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                                       یدوهرت ديبر و نویاول سیآل: نويسنده
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        Damon Lynch                              نچیل دامون :جلد روي عكس منبع
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     Mariam Saidan                                        دانیسع ميمر :مترجم

 

۳۱۰۲ 

 (Femin Ijtihad) اجتهاد نیفم

 است محفوظ حقوق همه

 

 

 پروژه يک عنوان به.  نیقوان و تیجنس مفهوم مورد در ردنک رکف منتقدانه به ندک یم اشاره خود، یلک یمعنا در اجتهاد نیفم
 تیفعال و مسلمان، زنان حقوق یرو بر یکادمکآ قاتیتحق نیب تا مینک یم تالش ما بشر، حقوق از يکاستراتژ دفاع هدف با

 .مینک جاديا میمستق رابطه يک یحقوق یها
 

 ما یها تیاولو
 

 .قانون از نادرست یرهایتفس و یتیجنس یها شهیلک دنیشک چالش به مورد در یحقوق قیتحق
 

 .يیجنا یدعاو و خانواده در زنان حقوق به مربوط مباحث ردنک يکاستراتژ مورد در یآموزش یها ارگاهک و آموزش
 
 یدولت رتبهیعال مقامات ردنک متقاعد یبرا غیتبل منظور به یحقوق نظرات و یرا از ینوشتار هیته

 

Visit: Website> Blog> Facebook> Twitter 

 

 

 

 

 

http://feminijtihad.com/
http://feminijtihad.tumblr.com/
https://www.facebook.com/pages/Femin-Ijtihad/117217751658774?fref=ts
https://twitter.com/Femin_Ijtihad
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 خصوصي اشخاص جرائم قبال در دولت مسئوليت احراز

 

 خصوصي اشخاص جرائم قبال در دولت ،               )  الزم ریتداب اصل ضوابط به استناد با

 .است مسئول و بوده جوابگو ،(غیردولتي عوامل)

 جنايت مثل) المللبین حقوق عرفي قواعد از گرفته نشأت المللي بین تعهدات نقض قبال در ها دولت

. هستند مسئول( CEDAW و ICCPR مثل) معاهدات يا و( شكنجه و جنگي جرائم ، بشريت علیه

 عهده بر عرف، قوانین يا و معاهدات حقوق ضوابط چهارچوب در تخلف هرگونه مسئولیت بنابراين

 .است تخلفات گونه اين عواقب مسئول مربوطه دولت و بوده ها دولت

نمائید؟ اشاره تعهدات مفاد قبال در دولت تعهدات نقض از مواردي يا و مورد به توانید مي آيا  
 مي داخلي قضايي حقوق توسعه و رشد و المللي بین هاي سازمان با همكاري به معاهدات تعهد رعايت

دارد دنبال به را قضايي رويه بهبود الجرم كه انجامد . 
 

 است افراد از گروهي يا و شخص قصور يا و جرم ارتكاب پیامد دولت، مسئولیت ، سنتي تعاريف با

 ارتكاب در غیرمستقیم يا مستقیم مشاركت ، امروزه ، ولي ۰.اندشده جرم مرتكب دولت از نیابت به كه

 رخ جرائم مقابل در الزم ریتداب اتخاذ در قصور با دولت زيرا ، كاهد نمي دولت مسئولیت از جرم

 جرم ارتكاب عواقب مسئول و بوده مقصر صورت هر در غیردولتي خصوصي عامالن توسط داده

 ۳.گردد مي محسوب

 

 تعميم و بسط در مذبور ضوابط بهينه كاربرد چگونگي. كنيد تعریف را الزم ريتداب اصل استاندارد

 است؟ قرار چه از مسئوليت مباحث

 

 گنجانده زنان علیه خشونت منع بیانیه در زنان علیه خشونت با رابطه در الزم ریتداب پیگرد ضوابط

 ۲(.۰۹۹۲) است شده

 موارد در الزم ریتداب ضوابط رعايت به موظف ، زنان علیه خشونت جرائم با رابطه در ها دولت

