اس ت که
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اکث اً نقض می شتتود  .شتتخص مظنو یا م هم اغلب از تمام حقوق خویش آگاهی ندارد و از
ای ل اظ اس که اکث اً با مقامات ت قیق سازگارت می باشد  .خیلی مهم اس که مظنو یا
م هم به ی مدا ع ه چه زودت دستتت ستتتی داشتتت ه باشتتتد تا مطلع گ دد که چی مدت در
توقیف پولیس باقی می ماند ،معنی اتهامات منسوب واقعاً چی اس  ،ام ناع از بیا اظهار
چی عواقب و پیامد هائی در قبال خواهد داشتتت  ،وغی ه  .چنی دستتت ستتتی به وکیل مدا ع
ب ای ط ح ریزی ی د اعیۀ قوی وم کم نیز با اهمی میباشد .
نه تنها حق تعیی وکیل مدا ع در مادۀ  31قانو استتاستتی ا غانس ت ا تستتجیل یا ه اس ت
بلکه ای حق ب ای اشتتتخاد بی بضتتتاع نیز تضتتتمی شتتتده استتت  .وق ی ٌحارنوال دوستتتیۀ
میکند ،مطلقاً وتتتروری استتت که مظنو یا م هم از ای حق آگاه
مظنو یا م هم را دریا
ستتتاخ ه شتتتود تا ب واند از آ به گونۀ مؤث استتت فاده نماید .م ستتتفانه ،وظیفه آگاه ستتتاخ
مظنو یا م هم از حق داشتت وکیل مدا ع در قانو استتاستتی ا غانستت ا به تفصتتیل تذک
نیا ه اس  .ولی در ق ۀ  8مادۀ  7قانو اج ا ت جزائی ای موضوع صری اً ذک شده اس ،
ای وظیفه پیامد منطقی و وتتتروری حق داشتتت وکیل مدا ع استتت  ،حقی که بدو آ ای
نورمهای م ا ظوی در کلیۀ مواردی که مظنو یا م هم ازحقوق خویش آگاه نباشتتتتتد ،بی
معنی خواهد بود  .به حیث یاد داش جانبی باید ت کید ورزید که ای موضوع نه تنها در مورد
دق می کند .
داش وکیل مدا ع بلکه همچنی در مورد تمام ا ول م اکمۀ عادلانه
علاوه ب آ  ،ب ای خورد سالا حق تعیی وکیل مدا ع در ق ۀ  1مادۀ  22قانو رسیدگی به
تخلفات اطفال تسجیل یا ه اس  ،در ای ق ه آمده اس که در ورت عدم توانائی مالی
والدی و یا ممثل قانونی طفل مبنی ب استتتت خدام وکیل مدا ع ،ب ایش به مصتتتترف دول
وکیل مدا ع تعیی می شتتتود  .یگانه تفاوتی که میا حکم قانو در مورد اطفال و در مورد
بزرگ ستتالا وجود دارد ای استت که در حصتتۀ اطفال شتترط ارایۀ در خواستت در ای زمینه
وجود ندارد  .یعنی م کمه باید بناب مقام خویش در مورد عمل کند و مکلف استتتتت تا به
اب کار خویش وکیل مدا ع را تعیی نماید.
مبحث دوم  -حقوق مربوط به امنیت مالی

علاوه ب امنی قضایی ،امنی مالی نیز یکی از حقوق اساسی شه وندا اس  .منظور
از امنی مالی مصتتتتونی مال و دارایی شتتتته وندا از تع ض دول و دیگ ا استتتت  .ای
تع ض ممک اس ت به ب خی اشتتکال بستتیار رستتمی و ح ی قانونی همانند مصتتادره اموال و
دارایی ها و یا ب خی روش های غی قانونی مانند سرق و یبکاری ورت گی د  .نک ه قابل
توجه در خصتتتود حق ب خورداری از امنی مالی در آ استتت که بستتتیاری از دول ها بنام
مبارزه با ث وت اندوزی ،تلاش ب ای ر ع ق عمومی و با استت ناد به مبانی ایدیولؤژی اقدام
به م صادره اموال و دارایی ا شخاد در ساحه حکوم خود میکنند  .بدو ت دید آثار نا امنی
مضتترت از در آمد ها ومنا عی اس ت که کستتب می
اق صتتادی ناشتتی از ای اقدامات ،بستتیار ُ
شتتوند  .بنا به همی دلیل استت که یکی از وظایف استتاستتی دول  ،ت می امنی اق صتتادی
ا س  .چنا که در مادۀ دهم قانو ا سا سی ا غان س ا آمده ا س  « :دول سرمایه گذاری
ها تشتتتبثات خصتتتوصتتتی را مب نی ب نظام اق صتتتاد بازار ،مطابق به احکام قانو  ،تشتتتویق،
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حمای و م صونی آنها را ت ضمی می کند» .لازمی ا س ای ام شرط وروری ت قق ماده
شتتشتتم قانو استتاستتی استت که مطابق آ  « :دول به ایجاد ی جامعه م ه و م قی ...و
انکشاف م واز در همه مناطق کشور مکلف می باشد».
گفتار اول  -حق مالکیت

ملکی و تمایل به آ از جمله نیازهای طبیعی انستتا استت « .حق دارا شتتد » در میثاق
بی المللی حقوق اق صادی ،اج ماعی و هنگی سازما ملل م د که دول ا غانس ا به
آ مل ق شده اس  ،به رسمی شناخ ه شده ،ابعاد مخ لف ای حق و از جمله حق تصرف ،و
نیز مصتتونی از تع ض به ملکی جز به موجب قانو در قانو استتاستتی ا غانستت ا مورد
توجه ق ار گ ه اس  .و همچنی حق مالکی شخصی به معنی آ اس که ه شخص به
طور انف ادی و یا جمعی می وانند ملکی داش ت ه باشتتند ،از ای حق به عنوا توا و اخ یار
شتتتتتخص در ب اب دول و جامعه نیز یاد آوری نموده اند ،مالکی خصتتتتتوصتتتتتی د را قادر
میستتازد که در ب اب استت بداد و خود کامگی بایستت د و با قاطعی از حیثی و عزت نفس و
آزادی خود د اع کند؛ زی ا باور به ای استتت که ه گاه دارایی و ملکی او ستتتلب شتتتد ،ت س
ه گونه پستتتتت ی و زبونی و ت ک عزت
ق  ،م ومی  ،بیکاری و گ ستتتتتنگی او را به پذی
نفس وادارمیسازد.
طوریکه تج به ن شا داده ا س  ،زر و زور همواره و سیله یی بوده ا س که زورمندا از
آ ب ای خفه ک د آزادی م دم و به بند کشتتتتتید آنها استتتتت فاده ک ده اند ،تتتتتاحبا قدرت
همواره کوشتتتتتیده اند با پ یشتتتتتا و مخ ل ک د زندگی ا اد و م وم ستتتتتاخ از حد اقل
معیشتتتتت  ،آنها را به اطاع و تمکی وا دارند .باید یاد آور شتتتتتد که آزادی د بدو تامی
استتت قلال مادی او امکا پذی نیستتت  ،در مورد حق مالکی خصتتتوصتتتی و یا آزادی مالکی
خصوصی ای طور می وا اب از نظ نمود.
 _1آزادی د بدو تامی استتتت قلال مادی او امکا پذی نیستتتت و مالکی خصتتتتوصتتتتی
تضمینی اس ب ای خود مخ اری و اس قلال دی.
 _2مالکی حقی ا س ب ای ب شر تا او ب واند بدو دغدغه خاط و با آزادگی ،زندگی خود
را به سر ب ده و شخصی خود را بسط دهد.
 _3مالکی خصتتوصتتی جز حقوق ط ی و طبیعی انستتا اس ت و تامی ای حق موجب
ت ک د و سلام جامعه میشود.
اسلام عزیز ،مالکی خصوصی را جز ط ت و غ یزه انسا میداند و با آ  ،با واقع بینی
ب خورد میکند ،ای دی در عی اینکه مالکی خصتتتوصتتتی را م م میشتتتم د ،به اع دال و
میانه روی نیز تآکید مینماید ،به همی گونه ب ق اری قستتتتتط ( حصتتتتتته ،مقدار،عدلک تآکید
نموده و عدا ل اج ماعی را از راه هایی مخ لف تو تتتتت یه میک ند و ا زو طلبی و مال
اندوزی را عامل ساد و طغیا و سر کشی انسا ها میداند.
الب ه بنا به مصتتتالح وستتتیاستتت های کلی در ه کشتتتورممک استتت م دودی هایی در
ملکی ب خی اشخاد ایجاد شود.
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الف -منابع
_1منابع بین المللی

حق ا اد جه به ه ب داری لح آمیز از ملکی شا تو سط قانو ا سا سی ا غان س ا  1و
اعلامیه جهانی حقوق بشر2به رسمی شناخ ه شده اس  .همچنی ا غانس ا عضو میثاق
هایی اس که حق مالکی و مل را م م شم ده اند  .ای میثاق ها مش مل ب میثاق بی
4
المللی حقوق اج ماعی ،اق صتتادی و هنگی 3،میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتیاستتی،
استت  .ب خی از معاهدات حقوق بشتتر صتتر اً بجای «ملکی » به «مالکی تصتتاحب» اشتتاره
مینمایند با ای حال هما طوریکه ناظ ا ای میثاق ها ه دو واژه را بجای یکدیگ بکار ب ده
و در ب دارنده ه دو معنی و مفهوم استتتت  .کمی ه حقوق بشتتتتر و کمی ه حقوق اج ماعی،
اق صادی و هنگی که نظارت از تطبیق میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیا سی حقوق
مدنی و ستتتتیاستتتتی و میثاق بی المللی حقوق اق صتتتتادی ،اج ماعی و هنگی را باال تیب
5
بدوش دارند ای حقوق را بشکل وسیع ت ی تشریح نموده اند.
حقوق بی المللی حق ملکی ا اد نسب به دارایی هایشا را به رسمی میشناسد و از
آنها در ب اب مداخله خود ستتترانه و غی قانونی به ح یم خصتتتوصتتتی و یا خانه شتتتا حمای
مینماید  .ه کس حق دارد از ستتتر پناه مناستتتب ب خوردار گ دد  .تمام ا اد حق به ه ب داری
تتلح آمیز از ملکی شتتان ا دارا بوده و هیی کس نباید خودستترانه و غی قانونی از ملکی و
دارایی اش م وم گ دد.
 -1بعضتتی ازمعاهدات حقوق بشتتر به «دارایی» نستتب به ملکی اشتتاره نموده ،مگ ای ا تتطلاحات به طور م ناوب
توستتط ارگانهای نظارت از معاهدات تفستتی گ دیده اند .ا تتطلاح همچنا بشتتکل وستتیع ت ی نفستتی گ دیده تا ملکی
من قول و غی منقول و همچنا اسهام ،لایسنس ،ام یاز نانه ،ملکی معنوی ،مالکی ق ضه ها وغی ه شامل آ گ دد.
 -2مادۀ  17اعلامیه جهانی حقوق بشتتر چنی صتتراح دارد -1 :ه شتتخص منف داً یا بطور جمعی حق مالکی دارد-2.
احدی را نمی وا خودسرانه از حق مالکی م وم نمود .و همچنی ماده  25بند  2چنی صراح دارد :ه کس حق دارد
که ستتطح زندگی ،ستتلام ی و ر اه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مستتک و م اقب های طبی و خدمات لازم
اج ماعی تامی کند و همچنی حق دارد که در مواقع بیکاری ،بیماری ،نقض اعضتتتتتا  ،بیوه گی ،پی ی یا در تمام موارد
دیگ ی که به علل خارج از اراده انستتتتتتا  ،وستتتتتتایل ام ار م عاش از بی ر ه باشتتتتتتد ،از شتتتتترایط آب ومندانۀ زندگی
ب خوردارشود.
 -3ماده  11بند  1میثاق بی المللی حقوق اق صادی ،اج ماعی و هنگی ک شور های ط ف ای میثاق حق ه کس را
به داش ت ستتطح زندگی کا ی ب ای خود و خانواده اش شتتا مل خوراک ،پوشتتاک و مستتک کا ی همچنی بهبود مداوم
شرایط زندگی به رسمی می شناسند.
 -4بند  1مادۀ  17میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی چنی صراح دارد :هیی کس نباید در زندگی خصوصی و
و
خانواده واقام گاه یا مکاتبات مورد مداخلات خود سرانه (بدو مجوزک یا خلاف قانو ق ار گی د و همچنی شرا
حیثی او نباید مورد تع ض غی قانونی واقع شود.
 -5نظ یه کلی شماره  4کمی ه حقوق اق صادی ،اج ماعی و هنگی در باره مسک مناسب .اسناد سازما ملل :سند
 ،E/1992/23تبصتتتتره عمومی شتتتتماره  7کمی ه اق صتتتتادی ،اج ماعی و هنگی ملل م د در مورد اخ اج های اجباری،
تبصتتره عمومی شتتماره 27کمی ه حقوق بشتترملل م د در مورد آزادی گش ت و گزار ،تبصتتره عمومی شتتماره 16کمی ه
حقوق بشتتتر ملل م د در مورد حق اح ام به ح یم منزل ،امیل و م می مکاتبات و حمای آب و و شتتته ت  .به نقل
از کان ولی د .134
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شرایط خاد
حق مالکی  ،حق کاملاً مطلق و یا سخ ناشدنی نیس  .دول می واند ت
مانند وتترورت منا ع عامه به آ  ،ای حق را م دود ستتازد .با ای وجود ،ه مداخله یی باید از
نظ قوانی ملی و بی المللی کاملاً قانونی باشد و« تواز منصفانه یی» میا منا ع عامه
و حق مال عقار در نظ گ ه شود 1.دلیل دخال نیز باید معی گ دد و مداخله م نا سب با
آ هدف قانونی باشد.
مداخله شتتتتاید موجه باشتتتتد و ضتتتتاً به دلایلی مانند امنی ملی ،نظم اج ماعی و ر اه
عمومی تتتورت گی د .با ای حال اگ چنینعملی به طور تبعیض آمیز صتتتر اً نستتتب به ی
2
گ وه نژادی و یا قوم خاصی اعمال شود ،مسلماً بی تناسب بوده و تجاوز م سوب میشود.
ال زام به «تناستتتب» همچنی جب ا مل م صتتتر ه ،بویژه زمانی که شتتتخص از ملکی خود
3
م وم شده باشد،را می طلبد.
بنا به ا ل «تناسب» ه چه میزا مداخله وسیع ت باشد ،به هما پیمانه به توجیه بیش
نیاز ا س  4.ضاً م وم ساخ ک سی از دارایی و یا م دود ساخ د س سی به آ مداخله
بزرگ ی نسب به صرف کن ول به ه ب داری از آ م سوب می شود .بناب ای ایجاد« تواز
.
منصفانه و عادلانه» در ه مداخله م فاوت اس و باید ه مورد را جداگانه تصمیم گ
زمانیکه مداخلۀ به حقوق ملکی شخ صی ورت میگی د ،ا شخاد مورد نظ حق دارند تا
بشکل منصفانه وعامه توسط م کمه با لاحی  ،مس قل بیط ف و در موجودی ضمان
5
های اج ایی اس ماع گ دند  .بناب ای حق مالکی باید با«حق م اکمه عادلانه»هم اه باشد.
ه جا که شتتتخصتتتی به طور خودستتترانه از حقوق ملکی خود م وم میگ دد ،او مستتت ق
جب ا خستتارت وارده توستتط م کمه با تتلاحی اس ت  .چنینم ومی هایی غالب در زما
درگی یهای مستتتتل انه بوقوع می پیوندد و یا در زما جنگهای داخلی و معمولاً ب استتتتاس
تضتتتتییع حق بدلایل قومی و یا گ وهی چنی حق تلفی هایی به وقوع می پیوندند و م دم
مجبور به ت ک منطقه و زمی و خانۀ خود شتتده و املاک شتتا را نمی توانند کن ول نمایند .
6
و استتتتکا نیز م ستتتتوب ک د .
چنی م ومی هایی را می وا جز نقض حق آزادی ح ک
کمی ه حقوق ب شر نیز تبی مینماید که « :حق بازگ ش پناهنده گا ا سا سی ت ی حق آنهایی
استت که در تتدد بازگشتت داوطلبانه اند 7».ای ستتند همچنا دلال به منع کوچ اجباری و
ان قال اهالی بشکل توده ای به دیگ کشور ها مینماید .

 -1م کمه حقوق بشر اروپا ،1979 ،گزارش حقوق بشر اروپا ،د  11به نقل از هما د .134
 -2م کمه حقوق بشر اروپا ،1979 ،گزارش حقوق بشر اروپا ج 11 ،د  439به نقل از هما د .134
 -3بطور مثال ب ای مباحث م بوط به «تناستتب» لای گو در ب اب انگلستت ا  ،دادگاه اروپایی حقوق بشتتر ،1989 ،گزارش
های حقوق بشر در اروپا ،ج،8 ،د  329به نقل از هما د .134
 -4هما .
 -5ماده  10اعلامیه جهانی حقوق بشر.
 -6ماده  13اعلامیه جهانی حقوق بشر.
 -7کمی ه حقوق بشر سازما ملل 2 ،نومب  ،1999تفاسی کلی شماره  :27آزادی گش وگزار.
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 _2منابع داخلی

به موجب ماده چهلم قانو استتاستتی « :ملکی از تع ض مصتتو استت .هیی شتتخص از
کسب ملکی و تصرف در آ منع نمی شود ،مگ در حدود احکام قانو ملکی هیی شخص،
بدو حکم قانو و یصتتتله م کمه با تتتلاحی مصتتتادره نمی شتتتود  .استتت ملاک ملکی
شتتخص ،تنها به مقصتتد ت می منا ع عامه ،در بدل تعویض قبلی وعادلانه ،به موجب قانو
ورت می گی د».
مجاز می باشد  .تف یش و اعلام دارایی شخص ،تنها به حکم قانو
الب ه بنا به مصتتالح و ستتیاس ت های کلی در ه کشتتور ممک اس ت م دودی هایی در
ملکی ب خی اشتتتتتخاد ایجاد شتتتتتود  .چنانکه مطابق ماده چهل و یکم قانو استتتتتاستتتتتی
ا غانس ا  «:اشخاد خارجی در ا غانس ا حق ملکی اموال عقاری را ندارند  .اجازه عقار به
منظور سرمایه گذاری ،مطابق به احکام قانو مجاز می باشد.»...
بدی ت تیب اگ چه خارجیا در ا غانستتت ا نمی توانند نستتتب به عقار ملکی پیدا کنند،
لیک مطابق ق ه اخی ماده مذکور « وش عقار به نمایندگی های ستتیاستتی دول خارجی
و به موستتستتات بی المللی که ا غانستت ا عضتتو آ باشتتد ،مطابق به احکام قانو  ،مجاز
میباشد».
ب -نظام حقوقی و محتوا

شتتیوه ارایه دوستتیه م بوط به حق ملکی به م کمه بوستتیله قانونمدنی و قانو ا تتول
م اکمات مدنی ا غانس ا تنظیم شده اس  .در قضایای مدنی ،شخصیکه حق را مطالبه
میکند«مدعی» و شتتخص تی که حق از وی خواس ت ه می شتتود و دوستتیه علیه وی ت تیب شتتده
استت مدعی علیه خواند می شتتود 1.ط ی دعوی باید اهلی قانونی را دارا باشتتند 2و در
ورتیکه یکی ازط ی دعوا اهلی قانونی ندا ش ه با شد و یا در ورت قدا ولی یا قیم
3
(وکیلک قانونی ،م کمه می واند نمایندۀ ب ای ط ف مورد ب ث توظیف نماید .
ه دعوی باید با تقدیم ی در خواستتت رستتتمی(ع یضتتتهک به اداره حقوق وزارت عدلیه یا
ف ه ای با حواشی
م س قیماً به م کمه اقامه گ دد 4.ای ع یضه ی درخواس رسمی ی
و ح وف آبی رنگ اس ت که می وا از وزارت عدلیه یا ق طاستتیه وشتتی ها آن ا بدس ت آورد .
ای ع یضه باید مه وزارت عدلیه را داش ه باشد  .وق ی ای ع یضه به مقامات تسلیم می
شتتود ،قستتم پائینی ورق به عنوا ستتند رستتید نزد مدعی باقی میماند  .ع یضتته خلا تته
5
دعوی مدعی را شرح داده شامل معلومات ذیل میباشد.
نام  ،نام پدر ،آدرس دایمی و علی ،وظیفه ،شماره تذک ه ه دوط ف دعوی.
شرح مخ ضر ادعای مدعی.
غی منقول اس  ،شرح کیفی وبهای آ .
اگ موضوع دعوی ملکی
و اندازه زمی .
اگ موضوع دعوی زمی اس  ،شرح موقعی
 -1ماده ششم قانو ا
 -2هما ماده هف م.
 -3هما ماده .7
 -4هما ماده .12
 -5هما ماده .13

ول م اکمات مدنی.
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یضه.

