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 مقدمه ناشر
  

ايران در شش ماه پس از انتخابات دهمين دورۀ رياست جمهوری و اعتراضات وسيع مردم به نتايج اين انتخابات 
مقامات دولتی حق . سرکوب و اعمال خشونت توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون بوده استشاهد تشديد 

طبيعی اجتماعات را برخالف تعهدات قانونی و بين المللی کشور مدام نقض می کنند  و نيروهای انتظامی برای 
. ی به آنان ابا نمی کنندارعاب شهروندان و منع آن ها از مطالبۀ حقوق انسانی شان  از ضرب و شتم و تيرانداز

ده ها نفر به دست . هزاران شهروند ايرانی در شش ماه اخير به شکل غير قانونی، بازداشت و شکنجه شده اند
مأموران انتظامی چه در زندان و تحت شکنجه و چه در خيابان ها بر اثر ضرب و شتم و يا اصابت گلوله جان 

اری از شهروندان ايران در بازداشتگاه های قانونی و غيرقانونی، بدون در اين شرايط و در حاليکه بسي. باخته اند
برخورداری از حقوق و حمايت قانون در خطر جّدی ناشی از سؤاستفادۀ نيروهای انتظامی از قدرت قرار دارند، 

نتشار بنياد عبدالرحمن برومند برآن است که روز دهم دسامبر، نوزدهم آذرماه، روز جهانی حقوق بشر، را با ا
  .مجموعه ای از اسناد حقوق بشر در مديريت قضايی گرامی بدارد

  
حقوق بشر متهمان يکی از محورهای اصلی کار بنياد برومند است و به همين جهت در کتابخانۀ الکترونيکی  بنياد  

اختصاص داده شده است و پيش از اين نيز برخی از اين  در مديريت قضايیمجموعه ای به اسناد حقوق بشر 
 هاسناد، از جمله اسناد مربوط به حقوق افراد بازداشت شده و استقالل قوۀ قضائيه،  توسط بنياد به فارسی ترجمه شد

در نظر داشتيم که همراه با مستند ساختن موارد نقض حقوق بشر در مورد . و در اختيار عموم قرار گرفته بود
افرادی که با اعمال خشونت دولتی، چه قضايی و چه فراقضايی، جان خود را از دست داده اند، مجموعۀ کامل 

بين  تری از اين اسناد را ترجمه و در اختيار عموم قرار دهيم  تا شهروندان ايرانی از حقوق خود که در ُعرف
  . الملل در امر قضا به رسميت شناخته شده آگاه شوند

  
آگاهی از اين حقوق، در وضعيتی که رويارويی مردم با نيروهای انتظامی و امنيتی به امری روزمره بدل گشته 

از يک سو، شهروندان بايد بتوانند از حقوق خود، چه در بازداشت و چه به . نمايد است، بيش از پيش ضروری می
ن متهم آگاه باشند، و از سوی ديگر مأموران نظامی و غيرنظامی دولت نيز با شناخت از مفاد قوانين عنوا
اصول اساسی در  ٢٦المللی، بايد بدانند که دولت ايران متعهد به رعايت اين قوانين است، و بر اساس مادۀ  بين

مأمور اجرای قانون هنگامی که ": انونتوسل به زور و استفاده ازاسلحۀ گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای ق
به وضوح از غيرقانونی بودن دستور توسل به زور واستفاده از اسلحۀ گرم که موجب فوت و يا صدمۀ شديد 

جسمی فردی شده است آگاه بوده و امکانات منطقی در سرپيچی از دستور را در اختيار داشته است، نمی تواند 
در هر صورت مقام مافوق صادر کنندۀ دستوِرغير قانونی . مافوق استناد کند برای تبرئۀ خود به اجرای دستورات

  1." نيز بايد مسئول شناخته شود
  

  بنياد عبدالرحمن برومند
  ٢٠٠٩دسامبر  ١٠واشنگتن، 

                                                 
سيزده سند حقوق . طرح ترجمه و ويراستار مجموعۀ اسناد حقوق بشر در مديريت قضايی به اهتمام نيکی پارسا  به انجام رسيده است 1

  . سند منتشر شده و در اختيار عموم قرار می گيرد ٢٤بشر در مديريت قضايی برای اّولين بار به فارسی ترجمه شده و در مجموع 

http://www.iranrights.org/farsi/library-133.php�
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  کلمات کليدی در اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد
  

  
  .منظور از کشورهای عضو کشورهای عضو سازمان ملل متحد است: کشورهای عضو

  
Member States  

در مورد "(متعاهد" يا کشورهای) در مورد معاهده ها"( معاهد"در  ترجمۀ  اين اصطالح  از کشورهای 
که مترادف هستند استفاده شده است و منظور از آن کشورهايی اند که يک معاهده و يا مقاوله ) مقاوله نامه ها