 :هستند زير
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 پیشگیري •

  تعقیب و پیگیري •

 مجازات •

 :پذيرند صورت زير مالحظات رعايت با بايد فوق تمهیدات

 ملي قوانین با مطابقت  

 خصوصي اشخاص يا و دولت توسط جرائم ارتكاب رغم علي  

 پرونده در موجود آمار به استناد با جرائم و تعرض سیستماتیك روند اثبات نخست وهله در 

 .داده رخ تعرضات عواقب و ماهیت تشريح و VAW هاي

 

 و الزم ریتداب اصل یاجرا در دولت آشكار شكست و قصور گواه زنان حقوق نقض سيستماتيك روند

 .است داده رخ تعرضات متناسب مجازات

 

  الزم ريتداب اصل ارزیابي

 

 :كرد ارزيابي زير طريق از توان مي را تخطي و رعايت عدم

  قربانیان از حمايت در قصور .1

  مجرمین مجازات و تعقیب ، پیگرد در قصور .2

  جرائم تشديد و ادامه از پیشگیري در قصور .3

  متناسب خسارت تأمین در قصور .4

 

 قربانيان از حمایت در قصور

 

 ضوابط چهارچوب در سو يك از ، نگريست توان مي جهت دو از قربانیان از حمايت در تخلف به

 .دادرسي قوانین داشتن نظر در با ديگر سوي از و اساسي قانون

 1 -(خانوادگي خشونت و زنان علیه خشونت: مثل) قانوني حمايت 
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 2 -(قانوني تشريفات رعايت ضوابط و منصفانه محاكمه: مثل) دادرسي حمايت 

 جرمي را زنان علیه خشونت ،(EVAW) زنان علیه خشونت منع قانون افغانستان در ، مثال براي

 ديگر نوع ۰۹ و اجباري كردن قرباني ، اجباري ازدواج مثل مشخصي جرائم و نموده اعالم كیفري

 :است زير موارد به توجه قربانیان وكالي براي قدم اولین بنابراين. گیرد مي دربر را خشونت

 قوانین EVAW 

 قوانین تطبیقي مقايسه EVAW حقوق اسالمي، قوانین ترديد بي كه چرا ، اسالمي قوانین با 

 در و كرده تلقي جامعه« مصلحت» راستاي در دولت وظايف چهارچوب در را شهروندان

 .گیرد مي نظر

 قوانین استنادي اثبات EVAW بهینه استفاده ، الملليبین قضايي حقوق به توسل با اسالمي قوانین و 

 مباحث و دعوي طرح براي ملزوم ضوابط استاندارد معرفي در المللبین حقوق تدابیر از

 اي كلیشه معضل با مقابله در الملليبین دادرسي آئین صريح و قاطع واكنش مثالا . حقوقي

 مباحث مطلوب بسط براي مؤثري راهبرد زنان به مربوط هاي پرونده در كه زنان جنسیت

 در مطروحه مباحث توان مي ها پرونده اين پیامد و كار راه به توجه با. كند مي عرضه

 استراتژي اتخاذ با و كرده بیني پیش احتمالي قضايي تبعیض با مقابله هدف با را دادگاه

 و پسنديده رفتار غلط باور در ريشه كه احتمالي قضايي تبعیض. نمود خنثي را آن مقتضي

 .دارد بحث مورد جوامع در زن يك متعارف

 را دولت اقدام كه است دعوي طرح در دولت اختیار بودن شرطي ،EVAW قانون بارز كاستي

 ، آن بر عالوه ۴.است كرده وي خانواده يا و قرباني جانب از قانوني پیگرد و دعوي طرح به منوط

 پیگیري به مكلف دولت ، پرونده تشكیل و دعوي طرح عدم يا شكايت از شاكي انصراف صورت در

 .نیست دعوي طرح و جرم

 

 با دولت ، عامه منافع مالحظه و خشونت استمرار و تداوم بر مبتني ادله كفايت صورت در ، هرچند

 اقامه خانوادگي خشونت متهمان علیه بر تواند مي جامعه و قانون نام به و دولت مسئولیت به استناد

 .دهد ادامه را متهمان پیگرد و كرده دعوي

 شخصي هايگزينه بررسي و مطالعه حین در دعوي طرح براي جايگزين قانوني تدابیر كاو و كند
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 و یقانونمند راستاي در مثبتي گام جرم، پیگیري و تعقیب از انصراف به تصمیم در قرباني زنان

