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  قانون اساسي افغانستان

  مراحل قانوني/ آزادي 

  :احكام قانون اساسي افغانستان در رابطه با آزادي و مراحل قانوني قرار ذيل اند

"  
  مادة بيست وچهارم

نون اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قا. آزادي حق طبيعي انسان است
  .تنظيم مي گردد، حدودي ندارد

دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت . آزادي و كرامت انسان از تعرض مصئون است
  .انسان مكلف مي باشد

  مادة بيست وپنجم

  .برائت ذمه حالت اصلي است
متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمة باصالحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه 

  .شناخته مي شود

  مادة بيست وهفتم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده 
  .هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار ويا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون. باشد

هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمة باصالحيت و مطابق به 
  .كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشداحكام قانوني 

  مادة سي ويكم

 براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وكيل دهر شخص مي توان
  .مدافع تعيين كند

متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطالع يابد و در داخل ميعادي كه قانون 
  .كمه حاضر گرددتعيين مي كند در مح
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  .دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي نمايد
محرميت مكالمات، مراسالت و مخابرات بين متهم و وكيل مدافع از هر نوع تعرض 

  .ون مي باشدئمص
  ".وظايف و صالحيتهاي وكالي مدافع توسط قانون تنطيم مي گردد

  شكنجه

  :ت اند ازاحكام مربوط به شكنجه عبار

"  
  مادة بيست ونهم

  .تعذيب انسان ممنوع است
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، 

تعيين   .گرفتاري يا توقيف ويا محكوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد
  .جزائي كه مخالف كرامت انساني باشد، ممنوع است

  ممادة سي ا

اظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيلل اكراه به دست اورده شود، 
  .اعتبار ندارد

 به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل، در راقرا
  ".حضور محكمة با صالحيت

  نقش حقوق بين الدول

  :ون اساسي افغانستان وجود داردبه ارتباط نقش حقوق بين الدول احكام ذيل در قان

"  
  مادة هفتم

 ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاقهاي بين المللي كه افغانستان به آن ردولت منشو
  ".ملحق شده است و اعالمية جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند
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   بريتانياةتجرب

  مراحل قانوني/ آزادي 

  
قانون ضد تروريزم، جرايم و تامين "لت بريتانيا بعد از حمالت يازدهم سپتمبر در نيويورك، دو

يك عضو (اين قانون به وزير داخله .  را به تصويب رساند) ATCSA 2001 ("2001امنيت 
را به تروريست بين المللي  " مشكوك معقوالً" يقدرت بازداشت خارجيها) اجرايي اين قانون

لس اعيان بريتانيا ميبايست قانوني بودن ، مجخله در مقابل وزير داA and othersدر قضيه .  ميداد
  :در اين رابطه.  اين مقررات را بررسي ميكرد

  
 the“) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 5)1(اول از همه، اين مقررات ناقض ماده  )1

ECHR”)و اينكه  "كس حق آزادي و امنيت شخصي داردره"  :نآطابق  ميباشد كه م
ر درحاالت معين و مشخص كه هيچ گم  "دهيچ كس از آزادي اش محروم نخواهد ش"

  .ميكندناين قضيه صدق كدام درمورد  
 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به كشورها اجازه ميدهد برخي مقررات اين 15ماده  )2

ت اضطرار در زمان جنگ يا ديگر حاال "يرد فقط گناديده را ) 5به شمول ماده (كنوانسيون، 
 ."يد ميكندملي را تهدوامنيت عمومي كه زندگي 

به دليل تهديد تروريستي كه ملت اين كشور با آن ) الف(كه ودمندولت بريتانيا استدالل  )3
 مبرا 5خود را از التزام در مقابل ماده ) 15براساس ماده ( كه داردروبروست، حق آن را 
 ATCSA 2001قدرت بازداشت اعطا شده براساس قانون ) ب(بداند و به همين دليل 