  . نامه را پذيرفته اند

States Parties 

  
کلمۀ کنوانسيون که در مجموعۀ حاضر با کلمۀ معاهده  ترجمه شده است به معنی توافقات بين المللی ای است 
که بر طبق آن کشورها به طور رسمی متعهد اجرای مفاد يک توافقنامه بين المللی در کشور خود شده و بدان 

  . اعتبار حقوق بين الملل می بخشند

  
Convention 

  

  
در چهارچوب اسناد حقوقی سازمان ملل متحد اعالميه  به معنی اعالم اصول اساسی به عنوان اصول 
جهانشمول در يک زمينۀ خاص حقوقی است و تفاوت آن با کنوانسيون در اين است که از نظر حقوقی 

از پذيرش  اجرای اعالميه برای کشورهای امضاء کننده آن الزام آور نيست و روالی که کشورها بايد  پس
يک معاهده ازجمله اقدامات بالفعل در اجرای معاهده و ادخال مفاد آن در قوانين داخلی و ارسال گزارش به 

با اين حال اعالميه های سازمان ملل متحد  . مرجع مربوطه به اجرا گذارند، در مورد اعالميه وجود ندارد
يجاد می کنند و گاه چون اعالميۀ جهانی حقوق در سطح بين المللی نوعی اخالق و حقوق عرفی بين المللی ا

اعالميۀ از جمله . بشر جنبه الزام آور به خود می گيرند و  گاه با عقد معاهدات بين المللی دنبال می شوند
حمايت از کليۀ افراد در مقابل شکنجه  و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا توهين 

بسط يافته  ها و مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز ع شكنجه و ساير رفتارمعاهدۀ منکه با  آميز
  .است

  
Declaration  

  
اختياری  توافقنامۀ بين المللی الحاقی است که موضوعات يک معاهده را بسط داده و } پروتکل{مقاوله نامۀ 

اصطالح اختياری از اين جهت به کار رفته است که کشورهايی که معاهده را . به شکلی متمم آن است
مقاوله نامۀ اختياری ملحق پذيرش  پذيرفته اند ملزم به پذيرش مقاوله نامۀ الحاقی بدان نيستند، به عنوان مثال

که از جمله تشکيل  ها و مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز  به معاهدۀ منع شكنجه و ساير رفتار
کميتۀ منع شکنجه را پيشبينی کرده است برای کشورهای معاهد اين معاهده الزامی نيست و کشورهايی که 

  .رچوب معاهده متعهد اندبدان نپيوسته اند منحصرًا در چها

  
Optional Protocol  

  
توسط  نمايندۀ يک کشور عضو، اعالم  ...)  معاهده مقاوله نامه ( امضاء  يک سند حقوقی سازمان ملل متحد 

  . قصد آن کشور  مبنی بر پذيرش و تنفيذ رسمی سند مربوطه است

 
Signature 

  
رئيس ( المللی است توسط مقام يا نهاد عالی يک کشور تنفيذ تأييد نهايی يک سند حقوقی يا توافقات بين

  ...).جمهور، قوۀ قضائيه، نخست وزير و غيره

 
Ratification  

  
الحاق به يک سند حقوقی سازمان ملل  متحد به معنی پذيرفتن آن سند توسط  کشورهايی است که هنگام 

يا عدم حضور در جلسه و يا به داليل تصويب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دليل عدم موافقت و 
  .در واقع الحاق به معنی امضاء وتنفيذ به طور همزمان است. ديگر آن را امضاء نکرده اند

 
Accession  
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 2رفتار با زندانيان اقل استاندارد درمجموعۀ قواعد حد
  

 ١٩٥٥با مجرمين که در سال  رمجموعه قواعد حاضر در اولين کنگرۀ سازمان ملل متحد ناظر بر پيشگيری از جرم و رفتا
و  ١٩٥٧ژوئيۀ  ٦٦٣ XXIV (C( در ژنو برگزار شد به تصويب رسيد و توسط شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامۀ

  . تأييد شد ١٩٧٧می  ١٣مورخ ) LXII( ٢٠٢٦قطعنامۀ 
  
 

 مالحظات مقدماتی 
 
هدف از تدوين قواعد حاضر ترسيم جزئيات الگوی يک نظام زندانبانی نبوده است بلکه مقصود از آن با الهام از  .١

 مفاهيمی که امروزه به طور عام پذيرفته شده و نيز با الهام از مناسبترين عناصر اساسی نظام های عصر حاضر،
  . قواعدی است که اساس يک زندانبانی اصولی و رويۀ صحيح رفتار با زندانيان را بنا نهداستقرار معيارها و 