 . است قرباني زنان حقوق احقاق

 در دولت مسئولیت و قربانیان حقوق توازن پیامد CEDAW كمیته كلیدي و مهم احكام از برخي

 . انديافته تحقق قانوني انعطاف و مالحظات رعايت با كه است دادرسي پیگرد و تعقیب

 

 بايد را زير مالحظات دولت وظايف و قربانیان حقوق بین موازنه حفظ و توازن برقراري براي

 :داشت مدنظر

  رواني روحي هاي لطمه يا و جسمي صدمات از اعم وارده آسیب ماهیت -

  آن از استفاده و متهم بودن مسلح -

  متهم توسط جرم ارتكاب از پس قرباني تهديد و ارعاب -

  ريزي برنامه و متهم شده تعیین پیش از نقشه با جرم ارتكاب -

  كودكان بر واقعه تأثیر -

  متهم توسط جرم دوباره ارتكاب احتمال -

  قرباني امنیت و سالمتي تهديد تداوم -

  متهم با قرباني رابطه فعلي وضعیت -

  متهم و قرباني بین موجود رابطه بر جرم پیگرد و دادرسي ادامه تأثیر -

  متهم بار خشونت سابقه و پیشینه سوء -

 در يا و احتمالي تهديد علت به دادخواست از انصراف ، شكوايیه و دادخواست از انصراف داليل -

 .متهم آزاديو بازداشت منع پي

 

 در داده رخ عامه منافع موفق قضايي هاي دعوي روند كه شود مي توصیه قربانیان دعاوي وكالي به

 .نمايند مطالعه و بررسي را منطقه مشابه كشورهاي

  . كنید كلیك را اينجا هندوستان در عامه منافع هاي دعوي مطالعه و مشاهده براي

http://indiankanoon.org/doc/1031794/ 

 دهد؟ مي رخ انگاري سهل و مسامحه چگونه و موقع چه

http://indiankanoon.org/doc/1031794/
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 اطالع مربوطه ذيصالح مراجع كه گردد محرز بايد نخست وهله در مستقیم مسئولیت اثبات براي»

 قريب و واقعي خطر معرض در معیني شخص زندگي كه بودند مي مطلع كه بايست مي يا و داشتند

 امنیت حفظ و پیشگیري در مربوطه مراجع يعني ايشان و است بوده ثالثي شخص نیت سوء و الوقوع

  كه غفلتي. اند كرده كوتاهي و ورزيده قصور ملزوم قانوني نفوذ اعمال و قدرت چهارچوب در قرباني

 ۵«.باشد احتمالي خطر دافع توانست مي شايد ممكن احتماالت به توجه با آن از حذر

 مجرمان مجازات و پيگرد در قصور

 شامل بايست مي متناسب و سنجیده پیگرد و تعقیب: 

 

 :دسترسي قربانیان به دستگاه قضايي
 گزارش پروسه طول در و بوده پذير امكان سهولت به بايد پلیس به جرم گزارش و دسترسي 

 .باشند برخوردار پلیس كامل كمك و حمايت از بايد مي خشونت قربانیان

 اين. نمايد رعايت را زن قربانیان جنسیتي مالحظات خشونت قربانیان با برخورد در بايد پلیس 

. است زن قربانیان با آمیز تبعیض برخورد هرگونه بروز از پیشگیري شامل مالحظات

 زنان از بسیاري كه چرا. باشد راستا اين در مثبتي گام تواند مي زن پلیس مأموران همكاري

 مأموران به( جنسي خشونت خصوص به) بار خشونت جرائم گزارش به تمايلي و بوده معذب

 .ندارد مرد پلیس
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 :بررسي دقیق و كامل شكوايیه

 اينجا در را زنان علیه بار خشونت رفتار با برخورد در پلیس قانوني پیگرد و تعقیب كامل راهنماي 

 .كنید پیدا توانید مي

 https://www.aclu.org/sites/default/files/pdfs/womensrights/gonzales_comparative_20081015.pdf 

