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   اساسى قانون افغانستاند

   مراحلقانونى / يآزاد

  :دادي احكام  قانوناساسىد افغانستان د د آزادى او قانونى مراحلو په هكله  

"  
  څلورويشتمه ماده

ه چې د ۍ او له عامه مصالحو پرت دا حق د نورو د آزاد .دى  طبيعى حقانساند  ي آزاد
  .قانون له ليارې تنظميږي حدود نلري

دولت د انسان د آزادۍ او كرامت په ساتنه .  له تيري خوندي ديو كرامت ي اآزادد انسان 
  .او درناوي مكلف دى

  پنځه ويشتمه ماده

  .دىحالت اصلى  ى برائتذمد 
تر هغې چې د باصالحيته محكمې په قطعى حكم  متهم محكوم عليه ثابت نه شي، بې 

  .ګناه ګڼل كيږي

  اوه ويشتمه ماده

نه ګڼل كيږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتكاب دمخه نافذ  عمل جرم څ يوهي
هيڅوك د قانون له حكمونو پرته تعقيبيداى، نيول كيداى او يا توقيفيداى نه . شوى وي
  . شي
 قانون له اته سزا نشي وركول كيداى مګر، د باصالحيته محكمې په حكم او د هغههيچ

   .احكامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتكابه مخكې نافذ شوى وي

  يوديرشمه ماده

څوك كوالى شي چې له نيولكيدو سره سم له ځانه د اتهام د لرې كولو او يا د حق د هر
   .ثابتولو لپاره مدافع وكيل وټاكي

او دهغې مودې دننه لري چې له نيولو سره سم  له منسوب اتهامه ځان خبر كړي متهم حق 
  .چې قانون يى ټاكي، محكمه كې حاضر شي

  .پيښو كې د بيوزلي متهم لپاره مدافع وكيل ټاكى جنايى په دولت 
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له هرډول تعرض و مخابرات ا مكالمات، مراسالت د متهم اړو د هغه د وكيل ترمنځ 
  .ځخه خوندي دي

  ".يواكونه د قانون له ليارې تنظميږو اوظايف د مدافع وكيالنو 

   او زورونهشكنجه 

  :دادياحكام د شكنجې په لړ 

  نه ويشتمه ماده

  . ديتعذيب منعد انسان 
څوك نه شي كوالى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د ترلسه كولو لپاره كه څه هم هي

تر تعقيب، نيونې يا توقيف الندې وي اويا په جزا محكوم وي، د هغه د تعذيب لپاره 
   .عذيب امر وركړياقدام وكړي يا يې د ت

  .مخالفې جزاټاكل منع دي كرامت انسانى د

  ديرشمه ماده

  .د متهم يا بل شخص څخه په زور ترالسه شوي څرګندوې، اقرار يا شهادت اعتبار نه لري
ر د متهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه او دعقلى روغتيا په حالت اقراپه جرم 
  ".دې كړى ويد باصالحيته محكمې په وړان كې يې

   دحقوقو رول بين الدولد

  :شته  په اساسى قانون كې النديني احكام افغانستان حقوقو د رول په هكله د بين الدولد

"  
  اوومه ماده

ر، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې منشود ملګرو ملتو د دولت 
 ".ميې رعايت كويافغانستان د هغو سره تړاو لري او د بشري حقوق د نړيوالې اعال
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 :تجربهي دبريتاني

 قانونى مراحل/ آزادى 

تروريزم، " ى دولت د يى د بريدونو نه وروسته د برتانټنيويارك كى د سپتمبر د يوولسمى ني
دا  قانون د كورنيو چارو . ړتصويب ك) ATCSA2001(  او امنيت د تامين قانون   جرايمو ضدد

 چى د  نيولو او بندى كولو حق وركاوه بهرنيانوهغوته د ) ىړ يو غ كولوددى قانون د اجرا( وزير
چارو  په قضيه كى  كورنى A and Othersد .پرى شوى وى   " معقول شك " يوال ترهګرى ړدن

د مشرانو مجلس ددى مقرراتو ى نيپه مقابل كى ، بايد د برتا  ته د بهرنيو چارو وزير وزارت
  :پدى ارتباط. ىاولي ړقانونيت څي

  
  5)1( د)The ECHR(ون د اروپايى كنوانسيون د بشرى حقوا مقرراته نه مخكى، دڅ له هر )1

" ى چاو دا." شخصى امنيت حق لرىاو څوك د آزادۍهر "چى وايى  مادى ناقض دى
 كى صدق كوى برخودا قضيه په مشخصو ." نه شى بي برخي  نه ۍوك به له خپلى آزادڅهي