 
با توجه به وجود نظام های متفاوت قضايی و تنوع شرايط اجتماعی، اقتصادی و جغرافيايی در جهان، بديهی . ٢

بايد تالشی مستمر جهت  است که کليۀ قواعد حاضر را نمی توان در تمامی زمانها و مکان ها اجرا کرد، معهذا
ه شود که اين قواعد، در کل خود، شرايط حداقلی يدتشويق اجرای اين قواعدانجام گيرد و همواره به اين نکته انديش

     . را عرضه می کنند که توسط سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است
 
ليکن . از سوی ديگر مجموعه قواعد حاضر به زمينه ای مربوط می شود که انديشه در آن در تحول دائمی است .٣

اين قواعد مانع از انجام تجربيات و آزمايشات عملی که با اصول و اهداف اين مجموعه منافاتی نداشته باشد، 
 . تی را بر قاعده مجاز کندبا چنين رويکردی سازمان مرکزی زندان ها می تواند استثنائا. نيست

  
اولين بخش از مجموعه قواعد به سازماندهی عمومی تشکيالت زندان ها اختصاص دارد و کليۀ گروه های  ) ١( .٤

زندانی اعم از جزائی يا مدنی، متهم يا محکوم را در بر می گيرد و شامل متهمانی که به داليل احتياطی يا تربيتی 
  . دارند نيز می شودبه دستور قاضی در حبس قرار 

. قواعد بخش دوم منحصرًا به گروه های خاص زندانيان که در هر زير بخش مشخص شده اند اختصاص دارد ) ٢(
معهذا قواعد زير بخِش الف که مربوط به زندانيان محکوم به اعدام است در مورد زندانيان گروه ب، ج، و د نيز 

ن گروه منافاتی نداشته و اجرای آن برای اين دسته از زندانيان قابل اجرا است، به شرط آنکه با قواعد خاص آ
  . سودمند باشد

  
 3چون نهادهای بورستال( در قواعد حاضر سازماندهی مؤسسات نگهداری از نوجوانان بزهکار )١(. ٥

BORSTAL    مّد نظر نبوده است، ليکن مجموعۀ قواعد بخش اول می تواند در ) يا مدارس بازپروری وغيره
  . مورد اين مکان ها نيزاجرا شود

گروه زندانيان جوان بايستی جوانانی را که به سن قانونی نرسيده اند و داخل در صالحيت دادرسی ويژۀ ) ٢(
  . نوجوان اند نيز دربر گيرد

  
  
  
  
  

                                                 
اقتباس شده است و جهت از کتاب حقوق بشر و زندان ها ترجمۀ سازمان اصالحات جزايی بين المللی بخشی از مواد سند حاضر 2 

هماهنگی با ساير مواد اين سند و نيز اسناد حقوقی ديگری که در اين مجموعه آمده است اصالحاتی در ترجمه و ويرايش آن انجام گرفته 
  . است

  }مترجم{.  ن بار در منطقه ای به اين نام در انگلستان تأسيس شده استنوعی از مراکز تأديبی برای جوانان که اولي3 
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  بخش اول
 قواعد کلی

  
 اصول اساسی

 
در رفتار با زندانيان به دليل پيشداوری  یهيچ نوع تبعيض. قواعد زير بايستی در کمال بی طرفی اجرا شود) ١( .٦

های مبتنی بر نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان مذهب عقايد سياسی و يا عقايد در ساير زمينه ها ، منشاء ملی يا 
  . اجتماعی،دارايی، تولد، و يا به دليل هر وضعيت ديگر، جايز نيست

از جانب ديگر، رعايت اعتقادات مذهبی و تعليمات اخالقی خاستگاه اجتماعی زندانيان، بسيار حائز اهميت  )٢(
  . است

  
  دفتر ثبت

 
گذاری  در کليۀ مکان هايی که افراد محبوس نگهداری می شوند بايد يك دفتر ثبت صحافی شده با شماره) ١( .٧

  :دانيان در آن به ثبت برسدصفحات وجود داشته باشد و موارد زير در مورد زن
  هويت زندانی؛) الف
  گيرنده؛ دار تصميم علت حبس و مرجع صالحيت) ب
  . تاريخ روز و ساعت ورود به زندان و خروج از آن) ج
  
پذيرش هر زندانی در مکان حبس منحصرًا بايد به دنبال حکم قضايی معتبر و پس از درج جزئيات آن در دفتر  )٢(

  . ثبت صورت گيرد
  
های مجزای يك زندان نگهداری شوند و اين امر  های مجزا و يا بخش گروه های مختلف زندانيان بايد در زندان .٨

بايد با توجه به جنسيت، سن، گذشته، علت حبس، و مقتضيات رفتار با آنها صورت گيرد که از جمله مستلزم انجام 
  :اقدامات زير است