تاریخ ایجاد حق و تاریخ تقدیم نمود ع
امضا یا نشا انگش مدعی .
دعوا معمولاً باید بوسیله مدعی پیش ب ده شود  .در ورتیکه مدعی نماینده ،ولی یا قیم
دارد ،شه ت مکمل شخص وکیل ،تاریخ و شماره سند وکال  ،و ای و قیمومی وی باید
درج ع یضه گ دد  .در ورتیکه مدعی بها ی قطعه زمی و یا مل مش ک بوده و مدعی
م عدد باشتتتد ،می وانند ادعایشتتتا را طی ی ع یضتتته تقدیم نمایند . 1ع یضتتته معمولاً به
م کمه م ل که مدعی علیه زندگی میکند و یا مل مورد منازعه موقعی دارد تستتتتتلیم
میگ دد . 2اگ مدعی ز شوه دار با شد ،رسیدگی به دعوی از م کمه م ل سکون شوه
میباشد . 3اگ مدعی علیه دخ دارای س ازدواج واهلی قانونی باشد رسیدگی به دعوی در
م ل زندگی پدر و یا وابستتت گا نزدی وی تتتورت میگی د 4.ا تتتول ویژه ب ای رستتتیدگی به
دوستتتتیه های آ عده مدعی علیه که اهلی قانونی ندارد ،غایب یا گم شتتتتده ،کوچی ،تاج ،
خارجی ،نظامی یا کارمند ارگانهای دول ی اس  ،وجود دارد ولی ا ل عمومی ای اس که
پوشش ق ار
باید ع یضه به م کمه ای تقدیم شود که م ل سکون مدعی علیه را نیز ت
میدهد 5.اما اگ مدعی علیه ا غانس ت ا را بدو دلیل قانونی ت ک ک ده باشتتد ،و یا در موارد
بخصتتود دیگ ی ،اقامه دعوی در م کمه م ل ستتکون مدعی نیز قابل قبول اس ت .بعد از
ورمه خاد) ورت حال (گ دید ،تبدیل آ در م کمه
آنکه م اکمه شروع شد و دوسیه ثب
دیگ ممک نیس  6.در ورتیکه دوسیه قسمی باشد که قاوی م کمه از رسیدگی به آ به
دلایلی معذور باشتتد ،در داخل هما م کمه ی هی ت قضتتایی جدید تعیی می شتتود تا به
7
ای دوسیه رسیدگی نماید .
ه گاه قبل ازم کمه ع یضتته به ادارات حقوق تقدیم گ دد  .اداره حقوق ی مک وب) جلب(
به پولیس ادر مینماید تا با مدعی علیه ارتباط گ ه و از وی درخوا س ملاقات با مدعی
را نماید و یا اینکه به اداره حقوق م اجعه نماید  .سته بار از مدعی علیه تقاضتا)است علام جلب(
میشود که به حقوق م اجعه نماید.
در م حله اول اداره حقوق ستتتتعی میکند که بوستتتتیله میانجیگ ی و وستتتتاط  ،ط ی را
ت شویق کند تا به شیوه ایکه مورد قبول ه دو با شد م شکل را بی خود شا حل نمایند  .در
بعضی اوقات که ع یضه در اب دا به اداره حقوق نه بلکه به اداره پولیس تقدیم میشود اداره
پولیس نیز راه حلی را از ط ف خود پیشتتتنهاد نموده و آنها را تشتتتویق به حل موضتتتوع می
نماید  .معمولا ً راه حل پیشنهادی اداره حقوق ج گه یا شورا اس .
 -1هما
 -2هما
 -3هما
 -4هما
 -5هما
 -6هما
-7هما .

 ،ماده شماره .14
 ،ماده شماره.81
 ،ماده شماره .82
 ،ماده شماره .83
 ،مواد شماره.99-84
 ،ماده شماره .93
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با ای همه نه پولیس و نه اداره حقوق جه حل قضتتیه اجازه استت فاده از قواعد ع ی را
ندارند ،چنانچه ای قوانی در تنازع با حقوق استتلامی باشتتد ،ای مس ت له قوانی بی المللی را
که ا غانست ا آن ا امضتا ک ده است نیز در ب میگی د.1همچنا هیی کدام از ای ارگانها حق
ندارند قدرت قضتتا را در دستت گ ه و بجای م کمه عمل کنند.2مثلاً غی قانونی استت که
پولیس یا مامور دول مالکی ی مل مورد منازعه را در دستتت بگی د ،یا آن ا به شتتتخص
3
ثالث واگذار نموده و قصیه را لاین ل بگذارد .
همچنا غی قانونی اس ت اگ به قصتتد به دس ت آورد دی  ،پولیس کستتی را ) یا یکی از
4
اعضای خانواده مدیو یا مظنو راک از آزادی م وم سازد.
معمولاً اگ قضتتیه از ط یق میانجیگ ی حل شتتود ،حقوق ن یجه را به م کمه اطلاع نخواهد
داد  .مگ اینکه یکی از ط ی چنی درخواستتت ک ده باشتتتد ،مگ در عمل چنی چیزی اتفاق
نمیا د  .ح ی اگ مو ضوع ان قال ملکی به یکی از ط ی مط ح با شد آنها ملزم به ثب آ
در م کمه نیستتتتت ند و بستتتتت گی به اراده ه دو ط ف دعوی دارد  .اگ دعوی به وستتتتتیله
میانجیگ ی حل و صتتل نشتتود در آنصتتورت معمولاً حقوق دوستتیه را به م کمه م بوط راجع
می نماید  .دوستتیه های دعوی ملکی  ،به م اکم ولای ی ،ولستتوالی ،نواحی ارجاع میگ دد .
در موارد دوستتتتیه هایدعاوی ملکی و زمی بعضتتتتی مواقع م اکم خاصتتتتی چو  :م کمه
امیلی یا م اکم خاصتتی دیگ دخیل میگ دند  .گ چه بعضتتی از آنها خارج از ستتاحه کابل هم
5
موقعی داش ه باشد .
وق ی ی دوستتیه به م کمه می ود ،پیش از آنکه بوستتیله منشتتی م کمه ثب و قید گ دد،
بوستتتتیله رئیس م کمه خوانده میشتتتتود . 6رئیس م کمه دوستتتتیه وارده را ب رستتتتی میکند تا
بصورت درس ت تیب شده باشد اگ نواقص یا اش باهاتی در آ باشد به حکم رئیس م کمه
به حقوق ب گ دانیده می شود .وق ی ی دو سیه ب صورت رسمی در م کمه ثب شد من شی
ف ه آن ا مه نموده شماره میزند و تاریخ ورود آن ا ثب مینماید  .رئیس م کمه
م کمه ه
مطابق ماده  191قانو ا تتتول م اکمات مدنی دو نف قاوتتتی را ان خاب نموده که آنها بی
خود به توا ق می سند که به تاریخ و ساع معی ق ضیه را سمع و ب رسی کنند و الب ه ازی
توا ق به ط ی دعوا نیز خب میدهند.
قاوتتی اگ خودش یا یکی از اعضتتای امیل درجه ی وی در قضتتیه به ن وی دخیل باشتتد
باید درهی ت قضتتتایی که دوستتتیه م بوط را ب رستتتی میکند شتتتامل نباشتتتد  7.یکی از ط ی

 -1مواد شماره  3،2 ،80قانو اساسی.
 -2ماده سوم قانو ا ول م اکمات مدنی چنی صراح دارد « :رسیدگی به دعا وی از لاحی م اکمه جمهوری
ا غانس ا » و همچنی ماده  122چنی صراح دارد « :ه گاه بعداز اس ماع اظهارات و د اع ،م کمه در ن یجه ارزیابی
دارد ط ی دریابد که حل منازعه ایجاب رسیدگی را میکند ق ار خود را مبنی ب دورا دعوی ادر مینماید».
 -3مواد ،25 ،27 ،38 ،4 .و 41قانو ا ول م اکمات مدنی.
 -4هما مواد  24 ،25 ،26 ،27 ،31و .32
 -5ماده  79قانو ا ول م اکمات مدنی.
 -6هما ماده .18
 -7هما  ،مواد شماره.69-65
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نیزمی واند عدم حضور یکی از قضات را در هیات قضایی م بوط به دوسیه خود درخواس
2
1
نماید .تدوی م اکمه تا حل ای موضوع معطل ق ار داده می شود .
قضتتتتات دوستتتتیه را میخوانند واگ ازن وه ت تیب آ راوتتتتی نباشتتتتند آن ا به ادارۀ حقوق
ب میگ دانند .آنها می وانند موارد اضتتتتتا ی و نا م بوط را حذف نموده یا معلومات بیشتتتتت
بخواهند  .قضتتات می وانند از املاک ،شتتاروالیها یا ه ارگا دول ی دیگ معلومات بخواهند و
یا نمایندگا ط ی قضتتیه را م مور تهیه شتتواهد بیشتت نمایند  .در قضتتیه ایکه اع اضتتات
3
ت ب رستتی میکند .
اب دائی علیه ب رستتی دوستتیه وارد شتتود م کمه دوستتیه را در اولی
4
اع اضات اب دائی ق ار ذیل میباشند .
لاحی رسیدگی قضیه از ط ف م کمه.
عدم
لاحی و اهلی قانونی مدعی و مدعی علیه.
قدا
وارد نبود ادعای مندرج ع یضه ب مدعی علیه.
دور حکم قضائی قبلی در موضوع بی عارض و مع وض.
دای بود قضیه مندرج ع یضه در م کمه دیگ .
عدم ذوالیدی مدعی علیه م کی ب اسناد مثب ه در مدعی بهای غی منقول.
ارتباط قضیه با دعوی ایکه در م کمه دیگ دای اس .
م ور زما بود قضیه مورد دعوی.
ت
در مواردی که م کمه اع اضتات را وارد میداند ،اعلام ای مستاله باید در حضتور ط ی و
ب صورت علنی ورت گی د  5.ا س ناف خواهی در مورد چنی ت صمیمی می واند طی بی س
6
ورت گی د .
روز
وق ی دوسیه قابل قبول اعلام شد ،قضات از مدعی میخواهند که در طول پانزده روز ی
ورت دعوی بنو ی سد و تقدیم م کمه نماید  7.مدعی باید ای ع یضه را در ورمه ایکه مه
وزارت عدلیه را داش ه باشد با شرح موضوع دوسیه اش ارائه نماید  .ای کار معمولاً به کم
ی حقوق دا مورد ت یید وزارت عدلیه تتتورت میگی د  .وظیفه مدعی استتت که مطمیئ
تتورت دعوی درس ت نوش ت ه شتتده اس ت  ،اگ چنانچه تتورت دعوا
شتتود تا همه چیز دری
اش باه یا اش باهات را شامل باشد م کمه می واند آن ا رد کند  8.از آنجا که ای مشکل می واند
باعث به تعویق ا اد کار مدعی ب ای مدت طولانی شتتود ،قابل تو تتیه می دانیم که ای
کار به وستتتتیله ی وکیل مدا ع انجام شتتتتود .و اگ مدعی توانایی پ داخ وجه پولی ب ای
 -1هما
 -2هما
 -3هما
 -4هما
 -5هما
 -6هما
 -7هما
 -8هما

 ،مواد شماره.75-70
 ،ماده شماره .76
 ،ماده شماره.20
،ماده شماره.21
 ،ماده شماره .22
 ،ماده .23
 ،ماده .24
.24 ،
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وکیل مدا ع بدو مزد در

ورت دعوی را نداش ه باشد ،از ط یق س ه م کمه ی
نوش
اخ یار مدعی ق ار میگی د.
اگ مدعی تتورت دعوی را در معیاد معی  ،بدو عذر موجه تستتلیم ننماید ،ای دوستتیه
می واند ب س ه شود  1.همچنا ممک ا س به م کمه وقانی راجع شود 2.وق ی درخوا س
مدعی( تتورت دعویک پذی ه شتتد ،از آ دو نقل تهیه میشتتود  .مدعی یکی از ای نقل ها و
مدعی علیه نقل دیگ آن ا نزد خویش نگه میدارد  .ی رستتید از تاریخ ورود دوستتیه مه شتتده
تستتلیم مدعی میگ دد  3.مدعی علیه مؤظف استت در طول پانزده روز به ع یضتته و دعوی
مدعی جواب بدهد ،مگ اینکه عذر موجه دا ش ه با شد 4.مدعی علیه باید به تمامی نکات ذک
تتورت دعوی جواب بدهد  .وی می واند ای جواب را شتتفاعی یا ک بی ارائه نماید .
شتتده در
وکیل را
کاتب م کمه تتورت اظهارات آنا را مینویستتد و اگ چنانچه مدعی توانائی گ
نداشتت ه باشتتد ای امکا هم وجود دارد که ب ایش ی وکیل بصتتورت مجانی مع ی شتتود
وق ی اظهارات ط ی است ماع شتتد ،قاوتتی تاریخی را ب ای م اکمه اعلام میکند  .اگ مدعی
علیه در میعاد قانونی جواب ت ی ی خود را به م کمه تقدیم نک د م کمه به جواب شتتفوی
او اک فا نموده و در موضتتتتوع رستتتتیدگی قضتتتتائی می نماید  5.م اکمه مطابق به ماده 200
ا تتتول م اکمات باید در مدت چهارماه انجام شتتتود ،اما ای مدت نظ به بعضتتتی حالات به
اساس ماده  201ا ول م اکمات مدنی ب ای یکماه دیگ نیز قابل تمدید اس .
در قضایای ساده ،که نیاز به رسیدگی سریع دارد ،م کمه نظ به لاحدید هی ت رسیدگی
به ق ضیه بدو رسمی بخ شید و طی م احل نمود آن ا حل و صل مینماید  6.چنانچه در
بالا گف ه شد ،دعاوی مدنی معمولاً در م اکم شه ی ،ولای ی ،ول سوالی ها و یا نواحی حل و
صتتل می شتتوند ،مگ اینکه قانو به گونه دیگ ی تصتتریح ک ده باشتتد  7.قضتتایای م بوط به
زمی و املاک معمولاً در م اکم عمومی ولی در بعضی موارد در م کمه خاد حل و صل
ب رستتی ق ار میگی ند ،با اینکه بعضتتی از قضتتایا ح ی در م اکم خاد
دعاوی ملکی ها ت
ب رسی ق ار میگی ند  .شیوه حل و صل دعاوی در تمامی ای
امیلی و یا م اکم دیگ ت
م اکم معمولا ً یکسا اس .
قانو استتاستتی ستتال  1382ا غانس ت ا بیا میکند که « :در م اکم ا غانس ت ا  ،م اکمه به
احکام قانو در آ حضتتتور یابد .
تتتورت علنی دای میگ دد و ه شتتتخص حق دارد با رعای
م کمه می واند در حالاتیکه در قانو ت صریح گ دیده ،یا سری بود م اکمه ورور ت شخیص
تتتورت علنی باشتتتد»  8.ا تتتول
گ دد ،جلستتتات ستتتری دای کند ولی اعلام حکم باید به ه
 -1هما مواد  31 ،29و.32
 -2هما  ،مواد .35 -33
 -3هما  ،ماده .25
-4هما  ،ماده .24
 -5هما  ،ماده .30
 -6هما در روشنی ماده .28
 -7هما  ،ماده شماره.79
 -8ماده  128قانو اساسی ا غانس ا .
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م اکمات مدنی ا غانستتتتت ا هم احکام مشتتتتتابهی را دری زمینه دارد .مطابق ای قانو «
رستیدگی به تمام دعاوی مدنی در م اکم جمهوری استلامی ا غانست ا علنی میباشتد  .مگ
در حالاتیکه رستتتیدگی علنی نظم عامه را اخلال و یا ستتتبب ا شتتتای استتترار م مانه زندگی
شتتخصتتی اشتتخاد گ دد» 1.ح ی در موارد م ذک ه هم ،حضتتور اشتتخاصتتی که مستت قیماً ،در
ق ضیه دخیل ه س ند مانند شهود ،م خ ص صی و م جم (اگ لازم با شد( ح می ا س و حکم
م کمه دره حال باید علنی باشتتد  2.م اکمه باید مطابق قانو استتاستتی ا غانست ا و ستتای
قوانی م بوط انجام پذی د  3.وق ی حکمی در قانو استتتاستتتی و ستتتای قوانی در موضتتتوع
خاصتتی وجود ندارد تصتتمیم م کمه مطابق احکام قه حنفی خواهد بود ،بگونه که عدال را
به به ی وجه ممک ت می کند  4.در مواردی ه دو ط ف شتتیعه مذهب بوده و موضتتوع
دعوی احوال شخصیه اس  ،و در قانو اساسی وسای قوانی حکمی وجود نداش ه باشد ،در
آن صورت در مو ضوع مطابق احکام قه جعف ی حکم ادر میگ دد  5.اگ ط ی زبانی را که
م اکمه به آ پیش ب ده می شتتود ندانند در آنصتتورت مست ق هست ند که به کم ت جما
تمامی ج یا  ،استتتناد و نوشتتت ه هایی را که در ج یا م اکمه تتتورت می گی د درک کنند و
6
ب نمایند .
آنها حق دارند که در م کمه به زبا مادری شا
اعضتتای هیات قضتتایی م شتتکل از ستته نف اس ت  .پیش از شتتروع م اکمه ب ای ه ی از
ا ادی که در جلستتته قضتتتایی شتتترک میکند مانند مدعی ،مدعی علیه ،نمایندگا یا وکلای
شا  ،شاهدا  ،م خصصی و م جما جای مشخصی در نظ گ ه میشود  .قاوی پیش از
آنکه تمام ای ا اد در جایگاه خویش ق ار نگی ند به م ل جلسه وارد نمیشود  7.تمام حضار در
مجلس باید در زما ورود قضتتات ب پا خیزند  8.رئیس م کمه جلستته را رستتماً به نام خداوند
توانا و دادگ اعلام و اعضتتای هی ت که م شتتکل استت از قضتتاتٌ ،حارنوالا  ،م خصتتصتتی ،
ت جما و اعضای هی ت قضایی را مع ی می کند  .کاتب م کمه اجندا را میخواند و مدعی
و مدعی علیه و نمایندگا آنها قبل از شروع م اکمه خود را مع ی می کنند  9.ب رسی قضیه
تتورت دعوی مدعی و ق ائ د ع دعوی مدعی علیه یا نمایندگا شتتا آغاز می
با ق ائ
شتتود  10.ط ی در ق ائ مطالب م بوط به موضتتوع دعوی آزاد اند و می وانند توضتتی ات
ارائه کنند  .هیی ی از ط ی حق ندارند ح ف دیگ ی را قطع نماید  11.رئیس م کمه لاحی
 -1ماده  40ا ول م اکمات مدنی ا غانس ا .
 -2هما  ،مواد .43 -41
 -3ماده  130قانو اساسی.
 -4هما
 -5هما .131 ،
 -6هما  ،ماده .135
 -7مواد  46 – 45ا ول م اکمات مدنی.
 -8هما  ،ماده .47
 -9هما  ،ماده .48
 -10هما  .ماده .51
 -11هما  ،ماده .52
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دارد از مدعی ،مدعی علیه و ستتای ا اد ذیدخل در قضتتیه توضتتی ات بخواهد  .اگ در ج یا
م اکمه ستتوالاتی پیدا شتتود ،با کستتب اجازه از رئیس م کمه ،ط ی باز پ ستتی می شتتوند .
منشتتتی م کمه باید تمامی ج یا م اکمه را بدو اضتتتا ه یا کم وکاستتت در ک اب م ضتتتر
2
جلسات بنویسد و در آخ جلسه امضای رئیس م کمه و سای ا اد شامل در جلسه را بگی د .
رهب ی و اداره جلسه از لاحی رئیس م کمه اس  ،تمام شرک کنندگا جلسه باید اوام
او را اطاع کنند  .ک سی که نظم جل سه را اخلال می کند ،رئیس جل سه او را اخطار میدهد در
ورت تخلف رئیس می واند اخلال کننده را از اطاق جلسه اخ اج کند  3.اگ اخلال کننده جلسه
مدعی ،مدعی علیه یا وکیل قانونی شا با شد در ورت تک ار تخلف م کمه می وا اخلال
کننده را ج یمه یا زندانی نماید  .بعضتتتتتی اوقات م اکمه در غیاب مدعی علیه زمانیکه به
م کمه حاوتتتر نگ دد تتتورت میگی د 4 ،اما اگ مدعی به م کمه حاوتتتر نشتتتود ،دعوا وی
5
م وع وعمل وی ت ک مخا مه شناخ ه می شود .
در قضیه حقوقی ،وظیفه مدعی اس تا ذی ق بود خویش را به اثبات ب ساند  6.راه های
مخ لف ب ای اثبات دعوی وجود دارد که از نظ ارزش ،ستتتتلستتتتله م اتب خاد خود را دارد .
م کمه اق ار مدعی علیه را در م تبه اول ق ار میدهد  .بعداز آ استتتناد ارائه شتتتده ط ی و
شهادت شهود را ب رسی میکند  .و بالاخ ه ادای سوگند را آخ ی راه ب ای حل و صل ق ضیه
می شناسد.
اگ مدعی علیه در م کمه اق ار نماید که ادعای مدعی حقیق دارد ،ای اق ار به عنوا
ستتند پایا بخش م اکمه شتتناخ ه خواهد شتتد  7.ولی اگ مدعی علیه ادعای مدعی را رد ک د،
وظیفه مدعی اس ت تا استتناد و شتتواهد دیگ را جمع آوری نماید تا ادعای خویش را به اثبات
ب ساند8.اگ ای شیوه هم ن یجه نداد ،مدعی از مدعی علیه میخواهد تا به ق آ مجید سوگند
یاد نماید که ملکی مورد منازعه به او تعلق دارد  9.انکار از انجام ستتتتوگند ،از جانب مدعی
علیه ،م ساوی به اق ار ا س که مبی ب حق بود ادعا ا س  .اما اگ مدعی علیه سوگند یاد
ک د ،ادعای مدعی م دود شتتناخ ه میشتتود  10.استتناد قابل ارائه در م کمه ب دو نوع اس ت :
ع ی و رسمی( شرعی( 11.سند رسمی در قانو مدنی ا غانس ا چنی تع یف شده اس «
سند رسمی ورقی اس که مؤطفی عمومی یا کارکنا خدمات عامه به اساس احکام قانو
1