  يو څچى هي
  .هيى عملى نه شو

 
چى ددى   ماده هيوادونو ته حق وركوىپنځلسمه بشرى حقونو دكنوانسيون د اروپايى  )2

د  "ى،ړتر دغو شرايطو الندى فسخ ك) مى مادى په شمولځد پن( ينى مقرراتځكنوانسيون 
 ."ګواښ ويته ى يا عمومى اضطرارى حاالتو په وخت كى چى ملى ژوند ړجگ

ى ړ له امله چى ددى هيواد وگدګواښد ترهگرى ) الف( ى دولت استدالل كوى چى يد برتان )3
مى مادى په ځان د پنځ)  مادى پر اساس15د( ى  چىړورسره مخامخ دى، ددى حق تر السه ك

 چى ورته وركر شوى د واكهغه توقيف د ) ب(او په همدى دليل.ىڼ گنهوملزم مقابل كى 
ATCSA2001قانون پر اساس مشروعيت لرى. 

 
د اروپايى ،حق،توقيف چى د ړاو امر يى وكړ ك دا استدالل ردد مشرانو مجلس ى يد برتان )4

 . قانون سره مطابقت نلرى ATCSA2001ون ديكنوانس
 

 نامعلومى مودى يد اتهام يامحاكمى نه پرته د يو" ه  چى ړه وكړ پريكيمحكم  .أ 
د ، دى نافذى ښ هر هغه هيواد كى چى قانون پكه ، پولتوقيفلپاره د يو شخص 

  )74پارگراف . جعه وشى اى مرلرد نيكالس ته د(  ." ندهړمنلو و
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په  له اتهامه پرته د توقيفاتباعو هغوى يدبرتانپدى هكله  قانون  ATCSAد  .ب 
په همدى دليل  ،ه ندى ويلىڅ ،ىږ چى د ترهگرى فعاليتونو شك پرى كيهكله 

 توقيف په قانون  كى د بهرنيانو د  ATCSAده چى ړه وكړپريك مجلسمشرانو د 
  .ك دىډعيض نه صالحيت معقول نه او له تب

  
دملت امنيت ته " ه چى ړ او پريكره يى وكړقاضى لرد هافمن ددى نه مخكى ال  .ج 

" وجود نلري  ماده كي  راغلي،15ي د اروپايى كنوانسيون په چهيڅ   كوم تهديد 
تونو ښفو قوانينو او سياسى ارزرملت ته تهديد ،  په هغه صورت  كى چى د متعا

 قوانينو څير هبلكى د تروريزم ضد پ، ه نهخڅپر اساس ژوند كوى، د تروريزم 
  )راف دى وكتل شى ګراا پ97."(ىږته كيځخه رامنڅ

  
"  دا قانون د ړتصويب ك" د ترهگرى ضد قانون 2005"واب كى ، پارلمان دځى په ړددى پريك

  كښي چى په ترهگريزو فعاليتونو چاى چى د هغى پر اساس هر هغه ښوربخ" نظم د كنترول واك
 شخص باندى د ړر وظكه چيرى د ن.ىږى محدوديتونه وضع كيږ شك ورباندى كيد الس لرلو

كاره كول  او يا د هغو اطالعاتو وركول چى  حكم د هغى پر اساس  ښحكم د عملى كيدو د داليلو 
 شخص ددى حق نلرى  چى د ړ ونظرو پر خالف وى، په هغه صورت كى د ټاجرا شوى د عمومى گ

  . او اطالعاتو  پوه شى ويلدالپه ه ړ په ا  توقيفخپل 
  

) 2007( قضيه رو د وزيرابهرنيو چكى  كورنيو چارو د وزارت او ج ج او نورو په مقابل د 
UKHL45 ال ثچى م( پريكړيينى ځله چى د نظم د كنترول ړيڅ مجلس دا موضوع ومشرانو، د

انسيون د اروپايى كنو)ىړ ساعته پخپل كور كى تير ك18ى ځى د خپلى ورړ غواڅخهله شخص 
  .ى يا نهږل كيڼگ" بي برخي كولد آزادى نه "  مادى پر اساس 5د بشرى حقونود 

 او د يمود، د نوعيت يپريكړ ا د ه چى ړه وكړ اكثريت باندى  پريك2-3د مشرانو مجلس په 
  . د اروپايى كنوانسيو ن خالف دىي پر بنسټ ، او طريقاغيزيتطبيق 

  : او زورونهشكنجه

) 2007(ارت د الف او نورو په مقابل كى بهرنيو چارو د وزير قضيه  د كورنيو چارو د وز
UKHL71 ر ت هغى كى  پهوو چى پيښي يا داسى آله چى ړيڅ موضوع ودا ، د مشرانو مجلس