پذيرند  هايی آه هم مردان و هم زنان را می در زندان. زندان مردان جدا باشدحتی االمکان زندان زنان بايد از ) لفا
  بخش جداگانه ای بايد به زنان اختصاص داده شود؛

  متهمان بايد از محکومان جدا نگهداری شوند؛) ب
اليل جرائم افرادی که به دليل عدم پرداخت دين و يا به داليل ديگر مدنی زندانی می شوند بايد از زندانيان به د) ج

  کيفری جدا نگهداری شوند؛
  . جوانان زندانی بايد از بزرگساالن جدا نگهداری شوند) د
  
شود، هر زندانی بايد از يك اتاق يا يک  های انفرادی برای استراحت شبانه استفاده می ق اگر سلول يا اتا )١( .٩

صی چون ازدحام موقتی، ملزم به عدول از چنانچه سازمان زندان ها به داليل خا. سلول برای خواب استفاده آند
  . قاعده شود بايد از اسکان دو نفر در يک سلول يا اتاق انفرادی اجتناب شود

  
ها با دقت صورت گيرد و افراد ظرفيت  شود بايد انتخاب زندانی در زندان هايی آه از خوابگاه استفاده می )٢(

تحت مراقبت منظم قرار گيرد، نحوه   خوابگاه بايد در طول شب. سازگاری با شرايط خوابگاه همگانی را دارا باشند
  . مراقبت بايد متناسب با نوع زندان باشد

  
از . خواب بايد اصول بهداشتی با توجه به شرايط اقليمی رعايت شود  در کليۀ مکان های حبس خصوصًا مكان .١٠

  . جمله فضای کافی، مساحت حداقل، وجود نور، گرما، و تهويه هوا
  

  :، بايد شرايط زير رعايت شوداست در هر مكانی آه برای زندگی يا آار زندانی اختصاص داده شده .١١
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مهيا آند و به طريقی   هايی با وسعت آافی آه امكان مطالعه و آار در نور طبيعی را برای زندانی وجود پنجره) الف
  مصنوعی به داخل سلول جريان پيدا آند؛ باشد آه هوا بتواند در صورت عدم وجود دستگاه تهويه  تعبيه شده

نور مصنوعی آافی برای اينكه زندانی بتواند بدون آنكه آسيبی بر قوه بينايی او وارد آيد، به مطالعه و  وجود) ب
  . آار بپردازد

  
تأسيسات بهداشتی بايد به صورتی پاکيزه و مناسب، جهت تأمين نيازهای طبيعی زندانی در مواقع لزوم، در  .١٢
  . سترس باشدد
  

دوش و حمام بايد به تعدادی موجود باشد آه هر زندانی بتواند در دمای متناسب آب با محيط، به دفعات الزم  .١٣
تعداد دفعات استحمام، در آب و . برای حفظ بهداشت عمومی با توجه به فصول سال و شرايط اقليمی استحمام کند

  . هوای معتدل، بايد حداقل يک بار در هفته باشد
  

 . گيرد بايد تميز و منظم نگهداری شوند ها قرار می مكان هايی آه اغلب مورد استفاده زندانی .١٤
  

 بهداشت شخصی
 

زندانيان بايد ملزم به بهداشت شخصی شوند، بدين منظور بايد آب و وسائل بهداشتی الزم برای حفظ سالمتی و  .١٥
  . نظافت در اختيارشان قرار گيرد

  
ناسب با منزلت شخص زندانی باشد، بايد امكاناتی برای اصالح موی سر و تظاهری منظم آه مبرای حفظ . ١٦

 . ريش خود را اصالح آنند  ريش در اختيارشان گذاشته شود؛ مردان بايد بتوانند منظمًا
  

 لباس و اسباب خواب 
 

ا آب و هوا و برای حفظ زندانيايی آه مجاز به پوشيدن لباس شخصی خود نيستند، بايد پوشاآی آه ب )١( .١٧
  . آميز باشند ها نبايد تحقير اين لباس. سالمتی مناسب باشد دريافت آنند

های زير بايد به دفعات  برای حفظ بهداشت، لباس. ها بايد پاآيزه و مرتب و در وضعيتی مناسب باشند لباس) ٢(
  . آافی عوض و شسته شوند

 
های خود استفاده  بايد بتواند از لباس  شود، داليل مجاز از زندان خارج میدر شرايط استثنائی آه زندانی بنا بر ) ٣(

 . ی بر تن آند آه جلب توجه نكنديآند و يا لباس ها
  

های شخصی خود هستند، بايد از همان بدو ورود به مکان حبس از  هنگامی آه زندانيان مجاز به پوشيدن لباس .١٨
  . آنها اطمينان حاصل شودپاآيزگی و قابل استفاده بودن لباس های 