 -1هما  ،ماده .52
 -2هما
 -3هما  ،ماده .57
 -4هما ماده .172 -154
 -5هما .
 -6هما ماده .157
 -7هما ماده .277
 -8هما ماده .280
 -9هما ماده .340
 -10هما ماده .341
 -11هما ماده .282
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در حدود تتلاحی اخ صتتاصتتی خویش آنچه را ب ضتتور شتتا گزارش می یابد یا از اشتتخاد
ذیعلاقه کستب میکند ،در آ درج و ثب نموده باشتند»  1.وستند ع ی یا ق ار دادی را قانو
مدنی ا غانس ا چنی تع یف میکند  :در ورتیکه ورق مذکور ف سند رسمی را کسب
نموده مگ اشتتخاد ذیعلاقه به آ امضتتا مه یا نشتتا انگش ت نموده باشتتند ،حیثی ستتند
ع ی را دارد  2.ستتتتتند ع ی اغلباً ق ار دادی استتتتتت بی ط ی معامله که با شتتتتتهادت
همسایگا  ،موسفیدا و بزرگا م ل ت تیب می شود  .مکاتیب امضا شده و یا اسناد مشابه
که در د ات م بوط ادر شده باشد ،به عنوا سند ع ی شناخ ه می شود ،منوط به اینکه
3
مع ب باشد .
سند ع ی یا نقل آ سند مالکی شناخ ه می شوند ،مگ اینکه جعلی بود آ ثاب شود
 4.سندی که تمامی مق ضیات قانو را دارا نیس  ،سند ع ی شناخ ه می شود ،ولی ارزش
کم ی دارد  .5اگ ط ی دعوی ستتندی را بی خودشتتا ت تیب داده باشتتد و ه دو اع بار آن ا
در م کمه با لاحی تایید نمایند ،چنی سندی ارزش سند شرعی را دارد  6.ا سناد م شکوک
بوسیله م کمه با شیوه های مخ لف ارزیابی) ام ا ( می شود  .م کمه به خودی خود می
تواند ستتتندی را ارزیابی کند ،که آیا در نوشتتت ه ،امضتتتا  ،مه  ،نشتتتا انگشتتت و یا عکس آ
8
تغیی ی وارد شتتده اس ت یا نه 7 ،یا چیزهای دیگ ی به ستتند ا تتلی اضتتا ه شتتده اس ت یا خی .
م کمه می تواند کاپی ستتتتند ا تتتتلی را با ض ب ای که ی کاپی آ همیشتتتته در م اجع
رسمی وجود دارد ،بخواهد  9.امضا اسناد نیز بوسیله کار شناس م بوط ب رسی میگ دد 10 ،و
شاهدا که سند را امضا ک ده اند امکا دارد رسماً جلب شوند  .اگ شاهد حاور نشد تا ا ل
11
بود امضای خویش را تصدیق کند ،به نشانه انکار از واقعی آ امضا تلقی میگ دد.
در مواردی که م کمه اع بار ی سند را ب رسی می کند ،معمولاً زما ب سیار طولانی را در
ب میگی د 12.اگ م کمه ستتند رستتمی را مع ب تشتتخیص دهد ،ای ام باعث رد ادعا میگ دد (
گ چه ای مو ضوع با اق ار مدعی علیه یا سوگند نخورد وی ممک ا س شکل معکوس به
خود بگی د ( 13.اگ در مورد سندی ش و شبهه وجود داش ه باشد ،یا سند در موضوع منازعه
 -1بند اول ماده  991قانو مدنی ا غانس ا .
 -2هما  ،بند دوم.
 -3ماده  293ا ول م اکمات مدنی.
 -4ماده  992قانو مدنی.
 -5ماده  288ا ول م اکمات مدنی.
 -6هما ماده .289
 -7ماده  992قانو مدنی.
 -8ماده  288ا ول م اکمات مدنی.
 -9هما  ،ماده  303و .313
 -10هما  ،ماده .290
 -11هما  ،ماده .290
 -12هما مواد .320 – 298
 -13هما  ،ماده .300
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از اهمی چندانی ب خوردار نباشد ،م کمه شاید شواهد دیگ ی را بخواهد1.تصدیق و شهادت
گواها  ،ارزش درجه دوم را ب ای اثبات ی ادعا دارا میباشتتد  2.از شتتهود خواس ت ه میشتتود که
قبل از ارائه شهادت سوگند یاد کنند که را س میگویند  3اما ای ق سم به ق آ مجید نخواهد
بود  .چه ای گونه ستتتوگند تنها در مورد که در بالا ذک شتتتد یاد می شتتتود  .شتتتهادت شتتتهود
تتورت میگی د .4شتتهادت خارج از
بصتتورت انف ادی و در ج یا م اکمه در حضتتور ط ی
.5
م کمه ،مانند نوش ه ک بی یا مانند آ ارزشی ندارد
تعداد و شه ت مکمل شهود باید قبلاً ذک شود و تبدیل و تعویض شهود غی ممک اس
 6.شاهد باید بالات از س  18و دارای اخلاق نیکو با شد  .شاهد باید هیچگونه ارتباط به یکی از
ط ی دعوی نداش ه و مس قل باشد 7 .وز و اهمی شهادت موضوعی اس که بوسیله
قوانی استتلامی مشتتخص می شتتود که ازی رو ارزش شتتهادت ز مستتاوی با نصتتف ارزش
شتتهادت م د اس ت .8م کمه به مشتتاهدات عینی شتتهود که ارتباط مس ت قیم با دوستتیه دارند
اهمی بستتیار قایل است  .اما ست  ،مذهب ،ملی و وضتتعی اج ماعی شتتاهد نباید ت ثی در
ارزش شتتهادت وی داشتت ه باشتتد  .اگ شتتهود بنا به تقاضتتای مدعی توعاً به م کمه حاوتتر
نگ دد ،درینصتتورت م کمه می واند وی را رستتماً احضتتارنماید  .9اگ مدعی در حضتتور م کمه
اظهار داشتتت که وی قادر به آورد شتتتاهدی نیستتت  ،دیگ نمی واند کستتتی را به حیث شتتتاهد
10
مع ی نماید.
اگ مدعی ن واند اسناد و یا شهادت شفاهی ا اد را جه اثبات ادعای خویش تهیه نماید،
وی حق دارد تا از مدعی علیه بخواهد که به استتم ذاتیه هللا قستتم یاد نماید 11 .انکار از ستتوگند
مساوی با اق ار به نفع مدعی شناخ ه میشود .اما ،اگ مدعی علیه سوگند یاد نماید ادعای
مدعی م دود شتتناخ ه می شتتود.12ت تیب ادای ستتوگند و شتترایطیکه باید حی ادای ستتوگند
مهیا باشتتد ،موضتتوعی اس ت که بوستتیله احکام مفصتتل در قانو مدنی ا غانس ت ا تشتتریح
شده ا س  .13هی ت ق ضایی ت صامیم شان ا م فقاً و یا با اکث ی آرا ،اتخاذ مینمایند .ت صمیم
باید ب استتتاس قوانی م عی الاج ا و با درنظ داشتتت چگونگی اج ای آ در مورد دوستتتیه
مورد ب ث ،گ ه شتتود  .از قضتتات خواس ت ه می شتتود تا نظ یات شتتان ا ضتتم ق ار قضتتایی
 -1هما  ،ماده .310
 -2هما  ،ماده .321
 -3هما
 -4هما  ،ماده 322
 -5هما  ،ماده 334
 -6هما  ،مواد 324 -323
 -7هما  ،مواد 336 -335
 -8هما  ،ماده 321
 -9هما  ،ماده 332
 -10هما  ،ماده 331
 -11هما  ،ماده 340
 -12هما  ،ماده  341و 353
 -13هما  ،ماده 357-342
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نمایند  .اگ تصمیم با اکث ی آرا اتخاذ شده ،باید نظ آنهائیکه در اقلی ق ار داش ند نیز ذک
و ضتتم ق ار قضتتایی شتتود  .ازای ق ار ستته نقل تتادرمی شتتود ،اولی به جانبیکه توستتط ق ار
م ضتترر گ دیده ،دومی به آرشتتیف م کمه و ستتومی ضتتمیمه دوستتیه م بوط به م جع اولی
س اده میشود.
اگ یکی از ط ی با ای ق ار قضتتتتتتایی موا ق نباشتتتتتتد ،می واند از م کمه وقانی در
ادره نماید .1
خواس رسیدگی اس ینا ی در قسم ی ،یا کل ق ار
.2
اس یناف خواهی باید درطول یکماه پس از دور ق ار ورت گی د درخواس اس یناف
طلبی بعداز گذ ش موعد مق ر تنها در ورتی قابل قبول ا س  ،که درخوا س کننده عذر
موجهی ب ای ت خی داش ه باشد  .3در خواس کننده باید دلایل عدم رضای خویش را از ق ار
اولیه بیا نماید و همچنا اگ م کمه ت انی با وجود رضتتتتتای وی از اج ای ق ار تتتتتادره
بوسیله م اجع م بوط سربازمی زند ،می تواند یکی از ط ی م ا عه طلب گ دد.4
شتتکای علیه حکم م کمه باید بصتتورت ع یضتته ت تیب شتتده ،بوستتیله شتتاکی یا نماینده
قانونی وی ام ضا شود  .ای شکای را می وا م س قیماً به م کمه وقانی و یا به م کمه
حاکمه تقدیم نمود .5ب ستتتی شتتتکای علیه حکم م اکم شتتته ی،ولای ی ،ولستتتوالی ونواحی،
معمولاً از لاحی شعبات مخ لف س ه م کمه اس  ،که معمولاً در م حله اول در م اکم
اس یناف ولای ی ورت میگی د  .6تصمیم در مورد ای که شکای خاصی را کدام م کمه باید
ب سی نماید ،منوط به اهمی قضیه و ارزش مدعی بها اس  .7حکم م کمه ت انی باید ضم
ع یضتته شتتده و مدعی قستتم های از حکم را که قبول ندارد مشتتخص نماید  .8م کمه باید
ه بگذارد ) رسمیات ببخشد ( و ی رسید با درج تاریخ هما روز،
ب ای پذی ش ای شکای
به شاکی ارائه کند.9
ای رستتتتتید ،م کمه وقانی ،باید تمام اوراق م بوط به دوستتتتتیه را ازم کمه
با دریا
10
ت انی بخواهد .م کمه وقانی هم چنا ی هی ت قضتتتتتتایی م کب از دو نف رامع ی
میکند که آنها ب سی دوسیه را شروع میکنند  .شیوه کار در ای جا مشابه به هما شیوه اس
که در م کمه ت انی تتتورت می گی د  .ای م کمه نیز می واند به م کمه ت انی طی ی
مک وب خب بدهد که آنها در ن وه ارجاع دو سیه از نظ اداری ا ش باه ک ده اند  .پذی ش اوراق
 -1هما  ،ماده 360 - 358
 -2هما  ،ماده365
 -3هما  ،ماده 371
 -4هما  ،مواد 362 - 361
 -5هما  ،مواد  367 – 366و372
 -6هما  ،مواد  363و364
 -7هما  ،ماده 432
 -8هما ماده 432
 -9هما  ،ماده 370
 -10هما  ،ماده 375
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و کامل دان س آ ازجانب هی ت ق ضایی ،ثب رسمی آ به دنبال دارد  .1بعد از ای م کمه
از شاکی می خواهد تا اع اضیه ای با شرح بیش علیه حکم م کمه ت انی را ت تیب و ارائه
نماید ای اع اضتتیه باید در طول مدت بیس ت روز پس از ثب رستتمی دوستتیه در م کمه
آماده شود .2اع اضیه باید شامل معلومات ذیل باشد:
نام م کمه که در آ اع اض و شکای راجع گ دیده اس .
مشخصات شاکی یا کسی که اع اضیه را ت تیب داده و تسلیم مینماید.
ادر ک ده اس .
مخ صری از حکمی که م کمه ت انی
ادر ک ده اس .
نام م کمه که حکم مورد منازعه را
دلیل مع ض ب اینکه چ ا حکم م کمه را عادلانه تشخیص نمی دهد.
مخ صری از شکای یا اع اض شخص یا ط ف دعوی که ازحکم راوی نیس .
ه س اوراق و اسنادیکه ضمیمه اع اضیه یا شکای نامه میباشد.
اع اضتتتیه وق باید در دو نقل ت تیب شتتتده تستتتلیم م کمه م بوط گ دد  .3م کمه پس از
غور و ب رستتتی اع اض ،ی نقل آن ا ب ای ط ف مقابل دعوا به منظور جواب دهی ارائه می
کند  .4اگ شاکی یا مع ض ن واند یا نخواهد که اع اض ک بی مفصل را تقدیم کند ،م کمه با
.5
امضتتتت یا نشتتتتا انگشتتتت مدعی ،به اع اض شتتتتفاهی وی اک فا و اع ماد می کند
گ
.6
توض ات ط ف مقابل دعوی در مورد اس یناف خواهی نیز به همی گونه پذی ه می شود
اگ مع ض تمامی مق ضتتیات قانونی م کمه را ب آورده نک ده باشتتد ،ب ایش وق بیشتت
داده می شود تا اع اضش را کامل نماید و ب سی دوسیه تا آ زما م وقف می گ دد.7
وق ی تمام اوراق به تتتورت رستتتمی تقدیم م کمه شتتتد ،هی ت قضتتتایی تاریخی را جه
ب ستتتی رستتتمی قضتتتیه مشتتتخص مینماید و آن ا ب ای ط ی دعوی اعلام مینماید  .8شتتتاکی
می واند قبل از رستیدگی رستمی قضتایی از شتکای خویش بگذرد ،یا ممک است ط ی به
ورت شکای و اع اض به ورت رسمی
م صال ه میا خود شا توا ق کنند ،که دری
من فی پنداش ه می شود  . 9اس ماع ی دوسیه تجدید نظ همانند ب رسی سای دوسیه ها در
دیگ م اکم ا غانستتت ا می باشتتتد  .رئیس م کمه اشتتت اک کنند گا مخ لف در م اکمه را
مع ی نموده و نوعی دوستتتیه را که باید به آ رستتتیدگی شتتتود توضتتتیح میدهد  .10م کمه
می واند در غایب ه ی ازط ی منازعه ،دوستتتیه را ب ستتتی نماید مگ اینکه غایب عذر موجه
 -1هما ماده 376
 -2هما
 -3هما  ،ماده 379
 -4هما  ،ماده 380
 -5هما  ،ماده 381
 -6هما
 -7هما  ،ماده 382
 -8هما  ،ماده 385
 -9هما  ،مواد  383و 384
 -10هما  ،ماده 389
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داشتت ه باشتتد  .1قاوتتی گزارش مک وب هی ت قضتتایی تجدید نظ را خواهد خواند که شتتامل
ی صله ق ضایی م کمه ت انی ،دلیل ا لی شکای و موارد جدیداً به م کمه ارائه شده را
در ب دارد .2بعد از آ م کمه اول به بیانات شتتتتاکی وبعد به ستتتتای ی در مورد حکم م کمه
ت انی گوش ا میدهد  .3بعد از شتتتتنید بیانات تمام شتتتتاملی جلستتتته ،هی ت قضتتتتایی از
.4
مجلس خارج شده و پیش از بیا تصمیم م کمه به مشوره میا خود شا می پ دازند
م کمه وقانی ممک اس ت حکم م کمه ت انی را درس ت تشتتخیص بدهد و درخواس ت
استتت یناف طلبی را رد نماید ،یا اینکه دوستتتیه را جه ب ستتتی دو باره به م کمه ت انی ارجاع
نماید  .5م کمه وقانی ممک استت از حکم تتادره حمای کند ،اما اشتت باهاتی را در ن وه
ا تتتدار حکم تشتتتخیص بدهد که باید ا تتتلاح شتتتود ،یا باعث تغی حکم شتتتود ،که در ه دو
تتتورت از م کمه ت انی خواستتت ه میشتتتود دو باره قضتتتیه را ب ستتتی نماید  .6در مواردیکه
ق ارم کمه ت انی از جانب م کمه وقانی م دود شناخ ه می شود ،ای ق ار قطعی بوده و
قابل نقض یا تجدید نظ نیس  .7وق ی م کمه وقانی ق ار قضایی م کمه ت انی را ملغی
ادرنماید که حاوی ای معلومات باشد:
می کند ،باید حکمی را
تاریخ وم ل الغای حکم م کمه ت انینام م کمه ایکه حکم را ادرک ده است کیب هی ت قضایی که حکم را ادرک ده اسشرح مخ صرتصمیم م کمه ت انیشرح مخ صرشکای یا اع اض ب ای حکممعلومات اضا ی که در ج یا ب سی دوسیه بدس آمده اسدلایل م کمه وقانیذک قانونیکه م کمه وقانی به آ تمس جس ه اس . تصمیم هی ت قضایی م کمه وقانی که یصله ت انی را باطل نموده اس .شه ت مع ض یا شاکیدر مواردیکه م کمه است یناف تصتتمیم م کمه اب دائی را تغیی میدهد ،دوستتیه باید دوباره
به دورا بیا د .در چنی حال م کمه اب دائیه باید طبق رهنمود م کمه وقانی عمل کند .8
اگ م کمه وقانی ق ار قضتتتتایی م کمه ت انی را رد مینماید باید دلیل مشتتتتخص را ارائه

 -1هما  ،ماده  389و 390
 -2هما  ،ماده 392
 -3هما  ،مواد 390 -392
 -4هما  ،ماده 396
5هما ،ماده 398
 -6هما
 -7هما  ،ماده 404
 -8هما  ،ماده 410
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نماید  .1ای حکم هم می تواند با اع اض یکی از ط ی روب و شتتتود که در آنصتتتورت ستتت ه
م کمه دوستتیه را ب ستتی میکند و حکم نهائی را تتادرمیکند  .ست ه م کمه ممک است ق ار
قضتتایی م کمه ت انی را قستتماً یا بصتتورت کل ملغی اعلام نماید و دوستتیه مذکور را جه
رسیدگی دو باره به هما قاوی یا قاوی دیگ ی درعی م کمه راجع نماید .2
وق ی س ت ه م کمه یصتتله نهائی را تتادرک د و دوستتیه بس ت ه شتتد ،به ج یا انداخ دو
باره ای دوستتیه قط با درخواستت قاوتتی القضتتات ممک استت  ،که آنهم با اجازه شتتورای
عالی س ه م کمه ورت میگی د .3دوسیه وق ی می واند دو باره در ج یا بیا د که
گواهی های تازه حکم نهائی را مشکوک جلوه دهد .ای به دلایل ذیل ممک اس :
اثبات حقیق شهادت غلط شهود
اثبات اش باه بود گواهی یکی از م صصی
اثبات جعلی بود اسناد و دیگ منابع ک بی ثبوتیه
اثبات اینکه ت جمه نادرس ب تصمیم قضایی ت ثی گذاش ه اس
ارائه اسناد نوینی که در زما ج یا م اکمه وجود نداش ه اس
ارائه دیگ اسناد و شواهد.
اگ در قضتتیه ای دول یا اعضتتای ب حال آ مستت قیاً دخیل باشتتند ،معمولاً ای قضتتیه از
موارد حقوق عامه به حستتاب آمده در م کمه شتته ی کابل ،م کمه ولای ی یا لوی ولستتوالی
ب ستتتی می شتتتود  .4اداره قضتتتایای دول  ،که در ت کیب وزارت عدلیه ق اردارد ،معمولاً از ای
قضیه مطلع گ ش ه و سعی می کند بوسیله میانجیگ ی ای قضیه را حل نماید  .بعدازسمع
بیانات ط ی قضتتتیه وگواهی ستتتای ا اد دخیل در قضتتتیه ،ممک استتت ادعا غی عادلانه
تشتتخیص داده شتتود و درهما اس ت ماع اب دائیه دوستتیه بس ت ه شتتود  .5اگ م کمه تشتتخیص
بدهد که ب رستتی دو باره ایجاب می کند ،باید ی حکم ت ی ی را در زمینه تتادرنماید  .اداره
قضتتایای دول می تواند علیه چنی حکمی اع اض نماید که در آنصتتورت دوستتیه در ست ه
م کمه مورد باز بینی ق ارمیگی د  .6اگ قضایای دول ن واند ی قضیه را از ط یق میانجیگ ی
.7
حل و صل نماید ،اداره مذکور باید دوسیه را به م کمه م ول نماید
گفتار دوم _ مصونیت از تضرر بال جهت

یکی دیگ از حقوق استتتاستتتی ا اد م بوط به امنی مالی ،مصتتتونی از تضتتترر بلاجه
عنوا قاعده لاورر حمای شده اس  .مبنای ای
اس  .از ای حق در حقوق اسلامی ت
قاعده حدیثی اس که از پیامب گ امی اسلام نقل شده اس  .پیامب گ امی اسلام مودند:
« لا ورر و لا ورار ی الا سلام» .ازجمله مهم ی آثارشناخ ای حق ،جب ا خ سارت ک سی
 -1هما  ،ماده410
 -2هما ،ماده 449
 هما  ،مواد 480و3 483 هما  ،مواد 4 127 -121 هما  ،ماده 5 123 هما  ،ماده6 124 -هما  ،ماده 7 125
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تعقیب ق ار گ ه یا م کوم شتتده ،ولی ب ائ او ثاب شتتده استت
استت که بلا جه ت
مطابق ق ه  5ماده  9میثاق بی المللی حقوق مدنی و ستتتتتیاستتتتتی« ه کس که به طور
غی قانونی دس گی یا بازداش (زندانی ک شده باشد ،حق جب ا خسارت خواهد داش » .ای
حق به طور کلی و درستتتاحه ای وستتتیع ت در ماده پنجاه ویکم قانو استتتاستتتی ا غانستتت ا
تصتتدیق شتتده استت .مطابق ای ماده« :ه شتتخص که از اداره بدو موجب م ضتترر شتتود،
م س ق جب ا خ ساره می با شد و می تواند ب ای ح صول آ در م کمه دعوا اقامه کند  .به
استتت ثنای حالاتی که در قانو تصتتتریح گ دیده استتت  ،دول نمی تواند بدو حکم م کمة با
لاحی به ت صیل حقوق خود اقدام کند».
ا تتل مستتولی دول در جب ا خستتارات ا اد ،موجب دق بیش ت نمایندگا دول و از
اری مظنونا و سلب آزادی آنها خواهد شد.
جمله پولیس در گ
.