 «نه ، است دولت برعهده مجازات از مصونیت علیه پاسداري و جوابگويي تضمین مسئولیت 

 حق از بايست مي ، قرباني تنها نه و ذينفع اشخاص از وسیعي طیف» نتیجه در و« قرباني

 ۷ .«باشند برخوردار خانوادگي خشونت جرائم علیه دعوي اقامه و دادرسي تقاضاي و گزارش

 

 .است زنان علیه خشونت شامل هاي پرونده كلیه به EVAW قانون اعمال به موظف دادستان

 و نبوده قانونمند كه عرف دادرسي سیستم به زنان علیه خشونت به مربوط هاي پرونده ارجاع 

 رعايت در دادستان صريح و آشكار قصور و غفلت توان مي را دارند آمیز تبعیض ديدگاهي

 .پنداشت الزم ریتداب ضوابط ملزوم

 انجامد مي زنان حقوق احقاق در قصور به غالباا  عمومي جزايي قوانین به استناد كه آنجا از ، 

 شوند مي EVAW قوانین به استناد جاي به عمومي جزايي قوانین به متوسل قضات كه هرگاه

 .ماند مي نافرجام الزم ریتداب اصل پروسه ،

 منوط خاطي، تعقیب ، عامه منافع مصلحت تشخیص و كافي مدارك وجود صورت در ، عالوه به 

 ، دعوي طرح از شاكي انصراف صورت در حتي دادستان و نبوده شاكي شكايت به موكول و

 .است خاطیان پیگرد و تعقیب به مكلف جامعه و قانون نام به

 و محاكمه ملزوم ضوابط رعايت التزام برابر در دولت تعهد ، الزم ریتداب اصل اجزاي از ديگر يكي

 يا و EVAW مثل) حمايتي لوايح. است مقتضي قانوني تشریفات رعايت و منصفانه دادرسي

CEDAW )الزم ریتداب واصل دادرسي طريق از دولتي رسمي عوامل توسط آنها اعمال به منوط 

 قوه و پلیس مثل دولتي رسمي مراجع. است اجرايي قدرت فاقد و نكرده كفايت تنهايي به و است

 بي اجراي قبال در و داشته برعهده را قانون تبعیض عاري و طرفانه بي اعمال مسئولیت قضايیه

 .دارند تام مسئولیت قانون طرفانه
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 :آزمود توان مي زير سواالت طرح با را متهمان مجدانه پیگرد در دولت عملكرد

 است؟ شده انجام وي قانون وكیل توسط مناسب و اصولي طور به قرباني دادخواهي آيا ▪

 غیر قرباني منافع حفظ براي آيا ، بودن علني غیر صورت در خیر؟ يا بوده علني دادگاه جلسه آيا ▪

 است؟ داشته ديگري دلیل يا و بوده علني

 پیش با دادگاه آيا صورت اين غیر در است؟ بوده طرف بي و الزم صالحیت داراي دادگاه آيا ▪

 مربوطه قاضي آيا است؟ كرده نقض را قرباني حقوق آمیز تبعیض ديدگاهي با قرباني داوري

 است؟ كرده بازپرسي او از قرباني شخصي وضعیت رعايت و مالحظه با

 است؟ شده تشكیل حد از بیش تأخیر بدون و معقول زماني جدول در محاكمه جلسه آيا ▪

 .كند بازپرسي ديگر شاهدان از و كند معرفي دادگاه به شهودي كه است داشته اختیار قرباني آيا ▪

 آيا صورت اين غیر در است؟ بوده آشنا و مفهوم قرباني براي دادگاه جلسه رسمي زبان آيا ▪

 است؟ داشته حضور محكمه در مترجمي

 است؟ داشته را صادره رأي استیناف حق شاكي/  قرباني آيا ▪

 در انگاريسهل و مسامحه به استناد با ، فوق موارد از  يك هر پاسخ بودن منفي صورت در ▪

 تخلفات به دادرسي تقاضاي و نموده دعوي طرح توان مي الزم، ریتداب اصل ضوابط رعايت

 .نمود را
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  خشونت دیتشد و ادامه از پيشگيري در قصور و شكست

 

. انجامد مي خشونت ادامه از پیشگیري در غفلت به ترديد بدون جرائم پیگیري و تعقیب در قصور ▪