  
برای . جداگانه و رختخواب آافی در اختيار داشته باشد  خواب هر زندانی بايد طبق عرف محلی يا ملی، تخت .١٩

  . پاکيزه ماندن اين وسائل بايد در نگهداری از آن دقت به عمل آمده و منظما تعويض شوند
  

  تغذيه
 

اداره زندان بايد در ساعات معمول صرف غذا، خوراك زندانی را آه بايد از ارزش غذايی الزم  )١( .٢٠
  . برخوردار و برای حفظ سالمتی و نيروی وی مناسب باشد، به طرزی شايسته تهيه و ارائه آند

  
  . زندانی بايد در لحظه نياز، آب آشاميدنی در اختيار داشته باشد) ٢(
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پردازند بايد بتوانند حداقل يك ساعت در روز را، در  زندانيانی آه به انجام آاری در فضای باز نمیهمه ) ١( .٢١
  . صورتی آه هوا مساعد باشد، به تمرينات ورزشی در هوای آزاد بپردازند

 دهد، بايد در ساعاتی آه به تمرينات ورزشی شان اجازه می نان و زندانيانی آه سن و شرايط جسمانیانوجو) ٢(
بدين منظور، زمين و تجهيزات . اختصاص يافته است، بتوانند از آموزش های ورزشی و تفريحی برخوردار شوند

  . الزم بايد به اين امر اختصاص داده شود
 

  خدمات پزشکی
 

خدمات پزشكی . دار و مطلع از روانپزشكی موجود باشد درهر زندانی بايد حداقل يك پزشک صالحيت )١(. ٢٢
ارتباط نزديک با اداره آل بهداشت منطقه يا آشور سازماندهی شود و شامل خدمات روان درمانی برای بايد در 

  . تشخيص بيماری و در صورت لزوم معالجه موارد غيرعادی باشد
  
. بيمارانی آه به درمان تخصصی نياز دارند، بايد به يك نهاد تخصصی و يا بيمارستان شهری منتقل شوند) ٢(

های دارويی الزم،  شود، زندان بايد به وسائل و ابزار پزشكی و فرآورده ی در داخل زندان درمان میچنانچه زندان
ای  پرسنل پزشكی زندان بايد دارای صالحيت حرفه. های پزشكی و درمان مناسب زندانی، مجهز باشد برای مراقبت

  . باشند
  
  . دسترسی داشته باشدپزشك متخصص  هر زندانی بايد بتواند به خدمات دندان) ٣(
  

. های قبل و بعد از زايمان وجود داشته باشد های زنان بايد تسهيالتی برای ضروريات مراقبت در زندان )١(. ٢٣
اگر آودك در زندان . بايد در صورت امكان، ترتيباتی داده شود تا آودك در بيمارستانی خارج از زندان متولد شود

  . سنامۀ او درج شودمتولد شد، محل تولد نبايد در شنا
  
شود فرزندان شيرخوار خود را در زندان به همراه داشته باشند، بايد  هنگامی آه به مادران اجازه داده می )٢(

تدابيری جهت تأسيس شيرخوارگاه با آارآنان صالحيتدار، اتخاذ شود تا هنگامی آه آودآان تحت مراقبت مادران 
  . ددر اين مكان نگهداری شون  خود نيستند،

  
پزشك بايد زندانی را بالفاصله پس از پذيرش و پس از آن به دفعاتی آه الزم باشد، به ويژه به منظور آشف . ٢٤

د؛ بيماران مشكوك به بيماريهای مسری آنبيماری جسمی يا روحی، مورد معاينه قرار دهد و تدابير الزم را اتخاذ 
جسمی و روحی آه مانع بازپروری زندانی است پی ببرد؛ يا عفونی را از ساير زندانيان جدا آند؛ به نواقص 

  . به آار مشخص آند  توانايی جسمی زندانيان را برای اشتغال
  

او بايد هر روز از بيماران و . پزشک زندان مسئول مراقبت از سالمتی جسمی و روحی زندانی است) ١(. ٢٥
  . ک به ابتال ی آن ها به بيماری است، عيادت کندافرادی که از بيماری شکايت دارند و نيز افرادی که خود مشکو

  
هرگاه پزشک تشخيص دهد که وضعيت سالمتی جسمی يا روحی يک زندانی به دليل تداوم و يا شکل خاصی  )٢(

  . از حبس لطمه ديده است و يا لطمه خواهد ديد، موظف است گزارشی تهيه و به مدير زندان ارسال کند
  