فصل سوم
حقوق ناظر به توسعه (انکشاف)

عنوا ن سل سوم حقوق ب شر
حق تو سعه و انک شاف از جمله حقوقی ا س که از آ ت
یاد می شتتود  .ای حقوق شتتامل گ وه وستتیعی از جمله ب خورداری از آموزش و پ ورش ،حق
و
دانس  ،حق ب خوداری از م یط زیس سالم ،حق گذرا مناسب اوقات اغ  ،حق
سلام ی وغی ه اس  .در قانو اساسی ا غانس ا ب خی از ای حقوق مورد توجه ق ارگ ه،
به آنها ا شاره شده ا س  .ازجمله در مواد چهل و سوم الی چهل وه ش م ) حق ب خورداری از
آموزش و پ ورش ( و مواد پنجاه و دوم و پنجاه وستتوم )حق ستتلام وخدمات طبی ( به ای
موضوعات پ داخ ه شد.
مبحث اول  -مبانی و تعریف حق توسعه

تو سعه بهمعنای کاهش نا ب اب ی ،م ومی  ،ق  ،ا لۀ طبقاتی ،بی سوادی ،بیکاری،
اوضاع وخیم بهداش ی ،عقب ماندگی ،رشد اق صادی ،ا زایش در آمدها ،دس سی کا ی به
کالاها و خدمات ،ت می ر اه همگانی و شتتتتتکو ایی و به عبارت دیگ  ،اهم ک د حداقل
وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی ب ای همۀ شه وندا اس  .همه ای موارد ،ب ای
حق زندگی و گست ش حق ک ام انستتا و است فاده بهینۀ وی از منابع ،امکانات و است عداد
های خدا دادی وروری اس .
به ه س اخی باید نع ی شد  ،ارتباطات به و بیش  ،رشد علمی ،نی و هنگی و
اس ق ار نظام اق صادی ،اج ماعی و سیاسی مب نی ب عدال وگس ش حاکمی و مشارک
م دم در ادارۀ زندگی خود را نیز ا زود  .یا ای که توستتتعه به معنی بهبود ستتتطح و کیفی
زندگی دی و اج ماعی م دم در ی جامعۀ معی می باشد.
حق توستتتعه آ گونه که از اعلامیه حق توستتتعه تصتتتویب شتتتدۀ ستتتال  1986ب می آید به
معنای حق ب خورداری و ت قق تمامی حقوق بشتتتر و آزادی های بنیادی شتتتناخ ه شتتتده ب ای
بشر به طور ب اب و عادلانه اس .
مبحث دوم  -ریشه های حق توسعه

مفهوم و جنبش«حق توسعه » پس از جنگ جهانی دوم و در دورا بزرگ تاریخی اس عمار
زدایی و تلاش کشتتورهای در حال توستتعه ب ای رهایی از یوو اس ت عمار به تدریش ،دردهۀ 1960
پدیدار گش ت ه اس ت  .ای حق بخاط شتترایط حاکم ب اق صتتاد ستتیاستتی بی الملل و وتترورت
ا لاح نظام اق صادی بی المللی مط ح شده اس  .حق توسعه ،موضوع توقع و مطالبۀ
ک شورهای جها سوم از جامعۀ بی المللی بود که خواس ار تکمیل آزادی سیاسی خود از راه
آزادی اق صتتتادی بودند  .کشتتتورهای تازه استتت قلال یا ه بلا ا تتتله م وجه شتتتدند که گ چه
ا س قلال سیا سی به د س آورده اند ولی ای ام بدو ا س قلال اق صادی در عمل ،بیهوده
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اس ت  .از ای رو ،در تتدد ایجاد نظم نوی اق صتتادی بی المللی ب آمدند  .ستتپس ای حق از
سوی ،کشورهای سوسیالس ی و دیگ کشورها ،کارشناسا  ،دانشگاهیا و سازما های غی
دول ی به کار ب ده شد .بدی ت تیب ،دردهۀ  ، 1970جامعه بی المللی بارها جنبه های گوناگو
حق توسعه را مورد ب ث و ب سی ق ار داد.1
در ای دوره ،یکی از ک شورهای ب سیار با انگیزه جها سوم ،الجزای بود که در دهۀ  1960به
استتت قلال دستتت یا ه بود حق توستتتعه را به عنوا حق دول ها و م دما و ی اندیشتتتۀ
طلبکارانه )  (Militantدرع تۀ بی المللی مط ح ک د  .ای حق توستتعه به ستتود همۀ م دما
به عنوا ی حق جمعی توستتتتط ای کشتتتتور ط ح شتتتتده بود که خلاف آ در نظام روابط
اق صتتتتادی بی المللی به طورنا ب اب ی وجود داشتتتت .در واقع ،رهب ا ای کشتتتتور دریا ه
بودند که خیز اق صادی کشورشا منوط به دس یابی آنها به اس قلال اق صادی و آزادی آنها
از پی وی نظام دوگانه ) بلوک شرق وغ ب ( یا چند ملی ی با ب اب بود  .ای کشور در سخن انی
های رسمی ،مطبوعات ،مذاک ات دو جانبه و شرک در مجامع بی المللی نه تنها با شدت و
قوت ازحق ه مل ب توستتتتعه خود د اع ک د بلکه از ط یق مق رات موضتتتتوعه م بوط به
اق صتتتتتتاد داخلی خود وه مه عال ی هایش در تتتتت نه بی المللی به طور عینی م فاد
.2
وم ویات ای حق را تبیی نمود
مبحث سوم -حق توسعه در ابعاد بین المللی

ای چنی حق توسعه ،نخ س از راه دک ی پدیدارشد  .ولی ای حق به طور دقیق ت ی در
 .ده ستتتتال بعد یعنی درستتتتال  1979نیز همایش اکادمی
دهۀ  1970مورد مطالبه ق ار گ
حقوق بی المللی لاهه با اق باس از ا تتطلاحات ایشتتا  .زی عنوا « حق توستتعه در بعد بی
المللی » ب گزارشد.
پس از ط ح حق تو سعه هنوز پ سش گنجاند آ در یکی از د س ه بندی های حقوقی حل
نشده بود .در سال  1972قاوی سنگالی کبا امبای )  ( Keba Mbayeآ را در ردیف حقوق بشرق ار
داد  .4از ای تاریخ به بعد ،ب خی از نویستتتتنده گا حق توستتتتعه را به عنوا ی حق دی و
ند .
داخلی شتتناخ ه شتتده ب ای انستتا نستتب به جامعه ملی که به آ تعلق دارد در نظ گ
3

 سنگوپ ا آرجو  «،حق توسعه در نظ یه وعمل » ت جمۀ منوچه توسلی به نقل از عباسی د1 .422 عباسی هما د 2 423 اندیشمندا مخ لفی در بارۀ حق توسعه سخ گق ه اس ا زجمله آمارتیاس در ک اب « توسعه به مثال به آزادی».آرجو سنگوپ او3 ....
 - 4م سخن انی او در انس ی وت بی المللی حقوق بشر در اس اسبورگ زی ای عنوا بود.
<<Le droit an developpment comme un droit: de I homme>>.Revue internationale de droits de I
homme, 1972, p, 505- 534.
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های گوناگو از حقوق

گنجاند مفهوم توستتتتتعه در ردیف حقوق بشتتتتتر با توجه به ق ائ
.1
بشرامکا پذی اس
اکنو سازما ملل و حقوقدانا  ،حق تو سعه را به عنوا ن سل سوم حقوق ب شر شناخ ه
اند و آ را لازمه حق ب زندگی ،حق ب خورداری از حداقل ستتتتتطح زندگی در زمینه خوراک،
.2
پوشاک ،مسک  ،م اقب های بهداش ی وغی ه می دانند
ولی باید گف که احب حق توسعه به طور همزما هم دول  ،هم م دم وهم د اس
حق توستتتعه در بعد بی المللی و در روابط میا دول ها ،مطمی ت ی
.بادر نظ گ
روش ب ای ای که به هدف نهائی که توستتعه د استت ب ستتیم ای استت که دول ی که د
بدا تعلق دارد قابل به حق توسعه م دمش باشد «:ب ای ت قق مطمی و سریع سعادت و
ر اه د نخستتت باید به ر اه جامعه که به آ تعلق دارد توجه نمود  .ارو از ماهی دول ،
ای نهاد قط ب ای تضمی اعمال حقوقی که احب واقعی آ انسا اس موضوع حقوق
بی المللی می باشد».3
احب ای حق نی س و ای که ای حق
یکی از م سایل مهم شنا سایی حق تو سعه ،تعی
ایجاد مشتتتتتکل نمی کند.
م علق به د ،گ وه یا جامعه ملی که به آ تعلق دارد یا دول
دره ورت ،ق نمی کند که ای حق به عنوا ی حق جمعی یا دی ،مورد شناسایی ق ار
دهیم زی ا در نهای  ،ای انستتا استت که تتاحب و مخاطب آ استت  .ولی آنچه که ایجاد
مشتتتتکل می کند تعیی مکلف ای حق استتتت که آیا دول م بوع د استتتت یا جامعه بی
المللی دول ها.
ای مسایل به خوبی مورد توجه سازما ملل بویژه مجمع عمومی و کمیسیو حقوق بشر
ق ار گ ه اند .قطعنامه شتتتماره 128/41مور  1986تصتتتویب شتتتده مجمع عمومی در باره«
اعلامیه حق توستتعه» به شتتناستتایی بی المللی( ای حق بدو ای که دول را از مستتولی
های خود نستتب به شتته وندانش معاف کند ،پ داخ ه است  .با ب رستتی ای قطعنامه ،میا
تکلیف همبس ت گی بی المللی ( نخس ت عدال ( و مستتولی های دول در اج ای ای حق،
تواز مناستتتبی دیده می شتتتود .ای اعلامیه در دهۀ  1990نیز در کنف انس های م عددی به
شتتترح زی به عنوا حقوق بنیادی بشتتتر تایید گ دید  :کنف انس ریو در ستتتال  ، 1992کنف انس
جهانی حقوق بشتتر در ویانا در ستتال  ،1993کنف انس بی المللی توستتعۀ اج ماعی در کپنهاگ
درسال  1995و اعلامیۀ هزارۀ ملل م د در سال  2000و...

 -1به نظ نمی رسد که ای کار عقیده قا وی کبا امبای با شد .م و ضای سخن انی وی آ را بخوبی ن شا میدهد.
وی به کارهای کمیستتیو «عدال و تتلح » مستتی یا الجزای در ستتال  1968اشتتاره ک ده که حق توستتعه را ا تتولا به
عنوا ی حق جمعی و حق ملل ب توسعه مط ح ک ده اس ( MBAYE(K.)OP.cit.p526ک وی درهمۀ کارهایش در ای
باره بعد بی الم للی قضیه را از یاد نب ده و آن ا به روشی در سخن انی خود درسال  1972نیز اشاره ک ده اس  .به نقل
ازهما د .424
 -2هما د 424
 -3هما د425
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پس از ط ح حق توسعه از دهۀ  1970در سازما ملل ،کشورهای در حال توسعه به منظور
کاهش نا ب اب ی اق صتتتتادی و تجاری بی المللی و استتتت ق ار ب اب ی واقعی میا دول ها و
نظم نوی اق صادی به شدت پیگی آ شدند.
مبحث چهارم -منابع حق توسعه

به نظ می رسد که حق توسعه ی حق بنیادی  ،شرط و پیش زمینۀ آزادی ،پیشر  ،عدال
و خلاقی استتت  .از ای حق ،دیگ حقوق ستتترچشتتتمه می گی ند  .اگ جامعۀ انستتتانی از حق
توستتعه م وم گ دد ،به دشتتواری خواهد توانستت اج ای دیگ حقوق بشتتر را تضتتمی کند.
حق توسعه ب ای دیگ  ،اگ شرط کا ی نباشد شرط لازم اس .
حق توستتعه در ط ح حقوق بشتتر تنظیمی توستتط بنیاد بی المللی حقوق بشتتر به عنوا «
د وه مۀ انستتتتتتا ها به طور جمعی ب ب خورداری عاد لا نه و ب اب از اموال
حقی که ه
وخدمات تولید شتتده توستتط جامعۀ که به آ تعلق دارند» تع یف شتتده اس ت  .ای تع یف،
د و دول ی که تابعی آ را دارد ق ار
حق توستتعه را در چارچوب ملی و در ی رابطۀ میا
می دهد  .ولی در بعد بی المللی ،حق توستتعه ،حق ب خورداری از ی ستتهم عادلانه از ر اه
اق صادی و اج ماعی جها می باشد  .ای ام بازتاب ی توقع و ان ظار بنیادی عصرماس ،
زی ا چهارپنجم م دم ک ۀ زمی دیگ نمی توانند ب پذی ند که ی پنجم باقی ا اد به ث وت
ق آنها ادامه دهند.1
اندوزی خود ب پایۀ خاکس
گفتار اول  -میثاق جامعۀ ملل

د.

از ل اظ شناسایی بی المللی ای حق ،نخس می توا به میثاق جامعۀ ملل اشاره ک
بناب مادۀ  22ای میثاق ،نظام قیمومی در مس عم ه های پیشی کشورهای شکس خورده
در جنگ جهانی نخست اعمال می شتتد  .طبق ای ماده ،ادارۀ ای مست عم ات به کشتتورهای
پی وز جنگ واگذارمی گ دید و ای کشتتتورها در ب اب جامعۀ ملل م عهد بودند که ستتتر زمی
های زی قیموم خود را به اندازۀ قابل توجهی از توستتعه و مدنی ب ستتانند و در ای راست ا
نیز گزارش هایی تسلیم جامعه ملل نمایند.
گفتار دوم  -منشور ملل متحد

پس از جنگ جهانی دوم نیز منشتتتور ملل م د در ستتته صتتتل  11 ،12، 13یعنی « اعلامیۀ
م بوط به ستتر زمی های غی خود مخ ار» « ،نظام قیموم بی المللی » و « ت کیب شتتورای
قیموم » مستتالۀ توستتعه را در تتدر کار خود ق ار داد  .2در بند « ب» مادۀ  76منشتتور ،یکی
سیاسی ،اق صادی،
ازهدف های سازما ملل ای چنی بیا شده اس  « :کم به پیشر
اج ماعی و آموزشی م دم سر زمی های زی قیموم و پیشب د تدریجی آنا به سوی خود
مخ اری یا اس قلال ب حسب اق ضا و با توجه به اوضاع و احوال خاد ه سرزمی  ،م دم آ
و تمایلات آنا که به ن و آزادانه اب از شتتتده باشتتتد و ب طبق مق راتی که ممک استتت دره
ق ار داد قیموم پیش بینی شده باشد».
 -1هما د 426
 -2ذاک یا مهدی ،حقوق بشر در هزاره جدید.د به تقل از هما د 427
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تلاش ب ای رواج حق توسعه در مقدمۀ منشور نیز دیده می شود که از حقوق بنیادی بشر
اج ماعی و شرایط زندگی به با آزادی بیش » سخ می گوید.
و« پیشر
ماده  55منشتتورنیز چنی صتتراح دارد که ستتازما ملل م د شتترایط توستتعۀ اج ماعی و
اق صادی را ارتقا خواهد داد  .همچنی بند  2اعلامیۀ اعطای اس قلال به کشورها و مل های
مس عم ه تصویب شده سال  1960پیش بینی می ک د که مل ها می توانند آزادانه توسعۀ
اق صتتادی ،اج ماعی و هنگی خود را دنبال کنند  .بعداً اعلامیۀ ا تتول حقوق بی الملل در
خصتتود روابط دوس ت انه وهمکاری میا دول ها طبق منشتتور ملل م د تصتتویب شتتده
سال  1970آ را به سطح حق م دم ارتقا بخشید .
حق تو سعه قطعنامۀ شمارۀ 1161
یکی از گام های سازما ملل ب ای به رسمی شناخ
ستتتتال  1957مجمع عمومی استتتت  .در ای قطعنامه آمده استتتت که توستتتتعۀ اق صتتتتادی و
اج ماعی و به دس آورد
اج ماعی جامع و م واز به بهبود و حفظ لح ،امنی  ،پیشر
معیارهای به زندگی و رعای و اح ام حقوق بشر و آزادی های بنیادی کم خواهد ک د.
گفتار سوم  -میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

میثاق بی المللی حقوق اق صتتادی ،اج ماعی و هنگی در ادامۀ حق ب خورداری انستتا
ها از حقوق اق صتتادی ،اج ماعی و هنگی اشتتاره می کند که در ای چهارچوب ،همۀ مل
ها حق ب خورداری دارند و به واستتتطه ای حق ،وضتتتعی ستتتیاستتتی ،اق صتتتادی ،اج ماعی و
توسعۀ هنگی خود را آزادانه تعی کنند.1
همچنی در ای میثاق ،دول های ث وتمند م عهد به کم به دول های قی می باشتتتند
مثلاً در بند  1ماده  2آ عبارت « به ورت دی و از راه همکاری وهمیاری بی المللی بویژه
در جنبه های نی و اق صتتتتادی» یا در بند  1مادۀ  11آمده استتتت که « دول های عضتتتتو
موا ق دارند که ب ای تضتتتمی ت قق حق ب خورداری از استتت اندردهای مناستتتب زندگی و با
رضتتتای کامل در ای زمینه به همکاری های بی المللی روی آورند»  .در بند  2مادۀ اخی نیز
دول های عضتتتتتو م عهد می گ دند به تتتتتورت دی و از راه همکاری های بی المللی
تدابی م بوط به حق رهایی از گ سنگی را در نظ بگی ند.
ماده  6میثاق نیز چنی صتتتراح دارد_ 1«:کشتتتورهای ط ف ای میثاق ،حق کار ک د را که
ت یابد به وستتیله کاری که آزادانه ان خاب و قبول
شتتامل حق ه کستتی اس ت به ای که
می نماید ،معاش خود را تامی کند ،به رستتمی می شتتناستتد و اقدامات مق ضتتی ب ای حفظ
ای حق را معمول خواهند داش .
 _2اقداماتی که کشتتورهای ط ف ای میثاق به منظور تامی اعمال کامل ای حق به عمل
نی و ح ه و ط ح ب نامه ها و خط مشتتتی ها و
خواهند آورد باید شتتتامل راهنمایی و ت بی
تدابی نی باشتتتد که از لوازم تامی توستتتعه اق صتتتادی و اشتتت غال تام و مولد استتت ت
شرایطی که آزادی های اساسی سیاسی را ب ای ا اد حفظ کند».

 -1ماده 1
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گفتار چهارم  -اعالمیۀ حق توسعه

مجمع عمومی در قطعنامۀ شتتتتتمارۀ  2542مور  ،1969اعلامیۀ توستتتتتعه و پیشتتتتتر
اج ماعی را تصتتتویب می کند که به موجب آ  ،هدف از توستتتعه و رشتتتد اج ماعی ،ا زایش
م س عم ا س اندرد های مادی و معنوی زندگی ب ای تمام ا اد جامعه با عنای به حقوق ب شر
و آزادی های بنیادی اس .
دیدگاه های کشتتورهای درحال توستتعه طی قطعنامه های  130/32ستتال  1977که ط ح آ را
.1
دول های ای ا  ،کوبا ،یوگسلاوی ،یلیپی و آرژان ی پیشنهاد ک ده بودند به تصویب رسید
مجمع عمومی حق توستتعه را با قطعنامۀ شتتماره  132/32ستتال 1977مط ح ستتاخ  .کارهای
کمیستتیو حقوق بشتتر از ستتال  1977در ای باره ،آغاز و قطعنامۀ شتتماره  4مور 2مارچ
1979ای کمیستتتتیو  ،حق توستتتتعه را به عنوا ی حق بشتتتتری مورد تاکید ق ار داد  .پس از
عالی های کمیستتتتیو و گزارش دبی کل ستتتتازما ملل در ستتتتال  ، 1978مجمع عمومی در
قطعنامۀ شماره  46/34مور  23نوامب  1979خاط ن شا ک د که « حق تو سعه ،ی حق ب شری
اس » .آنگاه مجمع عمومی رسماً و در تبیی قاطع ی در قطعنامۀ شمارۀ  133/36مور 14
دسمب  ،1981حق توسعه به منزلۀ حق بشری جدایی نا پذی و سلب نا شدنی تو یف گ دید .
سر انجام مجمع در قطعنامۀ شمارۀ  128/41مور  14دسمب  ،1986اعلامیۀ حق توسعه را با 146
رای مثب  ،ی رای منفی ام یکا و  8رای مم نع پذی ه  .ماده  2ای اعلامیه می گو ید« :
انسا  ،موضوع ا لی توسعه اس و بناب ای  ،باید شرک کنندۀ عال و ذی نفع ا لی حق
توسعه باشد» .یعنی توسعه ب ای ر اه ،آرامش ،آسایش و خوشبخ ی انسا اس  .در مادۀ
1ای اعلامیه نیز آمده اس :
د انسانی وهمۀ
« حق توسعه حق ذاتی وجدایی نا پذی از انسا اس که ب پایۀ آ  ،ه
ا اد م دم حق مشتتتارک وستتتهیم بود در روند توستتتعۀ اق صتتتادی ،اج ماعی و هنگی و
سیا سی که در پ تو آ همۀ حقوق ب شر و آزادی های بنیادی می توانند به طور کامل م قق
گ دند ،دارند و نیز از ای توسعه ب خورد دارشوند».
2
مشتتخصتتاً ای ماده ،مفاد مادۀ  28اعلامیۀ جهانی حقوق بشتتر را منعکس می کند  .ماده 1
دارای ستتته ا تتتل کلی استتت که در مواد بعدی تفصتتتیل آ آمده استتت  .آرجو ستتتنگوپ ا
کارشناس مس قل پیشی حق توسعه ،ای ا ول را بدی شرح تو یف ک ده اس :
 - 1وجود ی حق بشری جدایی نا پذی به عنوا حق توسعه،
 - 2آیند ویژۀ اق صادی ،اج ماعی ،هنگی و سیاسی که در آ  ،تمام حقوق بشر و آزادی
های بنیادی قابل ت قق باشند.
 - 3حق توستتتعه یکی از حقوق بشتتتر استتت که به موجب آ  ،ه شتتتخصتتتی و تمام انستتتانها
.3
اخ یارمشارک و ب خورداری از ایند توسعه را دارند
 -1مسایلی م مود ،د  169به نقل ازهما د 429
 -2تاموشات ک یس یا د  139 – 140به نقل ازهما د 430
 -3هما د 431
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حق توسعه ،حا ل تلاش سازما ملل اس که در پی تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
در سال  ،1948دومیثاق بی المللی در سال  1966و تج بۀ اس عمارزدایی شکل گ ه تا آنجا که
کنف انس سازما ملل در اس کهلم در باره م یط زیس در سال  ،1972مفهوم توسعۀ پایدار
را مورد توجه ق ارمی دهد.1
در مقدمۀ کنوانستتیو ر ع کلیۀ اشتتکال تبعیض علیه زنا تصتتویب شتتده ستتال  1979قید
شتتتده استتت که « توستتتعۀ تمام و کمال ی کشتتتور ،ر اه جهانی و ب ق اری تتتلح ،مستتت لزم
شتتترک یکپارچۀ زنا درهمۀ زمینه ها در شتتترایط ب اب بام دا استتت » .ت قق و ب خورداری
ازحق توسعه ،مس لزم رعای و ت قق حقوق وآزادی هایی اس که در اعلامیه جهانی حقوق
بشر و دو میثاق ذک شده اند.
اعلامیۀ حق توسعۀ سال  1986در ی تواز مناسب ،حق توسعه را به عنوا ی حق دی
و جمعی تع یف ک ده اس  .ای قطعنامه ،بویژه با خاط نشا ک د جنبه های بی المللی
حق تو سعه و طبیع اً با شنا شایی ای که نخ س ب عهدۀ دول ها س که شرایط منا سب
تو سعۀ م دما و ا اد را اهم نمایند ( مواد  4تا  ،( 8در مقدمۀ خود به « ابزارهای منا سب
و توستتتعۀ م دما  ،ا تتتل حاکمی آنها ب ث وت ها و منابع طبیعی خود،
...ب ای پیشتتتر
تت ها در خصتتود
هدف پایه ریزی ی « نظم نوی اق صتتادی بی المللی» و ب اب ی
توستتتعه به عنوا ام یازملل و ا ادی که آنها را تشتتتکیل می دهند اشتتتاره ک ده استتت  .ب اب
اعلامیه دول ها مستتتتئولی اولیۀ اح ام ،ت ویش و ت قق حق توستتتتعه را ب عهده دارند  .در
حوزۀ عالی های داخلی آنها مکلفند تا سیاس های منطقۀ را ب ای توسعه تنظیم نمایند و
کند وهمچنی اقداماتی را جه ر ع
هدف ای استتت تا به جامعه امکا دهند که پیشتتتر
نقض آشکار و گس دۀ حقوق بشر انجام دهند و ت قق حقوق بشر را بدو تمایز میا حقوق
اق صادی و سیاسی ت ویش کنند  .بند  1مادۀ  8ای اعلامیه در ای زمینه ،چنی صراح دارد« :
دول ها موظفند اقدامات لازم را در سطح کلی ب ای ت قق حق توسعه به عمل آورند.
تتت ها جه دستتت ستتتی به منابع اولیه ،آموزش،
آنها باید اقداماتی را از قبیل ب اب ی
خدمات بهداشتتتتت ی ،مستتتتتک  ،کار و توزیع منصتتتتتفانۀ در آمد به عمل آورند  .همچنی باید
اقدامات موث ی جه تضتتتتتمی نقش عال زنا در آیند توستتتتتعه انجام گی د و بعلاوه
ا لاحات لازم اج ماعی و اق صادی نیز با نگاه از میا ب د تمام بی عدال ی های اج ماعی
نیز باید انجام شود».
در مادۀ  1ای اعلامیه ،ای حق به انسا ها و م دم به طور یکسا داده شده ،در حالی که
منشتتور ا یقایی حقوق بشتتر و م دما تصتتویب شتتده ستتال  1981ای حق را صتتر اً به م دم
اخ صتتتاد داده استتت .2همی ماده ) مادۀ  (1ای حق را ب حق م دم ب تعیی ستتترنوشتتت و
حاکمی ب منابع و ث وت های طبیعی خویش پایه ریزی ک ده اس .
 -1ساعد وکیل امی  ،عسک ی پوریا د  50به نقل ازهما د .431
 -2درمادۀ  22ای منشتتتور آمده استتت  «:همۀ م دم نستتتب به توستتتعۀ اق صتتتادی و اج ماعی و
دول ها موظفند به طور دی یا جمعی اج ای حق توسعه را تضمی کنند».