  .مشروعيت دارد

مجلس اعيان بريتانيا اين استدالل را رد كرده و حكم داد كه  صالحيت بازداشت اعطا شده  )4
 : با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ناسازگار استATCSA 2001براساس قانون 

حبس به مدت نامعين بدون اتهام يا " عمومي تورص كه به خاطرنشان ساختمحكمه ) الف
مراجعه ( "انون را برقرار ميداند، مردود شناخته ميشودمحاكمه در هر كشوري كه حاكميت ق

  )74رد نيكالس، پاراگراف كنيد به ال
را براي ) بدون اتهام( هيچ نوع صالحيت بازداشت ATCSAدر اين مورد قانون ) ب

به همين دليل مجلس .  شهروندان بريتانيا كه مظنون به تروريست باشند، مشخص نكرده است
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 كه محدود به شهروندان ATCSAصالحيت بازداشت در قانون اعيان، فيصله كرد كه 
  . غيربريتانياييست، معقول نبوده و تبعيض آميز است

ي و گ زندهيچ تهديدي به"كه هم فراتر رفته واظهاركردرد هافمن، از اين يكي از قضات، ال) ج
تهديد واقعي ":  طوري كه در ماده پانزده كنوانسيون اروپايي ذكر شده، وجود ندارد" ملتامنيت

از كه مطابق قوانين متعارف و ارزشهاي سياسي زندگي ميكنند،  يي ملتگزند و  امنيت مليبه
مراجعه به  (".خيزند قانون ضد تروريزم برمي همينتروريزم ناشي نميشود، بلكه از قوانيني مانند

  )97پاراگراف 
  

اين قانون .   را تصويب كرد"2005قانون جلوگيري از تروريزم "در پاسخ به اين تصميم، پارلمان 
 را اعطا ميكند، كه براساس آن بر هر فردي كه به طور معقولي مشكوك به "كنترل نظم"ت قدر

اگر آشكار ساختن دليل .  دست داشتن در اعمال تروريستي باشد، محدوديتهايي اعمال ميشود
شد، مغاير با منافع عمومي اب مبتني بر آن حكم و يا دادن اطالعاتي كهفرد مورد نظر اعمال حكم بر 

  . و يا اطالعات را نخواهد داشتهيچ حقي براي دانستن دليل، آنگاه فرد مورد نظر پنداشته شود
  

، مجلس اعيان اين موضوع را 45UKHL ]2007[ ج ج وديگران درمقابل هوزيرداخلدر قضيه 
روز را در منزل   ساعت18كه مثال از فرد ميخواهد (بررسي كرد كه آيا برخي دستورات كنترل نظم، 

 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 5 بنا به معناي ماده "محروميت از آزادي"به مثابهء ) خود بگذراند
 با در نظرداشت نوع ، ن دستوراتاي  مقرر داشت كه3/2مجلس اعيان با اكثريت .  هست يا خير

  .مدت آن، تاثيرات و روش تطبيق آن، مغاير با كنوانسيون اروپايي ميباشد

  شكنجه

، مجلس اعيان اين موضوع را بررسي  UKHL 71 ]2005[ هآ و ديگران در مقابل داخلدر قضيه 
 شكلي از اشكال كرد كه آيا مواردي بوده كه در آن احتماال شواهد بدست آمده از طريق شكنجه به

اين سوال در زمينه مراحل قضايي مطرح شد كه .  مراحل قضايي ارائه شده باشد يا خيردرمختلف 
 "مظنون به تروريست بين الملي"مرتبط با بازداشت افرادي باشد كه توسط حكومت به عنوان 

  .  معرفي شده و آن افراد حكومت را در برابر اين مظنونيت به چالش كشيده باشند
  

مسئله مشخص اين بود كه آيا شواهد بدست آمده از طريق شكنجه توسط يك حكومت خارجي، 
بدون آنكه بريتانيا به هيچ شكلي در آن دست داشته باشد،  ميتواند به مراحل قضايي ارائه گردد 
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مجلس اعيان فيصله كرد كه يك ممانعت مطلق در برابر ارائهء چنان شواهدي در هر مرحله .  ياخير
  :ند بيانيه ها از قرار ذيل ا هاي مهم اينبخش.  راحل قضايي وجود دارداز م