اندى ړد شكنجى له الرى  و په يو شكل كى، ډولونو ،د قضايى مراحلو دشواهدالسه شوى 
اشخاصو د هغو د  بايد شوه چىهه  طرحنتښد قضايى مراحلو په هكله دا پو. شوى وى يا نه
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  ن په توگه  پيژندل شوى ميوالى ترهگرى  د شكړكومت لخواد نحى چى د ر سره رابطه ولتوقيف
  .ى وىړكلنج چ ديانړنتوب په وم شكد ځپلاو دا افراد حكومت 
 ،  له الرى تر السه شوى شواهدشكنجيد د يو بهرنى هيواد لخوا  چى آيا ه و مشخصه مساله دا

 او كهاندى شى  ړكوالى شى عدلى بهير ته و،كيل وى ښبى لدى نه چى د برتانيى هيواد پكى 
اندى ړه چى د قضايى بهير په هره مرحله كى ددغو شواهدى په وړه وكړد مشرانو مجلس پريك.نه

  .د بيانيو مهمى برخى دادى. ممانعت وجود لرى  تل يو مطلق
  

 په رتيا ته د نفرت او بيزاحاصلشكنجى د كلونو كى وسوو ځانگليسى قوانين په تيرو پن"  
 يى السليك د هيوادونولخوا چى د نه زورونى  قراردا140ى د ړ او دا بيزارتيا د ن.سترگه كتلى

  "منل شويى، ړك
  ) پاراگراف51پر الرد بنگهام،( 
  

 د ول د شكنجى له الرى د شواهدو دتر السه كو ....ى توگهد عمومى قوانينواصل په يواځ" 
يثيت اومعيارونو ته  ح و  هغه  بى اعتباره ،غير منصفانه ،او انسانى  اامر وركوى.....مخنيوى 
و لپاره ولى  چى د عدالت د  تر السه كڼ بولى او داسى شواهد هغو اصولو مخالف گسپكاوي

  ".شيرعايت ديوي محكمي لخوا بايد 
  

قضايى سيستم چى هغه شكنجه هغه حكومت او .ي دسپكاويد شكنجى نه كار اخستل " 
 قضايى سيستم ټپه هغه وخت كى چى د شكنجى پر بنس.؛ فاسد او خواروىييپكاروى او منى 

 د بهرنيو روښان فكرانو او  وو د عمومى قوانينو لخوا د هغى ردول ړ ومنلووله اروپا كى د ټپه 
 82فمن پرلرد ها."(ولتر او بكاريا په شان دملى غرور او افتخار سبب شوليكوالو لكه 
  )پاراگراف

  
شكنجه د آزادى او . نه كوىړه د كاراخستلو مالتڅخ شكنجينگه چى وى د څقانون ، هر " 

 د دغه شان طريقو  لخوا چارواكوشتون د  چي  د هغي .اى نلرىځ څ دفاع  هيپهدموكراسى 
ارى سى د يو ړ كى شكنجه رواج پيدا كتمله چى په يو قضايى سيسكهر.    ردول دىداستفادي

  " .ار اخلى نور هم بيرحمه كوىك نه طريقي او هغه خلك چى ددى ا مومىتيپراخ شان اروغى پهن
  )113-112پارګراف پر لرد هوپ، (

  
و لدى الرى په قضايى بهيركى د شواهدو ترالسه كول بايد د ا  دنده ړخه  د نه مالتڅد شكنجى " 

كان ټلو اجازه ، وجدان ته اندى كوړپه قضايى بهير كى دغو شواهدو د و. نل شىګ وړقدر و
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ى او حكومت په يو غير ځى اخستلو سبب گرټګه ړ او ناوخوارۍوركوى او د قضايى سيستم د 
  ). پاراگراف150.گرلرد كارس ول(  .كيل كوىښتيا كى ړاخالقى كك

  : د امريكى د متحده ايالتونو تجربه

  قانونى مراحل/ آزادى 

محكمه بايد ستره  د امريكى د متحده ايالتونو 1 كىه قضيهپى دمحد رامزفلد په مقابل كى د 
په  حيث نيول " من د جنگياليو ښد" هغو امريكايى اتباعو ته چى ددى هيواد د چارواكو لخوا د 

ګن شمير خلكو ته قاضى اوكرنر، پخپله ليكنه كى .  انصاف قايل  شوى واى لږتر لږه  شوي وو
  :وويلداسي 

من د جنگيالى په ښ د د كى اامريكته چى په ،تبعه  چى هغه تيا لرىړقانونى مرحلى دى ته ا"...
 نيول كيدو او خپل د يو بى پرى سيستم په مقابل كى د چي، وخت وركړ شي نامه نيول شوى

ى په ړد دوامداره جگ)... صفحه دويم ستون6(".پر داليلو باندي اعتراض وكړيبندى كيدو 
ت لرى خو په ښه د ملت لپاره فوق العاده ارز اساسى قانون د اصولودتوازن مناسبه ساتندوخت ،