هنگی حق دارند.
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مادۀ  2اعلامیه ب توسعه به عنوا مسئولی ی که باید به طور جمعی ب عهده گ ه شود پا
شاری ک ده ا س  .بند  2مادۀ  3به رو شنی به زمینه و شرایط بی المللی ( حاکمی  ،ب اب ی
دول ها ،عدم مداخله در امور دیگ دول ها ،همکاری وغی ه ( که درآ  ،حق توستتتتتعه می
تواند و باید تکامل یابد اشتتاره و اعلام ک ده استت که « ت قق حق توستتعه منوط به اح ام
کامل به ا تتتول حقوق بی الملل در بارۀ روابط دوستتت انه وهمکاری میا دول ها مطابق
منشورملل م د می باشد» .ای بند ،یاد آوری اعلامیۀ مشهور شمارۀ  2625تصویب شده به
اتفاق آرا در سال  1970تو سط مجمع عمومی سازما ملل ( اعلامیۀ ا ول حقوق بی الملل
در خصتتود روابط دوستت انه و همکاری میا دول ها طبق منشتتور ملل م دک م بوط به
.1
هف ا ل حقوق بی الملل که ب ای روابط دوس انه و همکاری حاکم اس می باشد
از ستتوی دیگ و ب ای اج ای ای حق ،بند  3مادۀ  3ب عهدۀ دول ها تکلیف همکاری ) ی «
وظیفۀ همکاری» ک ب ای « تضتتتمی توستتتعه و حذف موانع توستتتعه » مق ر ک د « :دول ها
مکلفند در خصتتتود تضتتتمی توستتتعه و حذف موانع آ با یکدیگ همکاری کنند  .آنها باید
حقوق خود را ت قق بخشیده و تکالیف شا را به شیوۀ ب ای تقوی نظم نوی اق صادی بی
المللی مب نی ب ب اب ی ،وابستتتتت گی م قابل ،منا ع م قابل وهمکاری میا همۀ دول جه
تشویق اح ام و ت قق حقوق بشر انجام دهند».
بند  2مادۀ  4نیز« ب ای پش یبانی از ی توسعۀ جهانی» « ی کم بی المللی مفید » و «
داد ابزار های لازم » ( به کشورهای در حال توسعهک را تو یه نمود.
مولفه های همکاری بی المللی می تواند شتتتتامل کم های بی المللی و انعقاد پیما
های توسعه باشد.
کم خارجی یا بی المللی به عنوا ابزارهای حمای ی می تواند شتتامل اهم ک د زمینۀ
دس سی به بازارها از راه آزاد سازی تجاری به شیوۀ ت جی ی ،ایجاد انگیزه ب ای ا زایش ج یا
آوری ،بخشتتتش بدهی ها کشتتتور های در حال توستتتعه ،کم به
ستتترمایه گذاری و ان قال
.2
کشور ها در گذر از ب ا های اق صادی و اج ماعی  ...باشد
اندیشه انعقاد پیما های توسعه نخس ی بار توسط اش والنب گ وزی امور خارجه ن وژ در
اواخ دهۀ  1980مط ح و توستتط دیگ اق صتتاد دانا توستتعه و نیز در گزارش های توستتعۀ
.هدف حمای از ب نامه هایی بود که ق ار بود کشتتتتورهای در حال
انستتتتانی گستتتت ش یا
توستتعه ب استتاس ستتیاس ت های م حلۀ به اج ا گذارند هم اه با تعهد صتتریح و روش ت اهدا
کنندگا مبنی ب ارایۀ کم های مورد نیاز از ل اظ مالی و د س سی تجاری و دیگ سیا س
کننده :
هماهنگ با تلاش کشورهای دریا
در ی پیما توسعه ،کشورهای در حال توسعه باید تعهداتی را مبنی ب رعای و یان
از حقوق بشر ب عهده بگی ند  .در ورت انجام ای تعهدات ،کشورهای اهدا کننده و نهادهای
 -1هما د 433
2- www.unicef.org /program/rights/ mainmenue/html.
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بی المللی باید تضتتمی دهند که کلیۀ ستتیاستت های تبعیض آمیز و موانع دستت ستتی به
تجارت و امکانات مالی ب داش ه شود و هزینه ها مازاد ناشی از اج ای ای حقوق نیز سرشک
گ دد  .1اکنو به ای پیما ها موا ق نامه های تجارت ت جی ی م ضم شروط حقوق بشری
گف ه می شتتتتود که ات ادیۀ اروپا و ایالات م ده با دول های در حال توستتتتعه منعقد می
نمایند.
آرجو سنگوپ ا می گوید « :شنا سایی ی حق به عنوا یکی از حقوق ب شر جایگاه آ را تا
حد ی حق با کارک د جهانی ارتقا میدهد  .بعلاوه هنجاری ایجاد می شتتتود که بناب آنها ا اد،
نهاد ها ،دول و جامعۀ بی المللی که حق مزبور از آنها مطالبه می شتتوند موظفند آ را
جدی بگی ند و اج ای ای حق به ی اولوی اولیه ب ای مطالبه نستتتتب به منابع و ظ ی
های ملی و بی المللی تبدیل می گ دد و از دیگ عوامل جامعه می خواهد تا ای حق را اج ا
2
کنند».
ستتر انجام باید گف که به دنبال ای اعلامیۀ مجمع عمومی )  ، ( 128/41قطعنامۀ دیگ ی به
نام « حق توستتعه » به شتتمارۀ  41 \133تصتتویب شتتد .ای قطعنامۀ م کوتاهی بود که
تایید می ک د که ب ای اج ای ای حق لازم اس ت که تلاش هایی در ستتطح ملی و بی المللی
مطابق با« ا تتتول نظم نوی اق صتتتادی بی المللی ،راهب د دهۀ ستتتوم و منشتتتور حقوق و
تکالیف اق صادی دول ها » همگی تصویب شده مجمع عمومی سازما ملل در سال 1974
ورت گی د.
گفتار پنجم  -اعالمیۀ ریو

اعلامیۀ ریو در باره م یط زیستتت و توستتتعه ( به اب کارمجمع عمومی ستتتازما مللک در
ستتال  1992حق توستتعه را به عنوا یکی ازبیستت وهف ا تتل خود پذی ه و از ارتباط آ با
سخ می گوید و یکی از مبانی تو سعه را م یط زی س می داند  .در ماده 3
م یط زی س
ای اعلامیه آمده استتت  « :حق توستتتعه باید به گونۀ اج ا شتتتود که نیاز های کنونی و آیندۀ
نسل ها را در رابطه با م یط زیس و توسعه ب آورده نماید».
گفتار ششم  -اعالمیۀ پایانی کنفرانس جهانی حقوق بشر ویانا

در اعلامیۀ پایانی کنف انس جهانی حقوق بشتتر ویانا در ستتال  ، 1993که حق توستتعه مجدداً
هما طور که در اعلامیۀ حق توسعه تصریح شده به عنوا ی حق مسلم ،غی قابل ان قال و
اسقاط ،جها شمول و بخش لاینف و جامع حقوق بنیادی بشر ( حقوق اق صادی ،اج ماعی
وآ
و هنگی و حقوق مدنی و ستتیاستتیک و به عنوا ی حق جمعی مورد تایید ق ار گ
به طور تفکی نا پذی ی با م دم سالاری و لح م تبط دانس ه شد  .همچنی تاکید گ دید که
ان سا مو ضوع ا لی تو سعه ا س و تو سعه سبب ت سهیل ب خورداری ازکلیۀ حقوق ب شر
می گ دد  .نبود توسعه نمی تواند مس ند غفل نسب به آ دس ه از حقوق بشر شود که در
سطح بی المللی به رسمی شناخ ه شده اند  .دول های جها در راس ای تضمی و ت قق
توسعه و ب داش موانع توسعه باید با یکدیگ همکاری بی المللی موث ی بنمایند (مادۀ  10ک.
 -1گ اوند شاد ،ب رسی حق به توسعه در عمل و نظ بان
 -2هما د 434

جهانی د  80 -77به نقل ازهما د434
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های علمی وکار ب دهای آ  ،تلاش
در ای اعلامیه به لزوم ا تتلاحات اق صتتادی ،پیشتتر
جامعه بی المللی ب ای کاهش بار ستتنگی بدهی خارجی کشتتورهای در حال توستتعه ،روابط
اق صادی عادلانه ،ایجاد ضای اق صادی مطلوب اشاره می شود که کشورها باید در روابط
میا خود آنها را رعای نمایند  .ای اعلامیه ضم تاکید ب همکاری و همب س گی بی المللی
صراح دا ش ه ا س که م دم سالاری ،تو سعه و اح ام به حقوق ب شر و آزادی های بنیادی
بطور م قابل وابس ه و ت کیم کنندۀ یکدیگ ند)بند 4ک.
ای اعلامیه تاکید می کند که کشتتورهای کم توستتعه یا ه پایبند به روند م دم ستتالاری و
ا تتلاحات اق صتتادی که بستتیاری از آنها در ا یقا ق ار دارند ،باید به منظور مو قی در گذار
به م دم سالاری و توسعۀ اق صادی از پیش یبانی جامعۀ بی المللی ب خوردار گ دند ( مادۀ (.
9

ای اعلامیه با تایید منزل و ک ام ذاتی و نقش من صر به د م دما بومی در توسعه
و کث ت گ ایی جامعه ،ب تعهدات جامعۀ بی المللی در بارۀ ر اه اق صتتتتتتادی اج ماعی و
هنگی و به ه داری آنها از دس آورد های توسعۀ پایدار تاکید می نماید )ماده  20ک.
و کشورهای
در ای کنف انس ایالات م ده ب ای نخس ی بار مفهوم حق توسعه را پذی
غ بی نع ی از ای حق به عنوا ی حق وروری دی پش یبانی ک دند  .با ای توجه که ای
.1
حق ،نیاز های نسل های کنونی و آینده را مد نظ ق اردهد
ب نامۀ توسعۀ ملل م د )  ( UNDPنیز در سال  1994منشور اج ماعی جهانی را با هدف ایجاد
جامعۀ که حق غذا به اندازۀ حق رای داد م م اس و حق توسعه ی حق بشری بنیادی
.2
اس پیشنهاد داد
گف نی استتت که مجمع عمومی ستتتاز ما ملل در ستتتال های  1996_7م کز جدیدی را ب ای
ت ویش و حمای از حق توسعه تشکیل داده اس .
گفتار هفتم -اعالمیۀ اجالس هزارۀ ملل متحد

رهب ا جها در اجلاس هزارۀ مجمع عمومی ستتتتازما ملل درستتتتپ مب ستتتتال  2000و در
اعلامیۀ پایانی آ به مجموعۀ از هدف های قابل دستتت یابی در ی دورۀ زمانی مشتتتخص و
و ...
هدف هایی ب ای مبارزه با ق  ،گ ستتتنگی ،بیماری ،بی ستتتوادی،نا بودی م یط زیستتت
موا ق ک دند  .ای اعلامیه به ب اب ی و امکا به ه مندی از توستتتعه ب ای همۀ ا اد وملل،
مستتئولی مش ت ک در ادارۀ توستتعۀ اج ماعی و اق صتتادی جها ریشتته کنی ق تاًمی نیاز
های ویژۀ ا یقا و ...اشاره ک ده اس .
همچنی در ای اعلامیه آمده ا س  «:ما م عهد ه س یم که حق تو سعه را ب ای ه شخص
به ورت واقعی ملموس درآوریم و طوق نیاز را از گ د آدمی ب گی یم ».

 -1ساعد وکیل امی  ،عسک ی پوریا د  51به نقل هما 436
 -2حقوق بشر در جها ام وز ،م کز مطالعات عالی بی المللی 1379 ،د  21به نقل از هما د 436
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ازسال  1993درکمی سیو حقوق ب شر ،چندی سال در تلاش ب ای تبیی دقیق ت مفهوم حق
توستتعه ،کار گ وه هایی تشتتکیل شتتد  .پنجاه و دومی نشتتستت کمیستتیو در ستتال  1996به
ب رستی پیشتنهاد های گوناگو در بارۀ حق توستعه پ داخ  .کار گ وه حق توستعه ب استاس
قطعنامۀ شماره  72/1998کمیسیو و مصوبۀ شمارۀ  269/ 1998شورای اق صادی و اج ماعی
سازملل ت شکیل شد  .آرجو سنگوپ ا کار شناس ویژه کار گ وه حق تو سعه که ی اق صاد
دا با تج بۀ هندی بود تا سال  2003شش گزارش در باره ای حق ،تهیه و به کار گ وه ارائه ک د.
ای کمیستتیو در قطعنامۀ شتتمارۀ  73تصتتویب شتتده  25اپ یل  2002که زی عنوا حقوق
بشر و همبس گی بی المللی مط ح شده ذک ک ده اس که« م دم سالاری ،توسعه ،اح ام
به حقوق بشتر و آزادی های بنیادی به همدیگ بست گی داشت ه و همدیگ را تقوی میکنند».
یصتتد از تولید نا خالص
طی ای قطعنامه کشتتورهای تتنع ی م عهد شتتده اند که هف
ملی خود را به ام همکاری د ر توستتعه در کشتتورهای در حال توستتعه اخ صتتاد دهند  .در
ای قطعنامه ،ای کمیسیو ماموری کار گ وه حق توسعه را مجدداً تمدید ک د.
با تشکیل شورای حقوق بشر در سال  2006دس ور کار ای کار گ وه طبق قطعنامۀ شماره
4ب ای دو سال تمدید گ دید  .همچنی ای شورا در چهار چوب حوزۀ کاری ای کارگ وه ،دس ور
کار گ وه بلند پایه ب ای حق توسعه را هم تمدید نمود که به شرح ذیل اس :
م بوط به ت ویش و اج ای حق توسعه.
 -1نظارت و ب رسی پیشر
 -2ب رسی گزارش ها و دیگ اطلاعات ارایه شده از سوی دول ها و سازمانهای بی المللی
وغی دول ی.
 -3ارایۀ گزارش جلسه به شورای حقوق بشر.
تا ستتتال  2010گ وه بلند پایه ب ای اج ای حق توستتتعه پنش جلستتتۀ کاری تشتتتکیل داده استتت .
نخست ی جلستۀ آ از تاریخ 13 – 17دست مب  2004در ژنو ب گزار شتتد .حا تتل نخست ی جلستته،
مجموعۀ از ن ایش ،پیشتتتتنهادها و تو تتتتیه ها در بارۀ موضتتتتوعات م وله بود  .درستتتتال 2006
شورای حقوق بشر طی قطعنامۀ شماره  3و مجمع عمومی طی قطعنامۀ شماره  178ب نامۀ
کاری ای گ وه بلند پایه را ب ای دورۀ  2008_2010تصویب ک دند.1
گف نی استتت که بان جهانی ،ب نامۀ توستتتعه ملل م د )  (UNDPو کنف انس یا شتتتورای
توستتتتعه و تجارت ملل م د یا آنک اد ) 2( UNCTADدر جلستتتتات کار گ وه های حق توستتتتعۀ
سازما ملل مشارک می نمایند.
مبحث پنجم  -ارزش حقوق حق توسعه

حق توسعه به دلیل قلم و بسیار گس ده اش و ای که به نظم حقوقی موجود ،مع ض و
خوا س ار پدیداری « حقوق بی الملل نوی » بود ب ای ک شورهای تو سعه یا ه بویژه ام یکا
1- http://www2.ohchr.org/English/issues/development.
 -2هدف از تشکیل آنک اد ،سرع بخشید به توسعۀ اق صادی از راه ا زایش مبادلات تجاری میا کشورهایی اس
که از نظ توسعۀ اق صادی در سطح های م فاوت ق ار دارند.
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پذی نی نبود  .کشور اخی از گس ش و جا ا اد ای حق نگ ا اس  .زی ا کشورهای عضو
جنبش عدم تعهد مع قدند که کشتتتتتورهای توستتتتتعه یا ه باید به منظور کاهش نا ب اب ی
اق صتتتتتتتادی و تجتتاری بی المللی و استتتتت ق ار ب اب ی واقعی میتتا دولت هتتا و نظم نوی
اق صتتتادی ،به کشتتتورهای درحال توستتتعه کم نمایند .کشتتتورهای عضتتتو ای جنبش در ماه
ب وری ستتتال  2003طی ی کنف انس در مالزیا قطعنامۀ را تصتتتویب ک دند که ضتتتم آ ،
خواس ت ار تصتتویب ی ستتند الزام آور حقوقی از ستتوی ستتازما ملل شتتدند تا حق توستتعه را
الزام آور نمایند.
در خصتتتتود ار زش حقوقی حق توستتتتعه می توا گف که تا کنو هیی معاهدۀ بی
المللی در بارۀ ای حق به تصویب ن سیده ولی در قطعنامه ها ،اعلامیه ها و کنف انس های
مخ لف ب گزار شتتتده بخصتتتود توستتتط مجمع عمومی ستتتازما ملل مورد تایید ق ار گ ه
استتت  .ای ام را می توا به منزلۀ رضتتتای قصتتتد و رویۀ دول ها در راستتت ای پایبندی به
تعهدات ناشی از حق توسعه یا احساس و اع قاد وبه الزام آور بود آنها ) عنصر معنوی ع ف
.1
یا  Opinio jurisک در ای رابطه ،تلقی ک د
هما گونه که قبلاً ذک شتتد قطعنامه های مجمع عمومی از منابع جدید حقوق بی الملل
استت که به عنوا حقوق ن م یا انعطاف پذی )  ( Soft lawشتتناخ ه می شتتود که در آینده می
تواند در تکوی و شکل گی ی هنجار های حقوقی و منابع حقوق بی الملل نقش داش ه باشد.
مبحث ششم  -حق بر داشتن محیط زیست سالم

باید گف که در کشتتور ا غانس ت ا به دلیل جنگ های پی هم که وجود داش ت تمام بخش
های اج ماعی و زی بنائی م ضتترر گ دید ،اما خوش بخ انه اخی اً در ای کشتتور ب ث حکوم
داری نظم و قانو بوجود آمده و درعمل به موضتتوع م یط زیست همانند ستتای نظام های
حقوقی توجه ورت گ ه اس  .م یط زیس جای اس که ما در آ تولد میشویم ،رشد
میکنیم و بالاخ ه در آ طول عم یعنی زندگی خود را ستتتتتپ ی مینماییم  .ای م یط حقیقاً
م لی اس که تاثی جدی مس قیم و غی مس قیم خویش را بالای شخصی ه موجود زنده
میگذارد  .بنا ً ب ای ت می زندگی مصئو باید م یط زیس سالم ایجاد گ دد.
گفتار اول  -مبانی و تعریف