 ۹.زندمي دامن خشونت سلطه به آمده پديد مجازات از مصون فضاي زيرا

 زنان علیه خشونت پیشگیري تحقق راستاي در سازي آگاه فرهنگي هاي فعالیت توسعه و معرفي ▪

 : است ذيل قرار از ها برنامه گونه اين هاي نمونه. نمايد مي ضروري

  جنسیتي خشونت علیه اقدام ملي روزهاي اعالم-  •

 «تحمل عدم» فرهنگي هاي فعالیت-  •

  پیشگیري هاي فعالیت در نوجوان پسران و مردان مشاركت براي تالشي-  •

  مردم عامه/  مدني جامعه براي آموزشي هاي فعالیت-  •

 .هادادستان و قضايیه قوه ، پلیس به جنسیتي مالحظه و حساسیت آموزش-  •

 

 متناسب غرامت تأمين در قصور

 

 . اند گشته متحمل وارده تعرض پي در كه است حقوقي نقض براي قربانیان مسلم حق  ,خسارت جبران

 ضرورت ، است قرباني منافع حفظ و ها نیازمندي تامین كیفري، دادرسي اصلي وظیفه كه آنجا از

 مي كیفري دادرسي به قرباني اعتماد بر غرامت تامین و تعیین. نمايد مي بديهي امري غرامت تامین

 رواني روحي هاي لطمه بلكه ، وارده جسمي صدمات تنها نه بايستي قربانیان خسارت جبران. افزايد

 حیطه. گیرد بر در نیز را اند گشته متحمل كه را اجتماعي هاي آسیب و مادي زيان و ضرر ،

 فقط نه را قربانیان زندگي و رفته فراتر بايد بلكه ، نبوده وضعیت اصالح و احیا به محدود ، غرامت

 .بیفزايد آن كیفیت بر و بخشیده اعتال بلكه احیا

 :كرد ارزيابي زير رهنمودهاي با توان مي را خسارت جبران و غرامت تامین التزام رعايت

 است؟ كرده تامین را تحمیلي خشونت از ناشي درماني الزم هزينه دولت آيا ▪

 ۰۱است؟ شده تأمین وي خانواده براي غرامتي آيا ، قرباني فوت صورت در ▪

 مدني دادرسي آئین مدارك و اسناد به كیفري محاكمه خاتمه از پس وي خانواده يا و قرباني آيا ▪
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 نمايند؟ دعوي طرح غرامت دريافت براي بتوانند تا اند داشته دسترسي

 است؟ كرده تأمین را قرباني رواني و روحي حمايت دولت آيا ▪

 است؟ وارده لطمه و صدمات با متناسب غرامت میزان آيا ▪

 جبران محدوده از آنان هاي خانواده و قربانیان تسكین و تسلي براي قضايي هاي حوزه از برخي ▪

 .اند كرده ترگسترده را جبراني تدابیر طیف و رفته فراتر محض مالي خسارت

 

 :گیرد بر در را زير موارد تواند مي افزوده تدابیر

 .وارده لطمات براي دولت عذرخواهي ▪

 ۰۰.باشد يادبود ملي روزهاي و يادبود بناي تدارك شامل تواند مي برنامه اين: قربانیان بزرگداشت ▪

 
 

 مريم يا لطیف ناتاشا با لطفا ، نفقه هاي دعوي قانوني استراتژيك تدابیر مورد در بیشتر اطالعات براي

 .بگیريد تماس سعیدان

 

natasha.latiff@gmail.com 
mariamsaidan@yahoo.co.uk 
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بيشتر منابع  

 پرونده های حقوقی مربوط به حقوق زنان

ها دادگاه در زنان حقوق از دفاع در مختلف های روش از ای مجموعه  

 دادرسی پرونده های خشونت های جنسی در زمان جنگ

 از شده گرفته الهام زنان، حقوق مدافعان و فعاالن برای جنسی های خشونت به مربوط های پرونده روی بر استراتژيک دادرسی

يوگوسالوی و رواندا المللی بین های دادگاه  

http://wrcaselaw.wordpress.com/
http://prosecutingsexbasedviolations.blogspot.co.uk/'