های الزم را به مدير زندان ارائه  پزشك بايد منظمًا از زندان بازديد به عمل آورد و در موارد زير توصيه )١(. ٢٦
  . دهد
  آمّيت و آيفيت غذا و نحوه تهيه و توزيع آن؛) الف
  بهداشت و پاآيزگی زندان و زندانيان؛) ب
  تأسيسات بهداشتی، گرما، نور، تهويه هوای زندان؛) ج
  بودن پوشاك و رختخواب؛ مناسب و پاآيزه) د
ای  مراقبت از قواعد مربوط به تربيت بدنی و ورزش، هنگامی آه اين مقررات توسط شخصی غير حرفه) ه

  . سازماندهی شده باشد
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پيش بينی شده است  ٢٦و قاعدۀ  ٢٥قاعدۀ  ٢مدير زندان بايد گزارش و توصيه های پزشک را که طبق بند  )٢(

مورد توجه قرار دهد و در صورت توافق با نظرات پزشک فورًا اقدامات الزم را جهت اجرای توصيه ها به عمل 
آورد و در صورت عدم توافق و يا عدم اختيار در تصميم گيری، بدون فوت وقت، گزارش پزشک و نظرات خود 

  . را به مقام مافوق خود گزارش کند
  

  هحفظ نظم و تنبي
 

بيش از آنچه برای امنيت   در برقراری نظم و انضباط بايد با قاطعيت برخورد شود و ليكن نبايد محدوديتی. ٢٧
  . زندان و انضباط زندگی جمعی ضروری است مقرر گردد

  
  . هيچ زندانی نبايد به انجام آاری در زندان گمارده شود آه متضمن اختيارات انضباطی است )١(. ٢٨

  
چنين نظام هايی . ه نبايد مانعی بر سر راه اجرای نظام های مبتنی بر خودگردانی در زندان شوداين قاعد )٢(

مستلزم سپردن فعاليت و مسئوليت های اجتماعی، آموزشی، ورزشی به گروه های زندانی است، اين امر در هر 
  . صورت بايد تحت نظارت انجام گيرد

  
دار و اداری وضع شده است،  زير بايد توسط قانون و يا آيين نامه هايی آه توسط مرجع صالحيتموارد . ٢٩
  :بينی شود پيش

  
  شود؛ رفتاری آه تخلف از انضباط محسوب می) الف
  تواند اعمال شود؛ نوع و مدت تنبيهی، آه می) ب
  مرجع صالح تعيين آننده تنبيهات؛) ج
  

قوانين و آيين نامه های مذکورتنبيه شوند، هيچ زندانی ای نبايد برای تخلف  زندانيان بايد منحصرًا طبق) ١(. ٣٠
  . واحدی به طور مضاعف تنبيه شود

  
شود و يا بدون ارائۀ امكان مناسب برای دفاع  ای را نبايد بدون تفهيم تخلفی آه به دليل آن تنبيه می  هيچ زندانی )٢(

  . مورد را تحت بررسی آامل قرار دهددار بايد  مرجع صالحيت. از خود، تنبيه آرد
  
  . در صورت لزوم حتی االمکان زندانی بايد بتواند از طريق يك مترجم از خود دفاع کند )٣(
  

های خشن، غير انسانی، و  اتخاذ موازينی مبنی بر مجازات های بدنی، حبس در سلول تاريك و تمامی مجازات. ٣١
  . ممنوع شود  آميز به عنوان تنبيه بايد آامًال اهانت 

  
مجازات حبس در مكان بسته و يا آاهش جيره غذايی منحصرًا پس از معاينه پزشك و تأييد آتبی او مبنی ) ١(. ٣٢

  . بر امكان توانايی زندانی در تحمل مجازات، امکان پذير است
  
شود نيز جاری  یاين امر در مورد ساير مجازات هايی آه موجب اضرار به سالمتی جسمی يا روانی زندانی م )٢(

مغايرت داشته باشد و يا از آن منحرف  ٣١در هر صورت چنين تدابيری هرگز نبايد با اصول مقرر در بند . است
  . شود

  
زندانيانی آه تحت چنين تنبيهاتی قرار دارند بايد هر روزه توسط پزشک مورد معاينه قرار گيرند و چنانچه  )٣(

های  يل سالمتی جسمی و يا روانی زندانی الزم بداند، موظف است توصيهپزشک تغيير و يا توقف تنبيه را به دل
  . الزم را در اختيار مدير زندان قرار دهد
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  ابزار و آالت مهار کننده
 

از ابزارهايی که برای مهار کردن زندانی به کار می رود چون دستبند، غل و زنجير، و پيراهن مخصوصی . ٣٣
برای مهار کردن زندانی . گرداند نمی توان به عنوان تنبيه استفاده کرد محبوس میآه دست زندانی را در زير لباس 

ازساير ابزارهای مهارکنندۀ بدنی منحصرًا می توان در موارد زير استفاده . نيز نبايد از غل و زنجير استفاده شود
  :کرد
ر زندانی نزد مقام قضايی يا اداری برای ممانعت از فرار زندانی هنگام انتقال او، به شرط آنکه قبل از حضو) الف