م یط زیستتت شتتتامل عناصتتتر و منابع طبیعیاز قبیل آب ،هوا ،خاک ،پوشتتتش گیاهی و
جانوری وم یط پی امو انسا می گ دد.
در گذشتت ه ،تخ یب م یط زیستت عمدتا ًناشتتی از حوادث و ستتوانح طبیعی وغی م قبه
مانند زلزله ،ستتتیل ،آتشتتتفشتتتا  ،آتش ستتتوزی ،ق طی ،بیماری های همه گی و  ...بود  .ولی
درعصتتر جدید با تتنع ی شتتد جوامع پدیدۀ مهاج ت از روس ت ا به شتته  ،گس ت ش شتته ها،
ت اکم بیشتت جمعی در نقطه یا نقاط معی  ،وقوع جنگ های جهانی ،عالی های انستتا

 -1شایگا

یده ،د  73به نقل از هما 442
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منج به آسیب ،تخ یب و آلودگی بیش م یط زیس  ،تخ یب لایۀ اوزو  ،گ م شد زمی و
انق اض ب خی حیوانات گ دید که با گذش ه ا لا قابل مقایسه نیس .
قطع درخ ا جنگلی به تتورت انبوه و ان شتتار مداوم ضتتایعات تتنع ی در ضتتا باعث
ستتواحل و گس ت ش
تغیی ات در آب وهوای جها  ،بالا آمد ستتطح آب دریاها ،زی آب ر
موج گ ما شده اس  .بارا های اسیدی نیز حاوی لزات خط ناک بوده و سبب آلودگی آب
و ستتلام انستتا اس ت .1
های مصتتر ی و ماهیا می گ دد که تهدید بزرگی ب ای بهداش ت
یکی از حقوق اولیه و مسلم ه انسا حق زندگی اس  ،اگ م یطی که انسا در آ زندگی
می کند آستتیب ببیند،حق زندگی وی ،کیفی و شتترایط آ و شتت صتتی وک ام او نیز دچار
مخاط ه می شود  .بناب ی  ،حق زندگی و حق ک ام مبنای حق ب داش م یط زیس سالم
اس .
حقوق م یط زیستتتتتت اعم از داخلی و بی المللی از قواعد م بوط به حمای از م یط
زیس و مبارزه با آلوده گی آب ،هوا ،خاک ،پوشش گیاهی و جانوری وم یط پی امو انسا
در داخل و خارج از کشور سخ می گوید.
گفتار دوم  -منابع
الف  -منابع بین المللی

حق ب داشتتت م یط زیستتت ستتتالم درع تتتۀ بی المللی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم
توسط کارشناسا وسیاس مدارا مط ح شد  .ولی با ای حال در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
و میثاق های بی المللی حقوق مدنی و ستتیاستتی و حقوق اق صتتادی و اج ماعی ،هنگی از
آ ستتخ به میا نیامد  .در ع تۀ بی المللی استتنادی در خصتتود حق ب م یط زیس ت
ستتالم به تصتتویب رستتیده اند که مهم ی آنها عبارتند از  :اعلامیۀ اس ت کهلم ،منشتتور جهانی
طبیع اعلامیۀ لاهه ،اعلامیۀ ریو ،اعلامیۀ ویانا ،اعلامیه هزارۀ سازما ملل و...
 _1اعالمیۀ استکهلم

جنبش حمای از م یط زیستت در دهۀ  1960آغاز و در تاریخ  5جو  1972با اعلامیۀ پایانی
نخستتت ی کنف انس جهانی ستتتازما ملل در استتت کهلم در بارۀ م یط زیستتت انستتتانی تایید
گ دید  .ای اعلامیه ب حق بشتتتر ب داشتتت م یط زیستتت ستتتالم تاکید دارد و از ارتباط میا
حمای از م یط زیستتت و ب خورداری از حقوق بشتتتر ستتتخ می گوید .ای اعلامیه ،م یط
زیس ت ستتالم را ب ای به ه مندی و اعمال حقوق بشتتر وتتروری میداند  .ای اعلامیه صتتراح
دارد که « تو سعۀ اق صادی ،و ضعی م یط زی س  ،بهدا ش و سلام نوع ب شر به طور
پیچیدۀ به هم م تبط هستتت ند و عالی هایی که در راستتت ای توستتتعه انجام می شتتتود باید
آستتتیب تدریجی وارده ب م یط زیستتت را که زندگی ا اد بشتتتر به آ بستتت گی دارد در نظ
بگی د».
درماده  1ای اعلامیه ذک شده اس  « :انسا از حقوقی بنیادی ب ای داش آزادی ب اب ی
و شرایط منا سب زندگی در م یط زی س ی که به او اجازۀ زندگی با حیثی و سعا دتمندانه را

 -1حقوق بی الملل م یط زیس

ت جمۀ سید ضل موسوی د  30به نقل از هما د 443
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حفاظ

و بهبود م یط زیس

را ب ای نسل های

بدهد ،ب خوردار اس  .وی رسماً مسئولی
حاور و آینده ب عهده دارد».
در ماده  6ای اعلامیه نیز آمده اس  ...« :د اع از م یط زیس و بهبود آ ب ای نسل های
کنونی و آینده ،هد ی دارای اولوی ب ای بشری اس  ،وظیفۀ که ت قق آ باید هماهنگ و
همگام با ت قق اهداف بنیادی
لح و توسعه اق صادی و اج ماعی در سراسر جها که قبلاً
معی شده اند ورت گی د».
کن ولشتتتتتا به م یط زیستتتتت
دول ها نیز باید تضتتتتتمی نمایند که عالی های ت
مناطقی که بی و از تتتتلاحی آنهاستتتت خستتتتارتی وارد نکنند ) ماده  21اعلامیهک .به دنبال
اعلامیۀ استتتت کهلم ،ی ب نامۀ مداوم ومستتتت م موستتتتوم به « ب نامۀ ملل م د ب ای م یط
زیس » یایونپ)  ( UNEPط ح ریزی شد.
 _2منشور جهانی طبیعت

اجلاس بی المللی ب ای حفظ طبیع در سال  1980در گ س ش مفهوم توسعۀ پایدار گام
ب داشتتت و ب ای حفظ و حمای از طبیع مجموعۀ از حقوق و تکالیف م بوط به حمای از
م یط زیستتتت را درمنشتتتتور جهانی طبیع )  ( World cheater for natureگنجاند  .ای منشتتتتور
تصتتویب شتتده مجمع عمومی ستتازما ملل طی قطعنامۀ شتتمارۀ  7/ 37تصتتویب شتتده 27
اک وب  ، 1982حقوق و تکالیف نا شی از ورورت حمای از م یط زی س را مط ح میکند  .ای
منشتتتتور ،مواد  14 – 24خود را نیز به ن وۀ اج ای ا تتتتول م بوط به حق ب م یط زیستتتت و
حفاظ از آ اخ صتتتاد داده استتت  .1در ای صتتتل از منشتتتور ،تکالیف دول ها ،نهادهای
دول ی و همچنی گ وه های اج ماعی تعیی شده اس .
تو سعۀ پایدار به معنی رو شی ا س که در آ  ،از ی سو ،اجازۀ ا س فاده از منابع طبیعی
موجود داده می شود و از سوی دیگ  ،تو سعۀ اق صادی ارتقا می یابد و م یط زی س نیز
ب ای نسل های حال و آینده حفظ می گ دد.
 _3پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق بشر به نام حقوق همبستگی

در مقدمۀ پیش ط ح ستتومی میثاق بی المللی حقوق بشتتر به نام حقوق همبستت گی در
سال  1982مط ح شده در مجمع عمومی سازما ملل  ،م یط زیس به هم اه لح ،توسعه
و می اث مش ک بشری به عنوا یکی از ارزش های م ش ک جها شناخ ه شده ت قق آنها
را از راه تلاش های م فق همۀ دول ها ،ا اد ،دیگ اشتتتتتخاد عمومی و خصتتتتتوصتتتتتی
میسردانس ه اس .
بدی ت تیب ،در ای پیش ط ح ،حق ب م یط زیستتتتتت یکی از اشتتتتتکال ح م و حیثی
انستتانی تلقی شتتده و مکمل حقوق بشتتر ب ای نستتل حاوتتر و شتترط ت قق آ ب ای نستتل های
آینده استتت  .مادۀ  14ای پیش ط ح  ،در مقام تع یف حق ب م یط زیستتت چنی صتتتراح
دارد« ه انستتا و کلیۀ انستتا ها به تتورت گ وهی حق دارند از م یط ستتالم و  :م عادل از

 -1ساعد وکیل امی  ،عسک ی پوریا د 63به نقل هما د445
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هنگی و حقوقی ب

نظ زیستتت م یطی و مستتتاعد ب ای توستتتعۀ اق صتتتادی ،اج ماعی،
خوردار شوند».
در مادۀ  15ای پیش ط ح ،دول های عضو م عهد می گ دند که شرایط طبیعی حیات را
دچار تغیی ات نا م ساعدی نکنند که به سلام ان سا و بهز ی س ی جمعی آ سیب وارد نماید،
آستیبی که ب ای توستعۀ جمع لازم و راهی ب ای اج ناب از آ وجود نداشت ه باشتد ،قابل قبول
م سوب می گ دد.
 _4آیندۀ مشترک ما

در سال  1987کمی سیو جهانی ملل م د در بارۀ م یط زی س و تو سعه مفهوم تو سعۀ
پایدار را در گزارش خود موسوم به آیندۀ مش ک ما )  ( Our Common Futureبه کار ب د .از دیدگاه
ای کمیستتتیو  ،ای مفهوم بدی معناستتت  « :توستتتعۀ که نیاز های نستتتل حال را بدو به
خط انداخ ظ ی ها و نیاز های نستتتتتتل آینده ،ت می نماید» .ب ای استتتتتتاس ،گ وه کار
شناسا ای کمیسیو  ،ه س ی از ا ول حقوقی از جمله حق ب م یط زیس سالم را به
عنوا حقوق بنیادی بشر مورد شناسایی ق ار دادند.
 _5اعالمیۀ الهه

اعلامیۀ لاهه در بارۀ م یط زیستت در ستتال  1989نیز میا م یط زیستت و حقوق بشتتر
ارتباط ب ق ار و حق زندگی با ک ام و منا سب شا را در م یط زی س پایدارتایید می کند .
ای اعلامیه در راس ای بیا حق ب م یط زیس به عنوا یکی از موضوعات حقوق بشر گام
ب داش ت ه و بیا می دارد که آستتیب های زیس ت م یطی ،در واقع ،تتدمه به حق زندگی با
ک ام در م یط جهانی اس .
در مقدمۀ ای اعلامیه آمده اس  « :حق زندگی حقی اس که تمامی دیگ حقوق از آ سر
چشتتمه می گی د ،تضتتمی ای مستتئولی کستتانی اس ت که در دول ها در ستتراستتر جها ب
سرکارند ،ام وزه شرایط زندگی در ک ۀ ما بوسیلۀ حملات م عددی که جو زمی را م اث ساخ ه
اس تهدید می شود».
 _6قطعنامۀ تصویب شده  14دسمبر  1990مجمع عمومی سازمان ملل

قطعنامۀ شمارۀ  94/45ت صویب شده  14د سمب  1990مجمع عمومی سازما ملل نیز زی
د» تصویب گ دیده اس .
عنوا « ورورت تضمی م یط زیس سالم ب ای بهزیس ی ه
 _7اعالمیۀ ریو

و

اعلامیۀ کنف انس جهانی ستتتتازما ملل در ریود وژانی و ب ازیل در بارۀ م یط زیستتتت
توستتتعه مع وف به « اعلامیه ریو » نیز در جو ستتتال  1992حقوق بشتتتر را با م یط زیستتت
م تبط می داند  .ا تتول  1و  10ای اعلامیه ،حاوی قواعدی مشتتابه منشتتور جهانی طبیع و
به ن وۀ اج ای ا ول م بوط به حق ب م یط زی س و حفاظ از آ اخ صاد داده شده
اس .
در ماده  1ای اعلامیه آمده اس « انسا ها موضوع ا لی دل مشغولی های م بوط به
توستتتتتعۀ پایدار می باشتتتتتند  .آنها حق دارند از زندگی ستتتتتالم وهماهنگ با طبیع ب خور
دارباشند».
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از م یط زی س

در ای کنف انس ،مو ضوع حمای
پایداربا یکدیگ م تبط می گ دند.
در ماده  3ای اعلامیه نیز ذک شتتده استت  «:حق توستتعه باید به ت تیبی ت قق یابد که نیاز
های م بوط به توسعه و م یط زیس نسل های حال و آینده را تاًمی کند».
همچنی در ماده  15ای اعلامیه آمده اس ت که ب ای حفاظ از م یط زیس ت  ،دول ها
باید م ناستتب با امکانات خود ،تدابی اح یاطی وستتیعی را اعمال نمایند .در تتورت ب وز خط
شتتتتتتدید یا غی قابل جب ا  ،عدم وجود دلایل قطعی علمی نباید بهانۀ ب ای تاخی در اتخاذ
تدابی موث ب ای پیشگی ی از ورود لطمه به م یط زیس شود.
 _8اعالمیۀ ویانا

و تو سعۀ اق صادی در مفهوم تو سعۀ

تاریخ 25

اعلامیۀ پایانی و ب نامۀ عمل ویانا تصتتویب شتتده کنف انس جهانی حقوق بشتتر در
جو  1993در وت یش نیز به شنا سایی حقوق همب س گی از جمله شرایط به زی س پ داخ ه
استت  .ای کنف انس تاکید ک د که در چهارچوب ا تتول و اهداف منشتتور ملل م د ،ارتقا و
حمای از کلیۀ حقوق بشتتتر یکی از مستتتایل مشتتتروع و در راستتت ای منا ع جامعۀ بی المللی
اس .
 _9طرح اعالمیۀ اصول حقوق بشر و محیط زیست

عی منع تبعیض و حمای از اقلی ها واب س ه به سازما ملل نیز گزارشگ
کمی سیو
ویژۀ را در بارۀ حقوق بشتتر و م یط زیستت تعیی نمود  .وی گزارش نهایی خود را در ستتال
1994ارائه و حق ب م یط زیستتتتت را به عنوا یکی از مقولات حقوق بشتتتتترمع ی ک د  .در
پیوس ای گزارش که در بارۀ ا ول حقوق بشر و م یط زیس اس ذک شده اس که« :
همۀ ا اد دارای حق امنی و ب خورداری از م یط زیستتتتت ی ستتتتتالم و بی خط اکولوژیکی
هس ند».
 _10اعالمیۀ هزارۀ سازمان ملل

اعلامیۀ هزارۀ سازما ملل ت صویب شده سپ مب سال  2000مجمع عمومی سازما ملل
اشاره به ارزش های بنیادی در روابط بی الملل دارد که یکی از آنها حفاظ از م یط زیس
می باشتتد  .در قستتم «د » ای اعلامیه آمده است  « :ما باید ازهیی تلاشتتی ب ای نجات تمام
بشری ومهم ی ازهمه زندا ما از خط زندگی در سیاره ای که به شکل جب ا نا پذی ی
ب اث عالی های نوع بشتتر خستتارت دیده و منابع آ دیگ ب ای نیازهای آ بستتنده نخواهد
بود خود داری ننماییم».
اسناد بالا ه چند دارای اهمی بوده و حق ب م یط ز یس را تایید می کنند ولی از ل اظ
حقوقی ،جنبۀ الزام آور ندارند  .ا زو ب ای استتناد ،معاهدات و کنوانستتیو هایی در ستتطح
جهانی به ت صویب رسیده اند که عبارتند از  :عهد نامۀ ت صویب شده  27جنوری  1967در بارۀ
ضتتا ،کنوانستتیو پیشتتگی ی از آلودگی ناشتتی ازته نشتتینی زایدات در دریا تصتتویب شتتده 29
دسمب  ،1972کنوانسیو آلودگی دریا ها توسط کش ی ها تصویب شده  2نوامب ( 1973ه
دو امضتتا شتتد در لند ک.کنوانستتیو ب در بارۀ حفاظ از نستتل حیوانات و حشتتی تصتتویب
شده سال  ،1979کنوان سیو کانب ا در مورد حفظ منابع زندۀ دریای قطب جنوب ت صویب

155

فصل سوم :حقوق ناظر به توسعه (انکشاف)

شتتده ستتال  ، 1980کنوانستتیو بازل ) ( Baselدر خصتتود کن ول حمل ونقل زایدات خط ناک
میا کشتتور های تصتتویب شتتده ستتال  1989و …1کمی ۀ حقوق بشتتر نیز در تفستتی عام خود در
ستتال  1997اعلامیه ک ده اس ت  « :دول ها در جه حمای از حق زندگی ا اد ،می بایس ت
تمهیدات مثب ی را به منظور کاهش م گ ومی نو زادا و حمای از آنا در ب اب سؤتغذیه و
بیماری های واگی دار اتخاذ نمایند ،به وضوع ای ام حمای از م یط زیس را به دنبال دارد».
ب  -اسناد منطقۀ

اسناد منطقۀ الزام آورتصویب شده اند که عبارتند از:

در زمینۀ حق ب م یط زیس
نخس ت ی ستتند منطقۀ که صتتری اً به حق ب م یط زیس ت ستتالم توجه ک ده اس ت منشتتور
ا یقایی حقوق بشر وم دما تصویب شده  1981می باشد  .مادۀ  24ای منشور می گوید«:
همۀ م دم حق دارد ازم یط زیستتتت ی رضتتتتای بخش ،جامع و مناستتتتب ب ای توستتتتعۀ خود،
ب خوردار باشند».
پ وتکل ال اقی به کنوانستتیو ام یکایی حقوق بشتتر تصتتویب شتتده ستتال  1998موستتوم به
پ وتکل ستتا ستتالوادور نیز به حق ب م یط زیس ت ستتالم اشتتاره ک ده اس ت  .در مادۀ  11ای
د حق دارد در
پ وتکل ،زی عنوا « حق ب م یط زیستتت ستتتالم » ذک شتتتده استتت  « :ه
م یط زیس سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اولیه ب خوردار شود و دول های عضو
م عهد می گ دند که ح استت  ،حفاظ و بهبود م یط زیستت را ت ویش نمایند».کنوانستتیو
اروپایی حقوق بشتتتر به حق ب م یط زیستتت اشتتتاره ننموده استتت  .ولی م کمه اروپایی
حقوق بشتتر در بارۀ دعاوی م بوط به خستتارات زیستت م یطی با اس ت ناد به مواد  8و  6ای
کنوانسیو  ،حق ب م یط زیس سالم را مورد تایید ق ار داده اس .
پ  -منابع داخلی

در استتلام آیات و روایات م عددی در بارۀ تکلیف م دم به حفظ منابع طبیعی و خدا دادی
وم یط زیس وجود دارد از جمله آیۀ  61سوره هود ،آیه  19سورۀ حج  ،آیۀ  53سورۀ طه ،آیۀ
99سوره انعام ،آیۀ  164سورۀ بق ه  ،آیۀ  30سوره انبیا و...
ام وزه حق ب م یط زیستتت ستتتالم از چنا اهمی ی ب خورداراستتت که یکی ازماده های
قانو استتتتاستتتتی در کشتتتتورهای مخ لف از جمله در جمهوری استتتتلامی ا غانستتتت ا به آ
اخ صتتتاد داده شتتتده استتت  .مادۀ  15قانو استتتاستتتی جمهوری استتتلامی ا غانستتت ا چنی
صراح دارد« دول مکلف ا س در مورد حفظ و بهبود جنگلات وم یط زی س تدابی لازم
اتخاذ نماید».
همچنی طبق ماده نهم قانو استتاستتی « معاد  ،و ستتای منابع زی زمینی و آثار باست انی
ملکی دول میباشد.
حفاظ و اداره املاک دول و ط ز ا س فاده درس از منابع طبیعی و سای املاک عامه
توسط قانو تنظیم می گ دد».
در ا غان س ا قوانی عادی و مق رات م عددی در باره حفاظ از م یط زی س ت صویب
شده که عبارت اند ا س  :قانو م یط زی س سال ، 1385قانو آب سال  ، 1388قانو نف
 -1تقی زاده انصاری مصطفی،حقوق م یط زیس