تونو په ساتنه كى چى دى هيواد ته ښ محاسبى د هغو ارزږيره مهمه ده چى زموډهمهغه اندازه 
  .ىړ ونككمۍ كى د تابيعت امتيازاتو ته ريير گران دى او يا د امډ
  

 مراحلو په  د ملت تعهد د قانونىږزمونچي ي د لويو چلنجونو او سختو شيبو په مهال كي د
هغوداخلي اصولو دپاره خپل خپل   بايدږمونى  همدغه مهال دي چو اى ږاندى آزمايل كيړو

 نيول شوى وي)...م ستونږپش.16ص(ى ړكجګړه ى په بهر كى مو د هغى لپاره چ وساتو تعهدات
بايد . معرفي شويه ګمن د جنگيالى په توښددي ولي چاعتراض وكړي   پدي ى ړتبعه چى غوا

 او هغى ته  د حكومت او يو بى پرى تصميم نيوونكى مرجع   ورته وړاندي شي هسندونونده ړا
 شوى ځتهدا مهم حق چى د اساسى قانون نه رامن.... سره د مقابلى لپاره الزمه زمينه برابره شى 

  ."ه نشى تللىځكله هم له منڅهي
  

ي د  پدى شرط چى د هغ دىړ د منلو وبدلونونهينى ځقاضى اوكرنر ومنله چى په عادى بهير كى 
  دغه  بدلونونه د .منل شوى دى كښياساسى قانون په  چى نو احترام وشى حقواشاري وړ، هغو
  :هغه په نظر دادي

 

                                                            
١  (2004)507U.S542 1  
  



١٢ 
 

من د ښچى د اصلى عناصرو نه پرته، د د تنه شايد داوىښد شرايطو غو په عين حال كى"
 د   پوتانسيل ، جنگياليو قضايى بهير كيداى شى داسى مطرح شى  چى د هغى غير عادى

ى كشمكش ځ، پداسى حالت كى چى يو پوپه خاطر ي اغيزييرډ ندي بااجراكوونكيقانون 
  )534.(روان دى، سپك شى

ه كيداى شى  په يوه قضايى بهير كى ،اوريدل شوى آوازى او شايعات د حكومت ګ د مثال په تو
  . وىړ ومنلود  يړ معتبر سند په توګه ډلپاره 

  
نون به د دولتي شواهدو په گټه ،د يوى فرضيى د تصور څخه زيانمن نشى اساسى قاه ګهمدارن

تر كومه ځايه چى هغه فرضيه د چلنج كولو وړ وى او هغى ته  د مقابلى لپاره كافى وخت  
لپاره كولو  د چلنچ توقيفد پوره خوندى توب سى حال كى چى اپه مجموع كى پد... وركړشى،

ى عملياتو په ځ د پوبي تاثيره وير وضعيت باندى پجنگيالى من د يو ښاو يا د داغيزمنه نه وي 
 بى و او د قضيى اوريدل د يپر بنسټسيستم مستقلي كره كتني د د يو ابتدايى ګواښونهنسبت 

د تابعيت اصلى ،وسيله دومره گرانه نده چى د دولت د  الزم چلنج لپاره  نكى پهوپرى تصميم نيو
  .ه يوسىځحقوق له من

  
ضعگيرى و  هم ستره محكمه يو شان م د حمدان په بله قضيه كىښي مقابل ك د رامزفلد په

 د يرغل په  پر مهال دي  كى افغانستان بان2001اغلى حمدان د يمن اوسيدونكى په كال ښ.هړوك
 د جون په مياشت كى هغه  كال2002د .يانو ته وسپارل شوځى پويونيول شو او امريكا

مشروعيت  چى  د " ى كميسيونونوپوځ"اغلى حمدان د ښ.دول شوږ ته وليزندانومگوانتاناد
قاضى  د. ړتنى الندى  راوښ تر پو،هى وړته كځد قضايى بهير لپاره رامنبوش اداره  د گوانتانامو 

يوالو ړد ن پرته د نظر له اختالفه" وويل چى دا كميسيونونهپوښتنه د اكثريت نظر استيون 
متهم بايد خپلى محاكمى ته ،هغى پر اساس  قوانينو يوه برخه ده چى د منونكوانعطاف 
 تيرو خبرو  دچى په حقيقيت كى د محكمى ."پر ضد د شواهدونه خبر وىځان خپل دحاضراو 

اساس، چى د هغى پر  ه دهړپر طبيعى عدالت والواكمني قانون عادي د "تاييد وو چى ويلى وو
 نه له مخكي نه قضاوتى دى ونه لرزالو آړيڅ چى متهم يى د بنسټواهدو پر شوك د هغو څهي

  2.شي كوالي
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