  آالت محدود کنندۀ از بدن او برداشته شود؛
  بنابر داليل پزشكی و طبق دستور پزشك؛) ب
های ديگر برای آنترل زندانی در جلوگيری از ايراد صدمه توسط وی  به دستور مدير زندان، هنگامی آه روش) ج

در چنين وضعيتی مدير زندان بايد فورًا با پزشك مشورت آند . دبه خود يا ديگری و يا تخريب، آارايی نداشته باشن
  . و گزارش آار را به اطالع مقام مافوق خود برساند

  
استفاده از . طرح و شيوه استفاده از ابزار و آالت مهار کنندۀ بايد طبق دستور اداره مرآزی زندان تعيين شود. ٣٤

  . ارد، ادامه پيدا کنداين ابزار نبايد هنگامی که ديگر ضرورت مبرم ند
  

  آگاه ساختن زندانی و حق طرح شکايت
 

هر زندانی، بايد هنگام پذيرش در زندان کتبًا اطالعات مربوط به نحوه نگهداری گروه زندانيانی که بدان  )١(. ٣٥
های مجاز دسترسی به اطالعات و تنظيم شكايات و ساير مواردی آه  تعلق دارد، مقررات انضباطی زندان، روش

  . دريافت کند  است،برای آگاهی از حقوق زندانی، تكاليف و سازگاری با محيط زندان الزم 
  
  . اين اطالعات بايد شفاهًا توضيح داده شود دانند آه خواندن و نوشتن نمی برای زندانيانی )٢(
  

زندانيان بايد بتوانند هر روزه به استثنای روزهای تعطيل عريضه و يا شكايات خود را به مدير زندان يا ) ١(. ٣٦
  . تسليم آنندشود،  آارمندی آه نماينده مجاز او محسوب می

  
تواند بدون  زندانی می. تقاضا و يا شكايات را می توان به بازرس زندان هنگام بازرسی از زندان، تسليم آرد )٢(

حضور مدير و کارکنان ديگر زندان، با بازرس زندان و يا هر فرد ديگری که مأمورانجام بازرسی در زندان 
  . است، گفتگو آند

  
ند عريضه يا شكايت خود را بدون سانسور محتوی و به شكلی صحيح، در چهارچوب زندانيان بايد مجاز باش )٣(

  . دار ديگر، تسليم آنند مقرر در قانون، به اداره مرآزی زندان، مرجع قضايی، و يا مراجع صالحيت
  
مدت پايه واساس نباشد، بايد بدون تأخير مورد بررسی قرار گرفته و در  تقاضا و شكايت در مواردی آه بی) ٤(

  . زمانی معقول به زندانی پاسخ داده شود
  

 تماس با محيط خارج از زندان
 

های ضروری بتوانند با خانواده و دوستان صالح خود به طور منظم ارتباط مراسله   زندانيان بايد تحت مراقبت. ٣٧
  . ای و يا مالقات حضوری داشته باشند

  
تسهيالت کافی جهت تماس با نمايندگان ديپلماتيك و آنسولی خود زندانيان تبعه آشورهای بيگانه بايد از ) ١(. ٣٨

  . برخوردار شوند
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زندانيان تبعه آشورهايی آه فاقد سفارتخانه يا آنسولگری در آشور محل حبس هستند و نيز پناهندگان و  )٢(
فع آنها ست و يا سفارت آشوری آه حافظ منا هافراد بدون مليت، بايد از امكانات مشابهی برای تماس با نمايند

  . زندانيان است، برخوردار باشند دسته ازمرجع ملی و بين المللی ديگری آه مسئول حمايت از اين 
  

از طريق  ،تواند با مجوز و نظارت زندان اين امر می. زندانيان بايد منظمًا در جريان اخبار مهم قرار گيرند. ٣٩
های راديويی، سخنرانی ها و يا هر  خواندن روزنامه، گاهنامه و يا نشريات ويژه زندان و يا از طريق برنامه

 . وسيله مشابه ديگر، صورت گيرد
 

  کتابخانه 
 

هر زندان بايد مجهز به يك آتابخانه و مجموعۀ کافی از کّتب سرگرم آننده و آموزشی جهت استفادۀ زندانيان . ٤٠
 . زندانيان را بايد به استفاده از آتابخانه تشويق کرد. باشد

  
 مذهب

 
چنانچه در زندان تعداد قابل توجهی از زندانيان مذهب مشترکی را دارا باشند، ادارۀ زندان بايد يک ) ١(. ٤١