در ای ا د  33به نقل ازهما د .449
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گاز(هایدرو کارب ک ستتال  ، 1387قانو معاد ستتال ، 1387قانو شتتاروالی،قانو تنظیم جنگلها
سال  ، 1391حفاظ آینده ا غانس ا  ،ناشر اداره ملی حفاظ از م یط زیس ا غانس ا به
همکتتاری ) ( UNEPو ک تتاب راهنمتتا ب ای تنفیتذ قتتانو  ،مق ره هتتا و ط زالعمتتل هتتای م یطی
زیس ی به همکاری ) ( UNEPو...
در ا غانستت ا اداره ملی حفاظ از م یط زیستت ماموری حفاظ از م یط زیستت را
ب عهده دارد که ریاس آ عضوی در شورا وزی ا را دارا می باشد.
مادۀ  345قانو جزای ا غانستتتتت ا نیز زمان اج اهای جزائی در زمینۀ حفاظ از م یط
زیس را پیش بینی ک ده اند.
باید به خاط داشتتتت که در اب دا ای دول ها بوده اند که کام های اولیه و اب دائی را در
جه حفاظ از پ نده گا و ماهیا ب داشتتت ه اند که در حقیق موضتتتوع م یط زیستتت ی را
دنبال می نمود .دول ها من یث تابعا ا تتتلی حقوق بی المللی و اج اکننده گا اهداف
بی المللی از جمله حقوق م یط زیست دارائی تتلاحی ان صتتاری در قلم و خود بوده و با
قدرت بیشت اج ائی می واند قواعد حقوقی الزام آوری را در حوزه م یط زیست به تصتتویب
رستتانیده و آن ا ب ای بدست آورد اهداف زیست م یطی به اج ا در آورند  .از ط ف دیگ در
کلیه استتتتتناد بی المللی تک اراً از موقف و نقش دول ها در اج ائی قواعد و تعهدات بی
المللی سخ به میا آمده اس و نیز حاکمی دول ها را شناسائی نموده اند ،چنانچه بند
7ماده  2کنوانسیو سازما ملل در زمینه اعلام میدارد « هیی یکی از مق رات مندرج در ای
منشتتتور ملل م د مجاز نمی دارد که در امور که ذاتاً جز تتتلاحی داخلی کشتتتور ها استتت
دخال کنند و اعضتتتا را نیزملزم نمی کنند که چنی موضتتتوعاتی را ب ای حل و صتتتل ،تابع
مق رات ای منشتتور ق ار دهند» الب ه با تاکید به مق رات ذک شتتده ا تتل قابل اج ائی دیگ ی
ها اشتتتاره دارد ،در ماده 21
در موضتتتوعات م یط زیستتت وجود دارد که به حاکمی دول
اعلامیه استت کهلم چنی اب از نظ شتتده استت « دول ها طبق منشتتور ملل م د و ا تتول
حقوق بی المللی دارای حق حاکمی به ه ب داری منابع طبیعی خویش مطابق ستتتیاستتت
های زیستتت م یطی میباشتتتد » از ای دیدگاه نقش حقوق بی المللی جز تبیی ارزشتتتها و
قواعد عام شتتمول چیزی دیگ ی نمی تواند باشتتد  .مهم ت ی دلیل ای ام آ است که جامعه
بی المللی اقد ه گونه قوتهای قه ی ب ای به ک ستتی نشتتاند تصتتمیمات خود اس ت  ،الب ه
زمان اج ای قواعد بی المللی که حاکم به حقوق بی الملل و روابط
ای به نا دیده گ
بی المللی استتتتتتت نبوده زی ا در اکث موارد ای حقوق بتته ویژه اج ای اغلتتب تعهتتدات در
خصود م یط زیس به مسئولی دول ها گذاش ه شده اس  .با مشاهده سای اسناد
بی المللی زیستتت م یطی اعم از الزام آور وغی الزام آور دیده میشتتتود که به ا تتتل وق
تاکید شتتده است  .ماده  2اعلامیه ریو چنی است « بناب منشتتور ستتازما ملل م د مق رات
قوانی بی المللی ،کشتتتتتورها از حق حاکمی ب ای به ه ب داری ازمنابع خود در راستتتتت ای
ستتیاس ت های توستتعه ئی و م یط زیس ت ی خود ب خوردارند ،با تبی از ای موضتتوع همانند
ستتای نظام حقوقی در قانو استتاستتی دول جمهوری استتلامی ا غانست ا نیز به حفاظ از
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م یط زیس و منابع طبیعی پ داخ ه شده اس  .از اینکه ا غانس ا ی کشور وابس ه به
جامعه بی الملل ومع هد به اج ای الزام بی المللی و در کل استتتتناد بی المللی استتتت در
مواد  7قانو استتاستتی ا غانس ت ا چنی تذک گ دیده اس ت « دول مکلف به رعای منشتتور
ملل م د ،معاهدات بی الدول ،میثاق های بی المللی که ا غانستتت ا به آ مل ق شتتتده و
رعای اعلامیه جهانی حقوق بشتتر میباشتتد  .به همی منظور در حال حاو تر ستتاخ اری به نام
اداره ملی حفاظ از م یط زی س ب یث اداره م س قل در ای ک شور ت شکیل گ دیده ا س .
عنوا قانو م یط زیستتتت در ای زمینه از جانب دول به تصتتتتویب
همچنا قانو ت
رستتتیده استتت .اما بخاط باید داشتتت که ب خی مستتتایل مهم و جدی وجود دارد ،به ویژه در
حوزه م یط زیستتتت وق ی که دانش بشتتتتری بی م ز بود م یط زیستتتت را گواهی نموده
استتتت  .مستتتتایل چو آلودگی دریائی ،الودگی هوا مهاج ت انواع گونه های حیات وحش،
ذخای مشتتتتت ک ماهیا در مناطق م زی یا مناطق ان صتتتتتاری اق صتتتتتادی وغی ه م دود به
لاحی سر زمینی نمیشود ،با وجود تضاد به ا ل حاکمی در حقوق بی الملل می تواند
به عنوا تنها راه حل و گ ه گشتتتتتتاه باشتتتتتتد ،ای بخش مهمی از حقوق بی المللی م یط
زی س را ت شکیل میدهد ،بناب ای در ا ل لاحی ان صاری دول ها ب قلم و اش چنی
حقی ب میاید که م یط زی س آ ک شور نباید از زیا های حا ل از عالی های بی و آ
تتدمه بیبیند  .اما
حوزه یعنی در قلم و و مکا دیگ ئی که در تتلاحی دول دیگ استت
جایگاه م یط زیستتتت در کشتتتتورها با درنظ داشتتتت اینکه ای کشتتتتور ها درچه وضتتتتعی
اق صادی و نع ی ق ار دارد م فاوت اس  .که بگونه ذیل مخ صراً به آ اشاره مینماییم.
 _1جایگاه محیط زیست در کشور توسعه یافته

در اب دا باید دانس ت که کدام کشتتورها توستتعه یا ه شتتم ده میشتتود ،از واژه کشتتورهای
توسعه یا ه ب ای تو یف کشورهای اس فاده میشود که به معیار هاي توسعه دس یا ه
استتت  .تعیی مصتتتداق و معیارهای توستتتعه یا گی همواره ب طبق معیاری های م فاوت
مورد ب ث بوده است  ،اما بطورکلی معیارهای اق صتتادی عمدتاً شتتاخص ا تتلی کشتتورهای
توستتعه یا ه بوده است که در آ میزا در آمد یکی از مهم ی معیار است در پهلوی آ
تتتنع ی بود کشتتتور استتت یکی دیگ از معیار های که اخی اً مورد توجه ق ار گ ه
میزا
ا س  ،شاخص تو سعه ان سانی میبا شد  .ای شاخص معیارهای اق صادی نظی در آمد را با
ام ی همچو میزا امید به زندگی و ستتتتطح آموزش عمومی ت کیب میکند  .به ای ت تیب
کشور هاي که نم ه بالات ی در شاخص توسعه انسانی دارند توسعه یا ه م سوب میشوند
و بقیه کشتورها ،کشتورهای در حال توستعه گف ه میشتود .کشتور های توستعه یا ه معمولاً
دارای نظام های مب نی ب رشد اق صادی خود جوش واس اندارد های بالای زندگی میباشند.
با توجه به اینکه هدف ا تتتلی بستتتیاری از ستتتیاستتت های اق صتتتادی دستتت یابی به رشتتتد
اق صادی بالا ت میباشد ،مخاط ات زیس م یطی ناشی از عالی های اق صادی به ی
موضتتوع ب ث ب انگیز تبدیل شتتده اس ت و اغلب کشتتورهای توستتعه یا ه از ل اظ آلودگی
زیستتت م یطی جز کشتتتورهای آلوده کننده جها هستتت ند .خ وج ستتترمایه گزاری مستتت قیم
خارجی در کشور توسعه یا ه ،به طور مثب با شدت سیاس های زیس م یطی م تبط
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ا س و آلودگی در ک شورهای در حال تو سعه به طور مثب با ورود سرمایه گزاری م س قیم
خارجی م تبط اس  .با ای حال و با درنظ داش ارتباط نزدی بی در آمد سرانه ی کشور و
شتتدت ستتیاست های زیست م یطی ،ضتتیه پناه گاه آلودگی بیا میکند که کشتتورهای در
حال توستتتتتعه پناهگاه آلودگی اند ،در حال که کشتتتتتورهای توستتتتتعه یا ه در تولیدات پاک
ضیه ب اث ات هزینه ئی قوانی زیس م یطی ب کشورها تم کز
م خصص هس ند  .ای
ک ده  .مطالعات تتتتورت گ ه در حوزه اق صتتتتاد م یط زیستتتت در کشتتتتورهای اروپائی و
توستتتعه یا ه داری جذابی زیادی استتت و به همی دلیل مطالعات در ای زمینه توستتتط
کشتتورهای مذکور در حجم وستتیعی انجام شتتده است  .وجود رابطه ئی بی شتتدت ستتیاست
های زیس م یطی وسرمایه گزاری مس قیم خارجی را کل وهمکارانش پیشنهاد ک دند ،آنها
ی مدل اق صاد سیاسی را با رقاب ناقص در بازار م صول در نظ گ ند که در آ شرک
های داخلی و خارجی به طور مشتتت ک ی دول م لی را ب ای مالیات ب آلودگی مطلوب
ت میل میکنند  .تاثی ستترمایه گزاری خارجی ب ستتیاستت زیستت م یطی ،مشتتروط ب درجه
ستتاد دول م لی اس ت  ،اگ درجه ستتاد به اندازه کا ی بالا باشتتد ،ستترمایه گذاری خارجی
منج به سیا س زی س م یطی با شدت کم ی می شود و بناب ای سرمایه گذاری خارجی
کم به ایجاد پناهگاه آلودگی اس .
در اخی می وا گف با توجه به اینکه در کشتتتورهای توستتتعه یا ه خ وج ستتترمایه گذاری
مستت قیم خارجی وجود دارد ای ام موجب ان قال آلودگی به ستتای کشتتورها گ دیده و بناب
موجودی معیارهای مطلوب توستتعه م یط زیستت از وضتتعی و جایگاه خوبی ب خوردار
بوده اس ت  .بطور مثال اس ت فاده از ان ژی ها تجدید پذی  ،بدیل ان ژی های مخ ب و مضتتر به
م یط زی س امیدواری و رو یایی مثب به م یط زی س را در ای ک شورها تقوی بخ شیده
استتت  .از ط ف دیگ شتتته وندا ای کشتتتورها از قوانی شتتتدید و ستتتخ زیستتت م یطی
حمای میکنند.
 _2جایگاه محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

کشتتتتورهای در حال توستتتتعه در مجموع کشتتتتورهایی هستتتت ند که به درجه قابل توجهی از
نع ی شد م نا سب با جمعی شا د س نیا ه اند ،دارای ا س اندارد پایینی از زندگی،
پایه نع ی توسعه نیا ه شاخص پایی توسعه انسانی هس ند که همبس گی شدیدی بی
در آمد پایی و رشد بالای جمعی  ،هم میا ه دو وهم در بی ک شورها وجود دارد  .به بیا
دیگ می وا گف کشتتتورهایی که دارای اق صتتتاد پیشتتتر ه ت در میا ملل در حال توستتتعه
میباشتتند ،اما هنوز به طور کامل نشتتانه های ی کشتتور توستتعه یا ه در آنها تثبی نشتتده
تتنع ی شتتده و یا در حال توستتعه دس ت ه بندی میشتتوند .
ا تتطلاح کشتتور تازه
اس ت  ،ت
یعنی به طور کل به توستتتعه اج ماعی از ل اظ آموزش ،بهداشتتت  ،امید به زندگی وغی ه در
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ارتباط اس  .کشورهای در حال توسعه در حدود بیش از  120کشور در جها خوانده شده اند
.1در ای کشور به دلیل ذیل م یط زیس از وضعی و جایگاه خوبی ب خوردار نبوده اس .
اولاً  :رشتتتد جمعی در ای کشتتتورها موجبات بیم آلودگی م یط زیستتت ی را اهم نموده
اس ت ؛ زی ا ب طبق پیش بینی ها انجام شتتده از ستتال  2000الی ستتال  2050جمعی شتته ها در
کشورهای د ر حال توسعه ) آسیائی ( از هش تا ده ملیارد نف خواهد رسید.
ثانیاً  :در کشتتورهای در حال توستتعه به دلیل پایا بود ستطح در آمد ،م دم ای کشتتورها
خواس ار بهبود قوانی م یط زیس نیس ند.
ثالثاً  :رشتتتد اق صتتتادی کشتتتورهای در حال توستتتعه م تبط با تغیی اتی درمعیشتتت آنها از
کشاورزی به نع ی میباشد ،بناب ای سرمایه گذاری در بخش نع ا زایش میابد که منج
به بدت شد وضعی زیس م یطی میگ دد .
رابعاً  :عالی های اق صادی به ویژه عالی های نع ی ،به ه ب داری بی رویه از منابع
طبیعی در ک شورهای در حال تو سعه از مواردی ا س که شانس خوبی به م یط زی س در
ای کشور ها نبوده اس .
خامصتاً  :است اندارد های پایینی از زندگی پایه های تتنع ی توستتعه نیا ه ،شتتاخص پایی
تو سعه ان سانی ان قال آلودگی با وارد شد سرمایه از ک شورهای تو سعه یا ه ،ضعف و یا
عدم اج ای قوانی زیس م یطی ...در کشورهای توسعه یا ه مواردی اس که به تخ یش
م یط ز یستتت انجا میده استتت  .قابل یاد آوری استتت در هنکام تصتتتویب اعلامیه زیستتت
م یطی ریو در ستتتتال  1992میلادی میا کشتتتتورهای توستتتتعه یا ه و در حال توستتتتعه ی
ستتلستتله اخ لا ات و یا عدم توا ق ب ستتر مستتئولی پذی ی تخ یب م یط زیستت جهانی و
مق ر نمود مسئولی در آ رونما گ دید.
 _3جایگاه محیط زیست در کشورهای کمتر توسعه یافته ) فقیر(

ک شور کم تو سعه یا ه از ل اظ اق صادی ا طلاحی ا س که از ط ف جغ ا یه دانا
جدید ب ای تو یف ک شورهای ا س فاده می شود که بطور دقیق به عنوا ک شورهای در حال
توسعه یا ه طبقه بندی شده اند با ای خصو ی که آنها از ل اظ اق صادی کم توسعه
یا ه و یا زی خط توستتتعه اند و معمولاً بیشتتت ی همبستتت گی را با عوامل دیگ ی همچو
توستتعه پایی انستتانی دارند  .ستتطح آموزش و بهداشتت در ای کشتتورها هنوز تکامل قابل
ملاحظه نیا ه و ضعیف تو یف شده اس  .ب عکس ط ف مقابل ای طیف عبارت اند از
کشورهای توسعه یا ه و کشورهای بیش توسعه یا ه.
خوب ! با توجه به ای عقب ماندگی اق صتتادی ،تتنع ی ،بهداشتت ی ،آموزشتتی و توستتعه
انسانی و ضعی م یط زیس در ای کشورها نیز حال رق باری دارد ،بطور مثال ق در
ای کشورها یگانه عامل جدی اس که شه وندا ای کشورها به اس فاده بی رویه از منابع
طبیعی م بادرت می ورزند  .موارد قطع جنگ لات ب ای ت می م خارج و ر ع وتتتتترورت ها،
اس خ اج غی قانونی معاد  ،شکارنمود گونه حیوانی نادر و در حال انق اض در پهلوی سای
 -1انستتا دوس ت
.49

م مد

تتاب نظام حقوقی حفاظ

از م یط زیس ت

در ا غانس ت ا در پ تواستتناد بی المللی د

160

حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان و...

اعمال مخ ب نمونه از تخ یب م یط زیستت م ستتوب میشتتود  .پ داخ به ابعاد و جوانب
م یط زیس در ای کشورها بسیار گس ده بوده و می واند موضوع ب ث عل یده باشد.
گفتار سوم  -محتوا و ابعاد

حق ب م یط زی س سالم هم جنبۀ دی دارد و هم جنبۀ جمعی .از ی سو هیی ی از
شه وندا از راه اعمال و عالی های خود حق آسیب زد و تخ یب م یط زیس را ندارند و
اشخاد زیا دیده ،حق اقامۀ دعوا در ورت ورود لطمات زیس م یطی دارند  .از سوی
دیگ  ،در جامعۀ بی المللی ،دول ها موظف به همکاری با یکدیگ در حل م شکلات زی س
م یطی جها می باشند.
ت قق حق ب م یط زیستتت ستتتالم مستتت لزم آ استتت که شتتته وندا از وضتتتعی م یط
پی امو خود و از اتفاقاتی که منج به تهدید آ می گ دد اطلاع یابند و هوشتتیار باشتتند ،در
تصتتمیمات م بوط به م یط زیس ت مشتتارک داش ت ه باشتتند ،در زمینۀ مستتایل
روند گ
زی س م یطی آموزش ببینند و در ورت ورود خ سارت به م یط زی س حق اقامۀ دعوا و
دس سی به م اجع اداری و قضائی ب ای جب ا خسارات داش ه باشند.
حق ب م یط زیستتت دارای عناصتتتر و اجزایی استتت که در استتتناد گوناگو بی المللی و
منطقه ئی ذک شده اند که عبارتند از:
 _1حق دس ت ستتی به اطلاعات زیس ت م یطی ) مادۀ  10اعلامیۀ ریو ،مواد  10 – 12ا تتول
راهب دی تتو یا تصتتویب شتتده ستتال  ، 1995مواد 2 ، 3و  9کنوانستتیو بی المللی در بارۀ حق
د س سی به اطلاعات و م شارک عمومی در زمینۀ م یط زی س ت صویب شده سال 1998
کمیسیو اق صادی اروپایی سازما ملل در دنمارک ،بند 1مادۀ  4کنوانسیو سازما ملل در
مورد تغیی ات آب و هوا ،مواد  13و  17کنوانسیو تنوع زیس ی و مادۀ  10کنوانسیو اروپایی
حقوق بشر(؛
 _2حق مشتتارک همگانی در روند تصتتمیم گی ی های زیستت م یطی ) ماده  10اعلامیۀ
ریو ،مادۀ  23منشور جهانی طبیع  ،یکی از ا ول راهب دی و یا ،کنوانسیو بی المللی
در بارۀ حق دس ت ستتی به اطلاعات و مشتتارک عمومی در زمینۀ م یط زیس ت  ،بند  1مادۀ 4
کنوان سیو تغیی ات آب وهوا و مادۀ  17پیش ط ح سومی میثاق بی المللی حقوق ب شر به
نام حقوق همبس گیک؛
 _3حق ب آموزش در زمینۀ مسایل زیس م یطی ) مادۀ  19اعلامیۀ اس کهلم(.
 _4حق اقامۀ دعوا ،دس سی به م اجع اداری و قضایی و جب ا خسارت در ورت ورود
خستتارات زیس ت م یطی ) مادۀ  10اعلامیۀ ریو ،مواد  18و  19پیش ط ح ستتومی میثاق بی
تتتتو یا ومادۀ 10
المللی حقوق بشتتتتر به نام حقوق همبستتتت گی ،یکی از ا تتتتول راهب دی
کنوانسیو اروپایی حقوق بشرک.
گفتار چهارم  -مسئولیت بین المللی دولت ناشی از فعالیت های موبوط به تخریب محیط زیست

درستت استت که دول ها در داخل قلم و وم زهای خود دارای حق حاکمی  ،ماندهی و
انجام عالی های گوناگو بوده و در به ه ب داری ازمنابع و ث وت های طبیعی خویش از
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آزادی ب خوردارند ،ولی ممک استتت اعمال دول ها موجب آستتتیب زد به م یط زیستتت
ک شورهای هم سایه و به خط ا اد بهدا ش و سلام شه وندا آنا گ دد مانند انفجار
هستتتت ه ئی چ نوبیل در اوک ای  .لذا دول ها در تتتتورت ای اد خستتتتارت به م یط زیستتتت
مستتتئولی دارند  .در ای زمینه ،کنوانستتتیو های م عددی در ستتتطح بی المللی تصتتتویب
گ دیده ا س که عبارتند از  :کنوان سیو م بوط به م سئولی م صدیا ک ش ی های ه س ه
ئی تصویب شده سال  1962ب وکسل ،کنوانسیو را جع به مسئولی مدنی ب ای خساراتهس ه
یی تصویب شده سال  1963ویانا ،کنوانسیو م بوط به خسارات ناشی از اجسام ضایی
تصتتتویب شتتتده ستتتال  ، 1972پ وتکل ال اقی حفاظ از م یط زیستتت به معاهدۀ جنوبگا
تصو یب شده سال ، 1991کنوانسیو مسئولی مدنی ناشی از عالی های خط ناک نسب
به م یط زیس تصویب شده سال  1993شورای اروپا.
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خالصه

م یط زی س به عنوا ی رش ه جدید حقوقی ،تنظیم کننده مه ی ع ه های زندگی
بشتتتتر بوده ،با درک مفاهیم م یط زیستتتت  ،رعای ا تتتتول و معیارهای حاکم به ای حقوق
عمدتاً عملی ستتتاخ استتتناد بی المللی م یط زیستتت ی می وا به م یط زیستتت مطلوب
و نیز میزا نگ انی های موجود ع تتته های زیستتت
وعاری از ه نوع ام اض دستتت یا
م یطی را کاهش داد وهمچنا به موضتتتتتوع حقوق نستتتتتل های بعدی اندیشتتتتتید  .درک از
مفاهیم م یط زیستت مستتائل چو خاک ،آب ،هوا و منابع طبیعی ،اکوستتیستت م ها وغی ه
مفاهم م یط زیستتت ی و نیز چگونگی شتتتکل گی ی ای رشتتت ه با اهمی اج ماعی با اهداف،
ا تتول و اعلامیه های حاکم که بیانگ قواعد مشتت ک م یط زیس ت ی استت ب ای حفاظ از
ستتاحه مشتت ک زمی خب نوید آوری بوده استت  .ه گاه کشتتورها مواضتتع واحد وپی گی را
جه عملی ستتاخ قواعد و ا تتول های ای رشتت ه روی دستت گی ند بدو ت دید به ا تتل
م یط زیس سالم اس خواهیم رسید.
موضوع که همانا داش
مبحث هفتم  -حقوق فرهنگی ( حق بهره مندی از آموزش ،پرورش و فرهنگ(
گفتار اول  -تعریف

حقوق هنگی حقوقی استت که هدف از آ  ،رشتتد شتتخصتتی و بالندگی انستتا از راه
آموزش ،پ ورش و ارتقای ستتتطح آگاهی و هنگ و ایجاد دوستتت ی و تفاهم میا م دم می
با شد  .ای حقوق عمدتاً شامل حق ب آموزش و پ ورش از سطح اب دائی تا عالی ( مواد  26و
27اعلامیۀ جهانی حقوق بشتتر( ،پیکار با بی ستتوادی ،تقوی و تستتهیل ام ت قیق و پژوهش )
مادۀ  15میثاق حقوق اق صتتتادی ،اج ماعی و هنگی(  ،ب خورداری شتتته وندا از مواهب و
ک ی (بند  2مادۀ 27
های علمی ،حمای از منابع مادی و معنوی مالکی
واید پیشتتتتتر
اعلامیۀ جهانی حقوق بشتتتتتر 1و مادۀ  15میثاق حقوق اق صتتتتتتادی ،اج ماعی و هنگی و
کنوانستتیو جهانی حق مولف تصتتویب شتتده  6ستتپ مب  1952ژنو و ا تتلاحی  24جولای 1971
پاریس ،تفستتی عام شتتمارۀ  17کمی ۀ حقوق اق صتتادی ،اج ماعی و هنگی در ستتال  2005ک،
مشارک ا اد در زندگی هنگی جامعه ( بند  1مادۀ  27اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ 15
میثاق حقوق اق صادی ،و اج ماعی و هنگی( ،تکلیف حمای و ح ا س از می اث هنگی
و هنگ عامه و  ...می گ دد.
گفتار دوم  -منابع
الف  -منابع بین المللی

مادۀ  55من شور ملل م د اعلام می کند « :با توجه ورورت ایجاد ثبات و ر اه ب ای ت می
روابط مستتالم آمیز و دوس ت انۀ بی المللی ب استتاس اح ام به ا تتل ب اب ی حقوق و خود
مخ اری ملل ،سازما ملل امور ذیل را تشویق خواهد ک د:
 -1بند  2مادۀ  27اعلامیۀ جهانی حقوق بشر چنی
شرک کند ،از نو و هن ها به ه گی د و در پیشر

صراح دارد «:ه کس حق دارد آزادانه در زندگی
علمی و واید آ سهیم باشد».