  
 نگريسته انزجارقوانين عمومي انگليسي شكنجه و ثمرهء آنرا در پنجصد سال گذشته با تنفر و "  

 كشور جهان ابراز ميشود كه پيمان منع شكنجه 140 اكنون از سوي بيش از انزجاراست، و اين 
  )51د بنگهام پاراگراف رال ("را پذيرفته اند

شواهد بدست آمده از طريق ... دستور به ممانعت از... اصل قوانين عمومي، به تنهايي خود"  
شكنجه را ميدهد و آن را، نامعتبر، غيرمنصفانه، توهين آميز نسبت به معيارهاي انساني و 

 براي كسب يك محاكمهحيثيت خوانده و اينگونه شواهد را ناسازگار با اصولي ميداند كه 
  ".عدالت بايد رعايت كند

شكنجه، حكومتي را كه از آن استفاده ميكند و  سيستم .  استفاده از شكنجه توهين آميز است"  
در زماني كه .  قضايي كه شواهد بدست آمده از اين طريق را قبول ميكند، فاسد و حقير ميسازد

روپا بود، رد آن توسط قوانين سيستم قضايي مبتني بر شكنجه يك امر قابل قبول در تمام ا
عمومي منبع افتخار و غرور ملي و تحسين روشنفكران و نويسندگان خارجي همچون ولتر و 

  )82رد هافمن پاراگراف ال ( ".بكاريا بود
شكنجه هيچ جايگاهي .  قانون استفاده از شكنجه را به هر منظوري كه باشد، حمايت نميكند"  

ندارد كه موجوديت آنها وابسته به رد استفاده از چنين روشهايي در دفاع از آزادي و دموكراسي 
هرگاه شكنجه در يك سيستم قضايي رايج شود، همانند مرضي ساري ... توسط مسئوالن است

رد ال( ".گسترش ميابد و كساني را كه از اين متد كار ميگيرند سنگدل تر و بيرحم تر ميسازد
  )113-112 گرافهوپ، پارا

پشتيباني از استفاده از شكنجه و شواهد بدست آمده از اين طريق در مراحل وظيفهء عدم "  
اجازه دادن به ارائهء چنين شواهدي در مراحل قضايي، ... قضايي، بايد متعالي شمرده شود

وجدان را تكان داده، باعث سوء استفاده و تنزل سيستم قضايي شده و حكومت را در يك 
  )150 كارس ول پاراگراف ردال( ".آلودگي غير اخالقي دخيل ميسازد
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  تجربهء اياالت متحده امريكا

  مراحل قانوني/آزادي

 دادگاه عالي اياالت متحده بايد بر شهروندان امريكايي كه  1حمدي در مقابل رامسفلد در قضيه 
 بازداشت شده بودند، حداقل الزم از انصاف "جنگجوي دشمن"توسط مقامات اين كشور به عنوان 

  :ه خود نكات ذيل را اظهار داشتفيصلنر، در اقاضي اوك.  يشدرا قائل م
  

مراحل قانوني نيازمند آن است كه به شهروندي كه در اياالت متحده به عنوان جنگجوي ... "
 براي اعتراض به داليل بازداشتش در مقابل يك تصميم الزمدشمن بازداشت شده، يك فرصت 

 اصول قانون اساسي در مناسب حفظ توازن ... )2 ستون 6. ص( ".گيرنده بي طرف داده شود
اما به همان .  اين جا، براي ملت در دوران نبرد دوام دار از اهميت فوق العاده برخورددار است

اندازه هم مهم است كه محاسبات ما در حفظ ارزشهايي كه اين كشور آنها را عزيز ميدارد، و يا 
  .  امتيازات شهروندي امريكا كوتاهي نكند