هنگی اج ماع
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هنگی به حقوق

مواد  14و  15میثاق حقوق اق صتتتتادی ،اج ماعی و
دارد  .ومواد اخی  ،هنگی عبارتند از:
تامی آموزش و پ ورش اجباری و رایگا
تعمیم آموزش و پ ورش م و سط از جمله آموزش نی وح ه ئی م و سطه آموزش عالی
از راه رایگا ک د آ .
مقابله با بی سوادی
توسعۀ مدارس در همۀ سطح و بهبود وضعی و شرایط معلما
اولوی والدی یا ستترپ ستت ا قانونی کودکا در ان خاب مدارس و نوع آموزش و پ ورش
کودکا خود به شتتترط آنکه مدارس مزبور دارای حداقل موازی و استتت اندارد های آموزش و
پ ورش تصویب شده دول باشند.
حق ا اد به شرک در زندگی هنگی جامعه
های علمی و واید آ .
به ه مندی ا اد از پیشر
حمای از منا ع مادی و معنوی ناشتتتتتی ازه گونه اث علمی ،ادبی یاهن ی ) حق تالیف،
تصنیف و اخ اع(
-10رعای آزادی لازم ب ای ت قیقات و پژوهش های علمی و عالی های خلاقانه
 -11حفظ و پاستتداری از می اث هنگی مل ها ) کنوانستتیو حماب از می اث هنگی و
طبیعی جها تصویب شده سال  1972مجمع عمومی سازما مللک
 -12حق اقلی های نژادی ،مذهبی یا زبانی در ب خورد داری از هنگ ویژه و استت فاده از
.1
زبا خود )مادۀ  27میثاق حقوق مدنی و سیاسیک
به موجب مادۀ  13میثاق حقوق اق صتتتتادی ،اج ماعی و هنگی ،آموزش و پ ورش حقی
همگانی اس ت .هدف از آ باید موارد ذیل باشتتد -1 :رشتتد و نمو کامل شتتخصتتی انستتا -2
احستتتاس حیثی در آ -3تقوی اح ام و رعای حقوق بشتتتر و آزادی های بنیادی  -4آماده
ستازی ا اد ب ای ایفای نقشتی ستودمند در جامعه  -5اهم آورد موجبات تفاهم ،تستاهل و
دوستتتتت ی میا همۀ ملل و کلیه گ وه های نژادی ،قومی یا مذهبی  -6تشتتتتتویق توستتتتتعۀ
لح.
عالی های سازما ملل م د ب ای حفظ
هما گونه که کمی ۀ حقوق ب شر در بند  7تف سی عام شمارۀ  23مور  8اپ یل  1994اعلامیه
ک ده استتت  ،هنگ در اشتتتکال گوناگونی ر می نماید که می تواند شتتتامل ط ز زندگی یا
آداب و رستتتوم گوناگو باشتتتد .ت قق کامل ای حقوق ،در ب گی ندۀ اقدامات قانونی مثب ی
عال اقلی ها در جوامع مخ لف در
استتتت که ب ای حفاظ از هنگ ها و نیز مشتتتتارک
روند تصمیم گی ی هایی که ب زندگی آنها نیز تاثی گذار اس می گ دد.

 -1منوچه ی ،آزادی های عمومی د  164 – 163به نقل از عباسی د .359

هنگی اخ صتتتتاد

164

حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان و...
ب  -منابع داخلی

حق آموزش و پ ورش به نام حق تعلیم در مواد چهل و ستتتتوم الی چهل وهشتتتت م قانو
اساسی بیا گ دیده اس .
مادۀ چهل و ستتوم قانو استتاستتی چنی صتتراح دارد  « :تعلیم حق تمام اتباع ا غانس ت ا
اس ت که تا درجۀ لیستتانس در موستتستتات تعلیمی دول ی به تتورت رایگا از ط ف دول
ت می میگ دد.
دول مکلف استتت به منظور تعمیم م واز معارف در تمام ا غانستتت ا ت می تعلیما
م وستتتتتط اجباری ،پ وگ ام موث ط ح و تطبیق نماید و زمینۀ تدریس زبانهای مادری را در
مناطقی که به آ ها تکلم می کنند ،اهم کند».
در ماده  44قانو ا سا سی جمهوری ا سلامی ا غان س ا  ،دول به اج ای وظایف م شخص
در ساحۀ انکشاف وبهبود تعلیم به زنا  ،کوچیا و م و بیسوادی مکلف گ دیده اس .
« دول مکلف استتتتت به منظور ایجاد تواز و انکشتتتتتاف تعلیم ب ای زنا  ،بهبود تعلیم
کوچیا و ام ای بیسوادی در کشور پ وگ ام های موث ط ح و تطبیق نماید».
دول ن صاب واحد تعلیمی را ،ب مبنای احکام دی مقدس ا سلام و هنگ ملی ،ومطابق
با ا تتول علمی ،ط ح و تطبیق میکند و نصتتاب مضتتامی دینی مکاتب را ب مبنای مذاهب
اسلامی موجود در ا غانس ا  ،تدوی می نماید» ( ماده  45قانو اساسیک.
در مادۀ  46قانو ا سا سی چنی آمده ا س  « :ت سیس و ادارۀ مو س سات تعلیمات عالی،
عمومی و اخ صاصی وظیفۀ دول اس .
اتباع ا غانس ت ا می وانند به اجازۀ دول به ت ستتیس موستتستتات تعلیمات عالی ،عمومی،
اخ صاصی و سواد آموزی اقدام نمایند  .دول می تواند ت سیس موسسات تعلیمات عالی،
عمومی و اخ صاصی را به اشخاصی خارجی نیز مطابق به احکام قانو اجازه دهد.
شترایط شتمولی در موستستات تعلیمات عالی دول ی و ستای امور م بوط به آ  ،توستط
قانو تنظیم می گ دد».
علم ،هنگ ،ادب و
در مادۀ  47قانو استتاستتی ذک شتتده است که « :دول ب ای پیشتتر
هن پ وگ ام های موث ط ح می نماید.
دول حقوق مؤلف ،مخ ع و کاشتتتتف را تضتتتتمی مینماید و ت قیقات علمی را در تمام
ع تتته ها تشتتتویق و حمای میکند و استتت فادۀ موث از ن ایش آ را مطابق به احکام قانو ،
تعمیم می بخشد».
دی استتتتتلام به علم و دانش اهمی به ستتتتتاایی قایل شتتتتتده ،پی وا خود را به اگی ی و
ت صتتتیل علم ت غیب و تشتتتویق می نماید  .استتتلام اگی ی علم و دانش را نه تنها حق بلکه
وظیفه همگانی دانس ه اس .
زی ا دی ا سلام ازهما بدو ان شار ،به خاط مبارزه با جهل ،بیدان شی و خ ا ات به مبارزه ب
خاس ه وهیچگاه دانا و نادا را در ی سطح ق ار نداده اس .
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خداوند م عال می
( ٌقل هل یس وی الذی یعلمو والذی لایعلمو انما ی ذک اولوا الالببک
بگو آیا آنانیکه می دانند و آنانیکه نمی دانند ب اب ند  .بیگما خ دمندا پند می پذی ند.
دی اسلام م دم را به سوی اهداف عالی انسانی و اخلاقی دعوت نموده ،به خاط پ ورش
و آموزش به  ،آنها را به تزکیه و پاک ستتاخ نفس دعوت نموده اس ت  .م اد از تزکیه نفس
پاک سازی روح آدمی ،رشد ونموی آ و ساخ خود ان سا ا س تا از گم اهی نجات یا ه،
سئوظ ها و تلقینات نادرس  ،مانع رشد ا س عداد ذهنی ،سلام  ،کار و کو شش ان سانها
نگ دد  .در ای آی ی که به پیامب استتتتتلام نازل گ دید ،به وی خطاب شتتتتتد که بخوا به نام
پ وردگارخود  .2خداوند م عال وموده ا س که (:کمال ارسلنا یکم رسولاً منکم ی لٌ وا علیکم
کم مالم تکونوا تعلمو ک.3
ای نا ویزکیکم و یعلمکم الک ب و ال کمه و یعلم ٌ
همانگونه که در میا شتتما رستتولی از شتتما ستت ادیم که آیات ما را ب شتتما می خواند و
شتتتتما را پاکیزه می ستتتتازد ،به شتتتتما ک اب و حکم می آورد و چیزی را که پیش ازی نمی
دانس ید به شما می آموزاند  .در آی دیگ ی می ماید:
)هو الذی بعث ی الامی رستتتتتولا منهم ی لٌ وا علیهم ای ه و یزکیهم و یعلمهم الک ب
وال کمه و ا کانوا م قبل لفی ضتتتتتلل ٌمبی ( .4او ستتتتت خدایی که در میا م دم امی،
پیامب ی ازهما م دم مبعوث گ دانید تا ب ای آنا آیات وحی خداوندی را تلاوت کند و آنها را
از لوث و پلیدی ها پاک ستتازد و حکم الهی را ب ای شتتا بیاموزد  .در حالی که قبل ازی در
گم اهی بودند.
تزکیۀ نفس از جمله وتتتروریات رشتتتد معنوی در جامعه استتت که بالاث آ میا تمایلات
بدنی یا حیوانی و روحی هماهنگی و تعادل ایجاد و از کشتتتتانید انستتتتا به بی اهه و خود
پ س ی جلوگی ی می نماید.
یضه و وجیبه دانس ه
پیامب بزرگوار اسلام طلب علم را بالای ه م د و ز مسلما  ،ی
اس .
.5
طلب العلم علی کل مسلم
1

گفتار سوم  -محتوا و ابعاد

از آنچه گذشت اندکی به نقش آموزش آشتتناشتتدیم ،ولی جه شتتفاف شتتد ب ث و ایجاد
انگیزه بیشتت در تفک م دم غیور ا غانستت ا توضتتیع بیشتت داده می شتتود  .آموزش ،بنیاد
دی و اج ماعی ،سیاسی و اق صادی می باشد.
ه نوع ت ول و پیشر
هیی مل ی نمی تواند بدو آموزش به ر اه اق صتتتتادی ،روابط حستتتتنه اج ماعی و رشتتتتد
خصتتل های دینی و اخلاقی نائل آید  .آموزش به د کم میکند که استت عداد های خود را
 -1آیه  9سوره الزم
 -2آیه اول سوره اق ا.
 -3آیه  151سوره البق ه
 -4آیه  2سوره الجمعه.
 -5حدیث شریف رواه اب ماجه – روای

حضرت انس (رضک و در مسند امام ابوحنیفه علی کل مسلم ومسلمۀ.
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بار ور ستتتازد .چو ریشتتته اغلب زشتتت یها به نادانی و نا آگاهی ب می گ دد و طولانی شتتتد
ب ا کنونی کشور ،نیزمعلول نا آگاهی و بی سوادی اس .
اق صتادی ،ستیاستی و اخلاقی ی مل درگ و شتکل گی ی هوی ملی و جمعی و
پیشتر
همدردی وهمکاری او استتتتت ای روند ارزشتتتتتمند جز از راه آموزش موا ق و آگاه شتتتتتد ب
ستترنوشتت مشتت ک به دستت نمی آید قط مل آگاه می تواند م زهای اخ لاف را بشتتکند
وهوی جمعی و دینی را در خود زنده سازد.
ک یو
ام وزه در آمد بی ش و ر اه قط با تلاش یزیکی به د س نمی آید ،بلکه عالی
نی که معلول آموزش اس کار ساز و مشکل گشا می باشد .آموزش جدید توانس ه اس
ستتطح تولیدات زراعی ،دامی وباغی را چندی در تتد ا زایش دهد و منابع طبیعی از قبیل
نف و گاز و  ...را در اخ یار بشر ق ار دهد.
حل مشتتکلات شتته وندا  ،نیازمند مدی ا آگاه و دانا می باشتتد .
ی نظام ستتیاستتی جه
مدی آگاه و دل سوز می تواند نظام سیا سی را ب جغ ا یای و سیع ی ک شور گ س ش دهد و
نظم و امنی  ،عدال اج ماعی و آموزش توستتتتتعه ستتتتتاز را ب ق ار نماید  .از عوامل عقب
ماندگی کشتتورما نداش ت آموزش کار آمد و مدی ا آگاه و کفای بوده اس ت  .حق آموزش و
پ ورش از جمله حقوق هنگی دی و شامل اگی ی یا ک سب معلومات از ط یق آموزش
و پ ورش تعلیمات اب دایی ،م و سط و عالی اعم از عمومی ،تخ ص صی ،نی و ح ه یی می
باشد  .تمام شه وندا حق دارند با اس فاده از آزادی آموزش و پ ورش اولاد خود را به مک ب
و مدرسه گذا ش ه ،زمینه اگی ی تعلیم ب ای آنها را اهم سازند .ا اد جامعه می وانند خود
نوع آموزشی را که به آ علاقه دارند ،ان خاب نمایند.
اهم ستتتتتاخ امکانات و زمینه های آموزش و پ ورش از جمله وجایب و مکلفی های
 ،ت ویش و تعمیم معارف در
دول استتت  .جه ارتقای آگاهی عامه ،کستتتب دانش و مع
تمام ستتتاحات کشتتتور ،دول مکلفی دارد تا در قستتتم احداث مکاتب و مدارس اب دایی،
م وستتط ،عالی و تخصتتصتتی و ح ه یی ،تهیه ک ب و لوازم درستتی و آماده ستتاخ معلمی و
اس ادا جه تدریس ،اقدام مق ضی به عمل آورد.
ان خاب مک ب و مدرستته از جملۀ حقوق والدی کودکا استت و آنها می وانند دری رابطه
تصمیم بگی ند  .به همی گونه مکاتب ،مدارس و پوهن و ها از ط ف اشخاد خصوصی نیز
ایجاد شتتتتده می واند ،ولی در تمام احوال ،چه مک ب ،مدرستتتته و دانشتتتتگاه دول ی باشتتتتد یا
خصتتوصتتی ،تعیی پ وگ ام های درستتی ،نصتتاب مضتتامی  ،ط ز آموزش و شتترایط استت خدام
معلمی و اس ادا از جمله اموری اس که صرف م علق به خود اشخاد نبوده ،بلکه دول
در زمینه مکلفی هایی دارد که بایستتتتتت انجام دهد  .دول حق مداخله معقول را دری
موارد داراس ت و می تواند مطابق احکام استتناد تقنینی ،شتترایط و حدودی را وضتتع و بالای
همه یکسا تطبیق نماید.
انشا هللا

مأخذ
الف  -کتب

 -1ق آ ک یم
 -2احادیث
 -3داود م مد داود پایا نامه جایگاه ک ام ان سانی در قانو ا سا سی ا غان س ا در پ تو
اسناد بی المللی سال 1392
-4یوناما توقیف های خود سرانه در ا غانس ا سال 2009
-5الیکساندرا هیلال گوور موازی م اکمۀ عادلانه سال 1387
-6کان ولی رهنمای حقوق ملکی در ا غانس ا سال 2005
سال1388
-7رحمانی یزدری علی جا علل عقب ماندگی ا غانس ا و راه بی و ر
 -8علامه غلام حیدر جایگاه حقوق بشر در قانو اساسی ا غانس ا سال1387
 -9علامه غلام حیدر عدال جزائی در ا غانس ا سال1390
-10گزیده ای از پایا نامه های علمی در زمینه حقوق اساسی سال1387
 -11رسولی م مد اشرف ت لیل و نقد قانو اساسی ا غانس ا سال1388
 -12عباسی بیژ حقوق بشر سال 1390
 -13انستتا دوست م مد تتاب نظام حقوقی حفاظ از م یط زیست در ا غانست ا در
پ تو اسناد بی المللی سال1392
 -14زنجانی عباس علی عمید حقوق اقلی ها
 -15س انکزی نصرهللا مبادی حقوق سال1387
 -16مدی ل نیاز حقوق بشر سال1386
 -17م سعودی نجما نقش پولیس ا غان س ا در د او از حقوق و آزادی های اق شارآ سیب
پذی جامعه سال1393
 -18گلوبل رای س اج ا ت جزائی در نظام عدلی و قضائی ا غانس ا سال1391
 -19غلامی حسی رهنمود حقوقی ب ای پولیس ا غانس ا سال1385
 -20معاونی آموزش قوه قضتتتتتتایه ای ا  1387گذیده از پایا نامه های علمی در زمینه
حقوق اساسی ،ته ا  :ان شارات جاودانه.
 -21نائی داک ذاک ز مسلما م جم :م س مهاج کابل :ان شارات میه .
 -22رحمانی یزدری علی جا  ، 1388علل عقب ماندگی ا غانستتتت ا و راه های بی و ر
ته ا :ان شارات می اث ،ماندگار.
 -23ک اب تفسی کابلی ت جمه حضرت شیخ الهند م مودال س دیو بندی و حضرت مولانا
ناشر احمد عثمانی دیو بندی.
ب  -قوانین

قانو اساسی ا غانس ا

سال1382
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جزا  :من شرۀ ج یدۀ رسمی شمارۀ مسلسل  347میزا سال
مدنی :من شرۀ ج یدۀ رسمی شماره مسلسل  353مور 1355.10.15
وکلای مدا ع  :من شرۀ ج یدۀ رسمی شماره مسلسل  934قوس سال1387
مبارزه علیه مواد مخدر  :من شره ج یدۀ رسمی شمارۀ مسلسل  875مور

 -2قانو
 -3قانو
 -4قانو
 15دلو
 -5قانو
سال 1384
 -6قانو رسیدگی به تخلفات اطفال  :من شرۀ ج یده رسمی شمارۀ مسلسل  846سال1384
 -7قانو پولیس  :من شرۀ ج یده رسمی شمارۀ مسلسل  818سال1382
 -8قانو م ابس و توقیف خانه ها  :من شرۀ ج یده رسمی شمارۀ م سل سل  852مور 10
جوزای سال 1384
-9قانو ا ول م اکمات مدنی  :من شرۀ ج یده رسمی شمارۀ مسلسل  722سال 1369
-10قانو اج ماعات ،اع صابات و تظاه ات  :من شرۀ ج یدۀ رسمی شمارۀ مسلسل 805
مور 22/12 /1381
-11قانو کار  :من شرۀ ج یدۀ رسمی شمارۀ مسلسل  914مور  15دلو سال1385
 -12قانو م یط زیس سال1385
 -13قانو منع خشون علیه زنا من شرۀ ج یده رسمی شمارۀ  989سال1388
 -14قانو تنظیم خدمات مخاب اتی تصویب شده سال1389
1355

پ  -ا عالمیه ها و کنوانسیونها

-1اعلامیۀ جهانی حقوق بشر  :تصویب شده  19 / 9 / 1327مجمع عمومی سازما ملل م د
 -2اعلامیه حقوق بشتتتر و شتتته وند انستتته ،تصتتتویب شتتتده  26اگستتت ستتتال  1789مجلس
انسه.
موسسا
-3میثاق بی المللی حقوق مدنی وسیاسی ،مور  25/ 9/ 1354تصویب شده مجمع عمومی
سازما ملل م د
 -4میثاق بی المللی حقوق اق صتتادی ،اج ماعی و هنگی تصتتویب شتتده دستتمب 1966
مطابق  25 / 9/ 1354مجمع عمومی سازما ملل م د
-5اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر تصویب شده  15اسد سال  1369در قاه ه
 -6کنوانسیو حقوق اطفال تصویب شده مجمع عمومی ملل م د تاریخ  20نومب سال
1989

-7کنوانستتیو علیه شتتکنجه و مجازات ظالمانه یا ر ار غی انستتانی واهان
شده  10دسمب 1984
-8کنوانسیو ر ع کلیه اشکال تبیعیض علیه زنا تصویب شده سال1979
-9اعلامیۀ بی المللی م یط زیس ی ریو ،سال1992.
-10اعلامیۀ بی المللی م یط زیس ی اس کهلم1972.
-11منشور جهانی طبیع سال1982

آمیز تصتتویب

187

یاری منع شکنجه2002.

 -12پ وتوگول اخ
-13کنوانسیو منع شکنجه و دیگ ر ارهای غی انسانی و ت قی آمیز1984.

مأخذ

ت  -پایگاه های انترنتی
www.unicef.org /program/rights/mainmenue/html.
Http:// www2. Ohchr.org/English/issues/tevelopenment