 جريان پرچالش ترين و نامطمئن ترين لحظات است كه تعهد ملت ما به مراحل قانوني در
بيش از هر وقت ديگر به بوتهء آزمايش گذاشته ميشود؛ و در همين زمان است كه ما بايد تعهد 

 ستون 16ص . (خود را در داخل به اصولي كه به خاطر آن در خارج جنگيده ايم، حفظ كنيم
بازداشت شده كه خواهان به چالش كشيدن معرفي خود به عنوان يك شهروند  .... )1

جنگجوي دشمن است، بايد در جريان مستندات مرتبط با آن قرار گيرد و به او يك فرصت 
.... منصفانه براي مقابله با ادعاي حكومت، در مقابل يك مرجع تصميم گيرنده بيطرف داده شود

  ".ز از بين رفته نميتوانداين حقوق مهم برخاسته از قانون اساسي هرگ
  

نر، قبول كرد كه برخي تعديلها در پروسه هاي عادي قابل قبول است به شرط آنكه اقاضي او ك
او اظهارات ذيل را در .  مورد اشاره او محترم شمرده شودحقوق برخاسته از قانون اساسي 

  : كردئه  مجاز اراتتعديالاين بارهء 
  
 است آن باشد كه به جز در مورد عناصر اصلي، جريان در عين حال، مقتضاي شرايط ممكن"

قضايي جنگجويان دشمن ميتواند طوري طرح شود تا پتانسيل غير معمول آنها، براي ايجاد بار 

                                                 
٥٤٢   ١ U.S. ٢٠٠٤ (٥٠٧(  
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.  بيشتر بر روي مجري قانون، در شرايطي كه يك منازعهء نظامي در جريان است، سبك شود
 معتبرترين سند حكومت در يك مرحله  مثال شايعات شنيده شده، ممكن است به عنوان]534[

همچنين قانون اساسي از تصور يك فرضيه به نفع شواهد حكومتي .   قبول باشد قابلقضايي
خدشه دار نخواهد شد، تا جاييكه آن فرضيه قابل چالش باشد و فرصت منصفانه اي براي 

ه با به چالش كشيدن در مجموع، در حالي كه حفاظت كاملي كه همرا. ... مقابله با آن داده شود
يدها بازداشت وجود دارد، كارآمد نبوده و يا در حالت يك جنگجوي دشمن مناسب نباشد، تهد

نسبت به عملياتهاي نظامي، ناشي از يك سيستم ابتدايي بازنگري مستقل و شنود قضيه توسط 
يك تصميم گيرنده بيطرف، ، چندان سنگين نيست كه حقوق اصلي شهروندي براي چالش 

  . اسب دولت را زايل سازدمن
  

آقاي .  داشت مشابهي يريگع نيز دادگاه عالي موضحمدان در مقابل رامسفلددر قضيه بعدي 
 در جريان تجاوز 2001حمدان، يك شهروند يمني، توسط نيروهاي شبه نظامي در نومبر سال 
 او به 2002در جون .  به افغانستان دستگير شد و به نظاميان امريكايي تسليم داده شد

كميسيونهاي "آقاي حمدان منصفانه بودن و مشروعيت .  بازداشتگاه گوانتانامو فرستاده شد
كميسيونهايي كه ادارهء بوش براي مراحل قضايي در بازداشتگاه .  را به چالش كشيد"نظامي

بدون اختالف نظر، " اظهار داشت كه اين كمسيونها نسقاضي استيو.  گوانتامو تشكيل داده بود
بخشي از قوانين انعطاف پذير بين المللي ست كه براساس آن متهم بايد براي محاكمه  يك

كه در واقع تاييدي بود بر اظهارات  "خود حاضر و نسبت به شواهد بر ضد خود آگاه باشد
حاكميت قانون متعارف، بر عدالت طبيعي استوار است كه براساس "قبلي دادگاه كه گفته بود 

آزادي بررسي آن را نداشته، پيشداوري نخواهد امكان واهدي كه آن هيچ كس بر حسب شو
  2. "شد
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