صورتی که در . نماينده مذهبی صالح اين مذهب را به کار در زندان منصوب و يا ورود او به زندان را تأييد کند
شمار زندانيان با مذهب مشترک نياز به حضور تمام وقت نماينده مذهبی داشته باشد، با توجه به امکانات، شخص 

  . مذکور را بايستی به طور تمام وقت استخدام کرد
  
ور بايد مجاز به ارائه خدمات مذهبی خود به ط) ١(دار منصوب يا مورد تأييد مذکور در بند  نماينده صالحيت  )٢(

  . منظم باشد و در هر زمان بتواند برای انجام وظايف دينی با فرد زندانی ديدار آند
  
اين حق را نمی توان از زندانی سلب . زندانی حق برقراری ارتباط با نمايندۀ صالح هر مذهبی را دارا ست )٣(

بايد به خواست او احترام  ليکن از سوی ديگر چنانچه يک زندانی نخواهد با نمايندۀ يک مذهب مالقات کند. کرد
  . گذاشته شود

  
بايد در حد امكانات بتواند نيازهای مذهبی خود را با شرآت در مراسم مذهبی آه در زندان   هر زندانی. ٤٢

 . شود و با در اختيار داشتن آتب آيين و احکام مذهبی خود، برطرف کند برگزار می
  

 نگهداری اشياء متعلق به زندانی
 

هنگامی که مقررات زندان اجازۀ نگهداری وجوه نقدی، اشياء قيمتی، پوشاک و ساير اشياء را به ) ١(. ٤٣
فهرستی از اين اشياء . زندانی نمی دهد، اين اشياء بايد در بدو ورود زندانی در مکان امنی به امانت گذاشته شود

  . ء بايد اتخاذ شودموازينی نيز جهت حفظ اين اشيا. بايد تهيه شده و به امضای زندانی برسد
  
اين اشياء و وجوه نقد زندانی بايد هنگام آزادی به وی مسترد شود به استثنای وجوه نقدی که او مجاز به  )٢(

مصرف آن بوده و اشيائی که توانسته به خارج از زندان بفرستد و پوشاکی که به داليل بهداشتی در زندان امحا 
  . يد به امضای زندانی برسداسترداد وجوه نقد و اشياء با. شده است

  
اين مقررات در مورد وجوه نقد و اشيائی که از خارج از زندان برای زندانی فرستاده می شود نيز جاری  )٣(

  . است
  
چنانچه زندانی در بدو ورود، دارو و مواد مخدر به همراه داشته باشد، پزشک در مورد چگونگی استفاده ) ٤(

  . ازاين مواد تصميم خواهد گرفت
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در صورت وقوع فوت، بيماری خطرناک، تصادف شديد و يا انتقال زندانی به بيمارستان روانی مدير ) ١(. ٤٤
و نيز نزديکان وی و افرادی که زندانی مشخص ) در صورت تأهل زندانی(زندان بايد در اسرع وقت همسر او 

  . کرده است را مطلع گرداند
  
در صورت بيماری . زندانی بايد در اسرع وقت از فوت و يا بيماری خطرناک نزديکانش مطلع شود )٢(

خطرناک چنين افرادی، چنانچه شرايط مجاز گردانند، زندانی بايستی بتواند، تحت الحفظ و يا آزادانه، از اين فرد 
  . عيادت کند

  
ری و يا انتقال خود از زندانی به زندان ديگر مطلع زندانی حق دارد در اسرع وقت، خانواده اش را از دستگي )٣(

 . سازد
  

 نقل و انتقال زندانی
 

حتی االمکان بايد زندانی را هنگام نقل و انتقال از مکان حبس از ديد و فحاشی و کنجکاوی عموم و هر ) ١(. ٤٥
  . نوع تبليغاتی حفظ کرد

نقل وانتقال زندانی در شرايط نامساعد تهويۀ هوا يا نور و يا هر شرايطی که رنجی جسمانی را بر او تحميل  )٢(
  . کند بايد ممنوع شود

  
مخارج نقل و انتقال زندانی بايد بر عهدۀ سازمان زندان ها قرار گيرد و در شرايط مساوی برای کليۀ  )٣(

  . زندانيان اجرا شود
  

  کارکنان زندان
 

. های شغلی در زندان، دقت کامل به عمل آورد سازمان زندان ها بايد در گزينش آارمندان تمامی رده) ١( .٤٦
های فردی آارآنان آن بستگی  ای، و قابليت های حرفه زيرا اداره صحيح زندان به درستكاری، انسانيت، توانايی

  . دارد
  
اداره زندان بايد همواره اين اعتقاد را در اذهان آارآنان زندان و افكار عمومی احيا کند آه وظايف آارآنان  )٢(

بدين منظور، تمامی ابزارهای مناسب بايد برای آگاه . زندان ارائه خدمات اجتماعی بسيار حائز اهميتی است
  . ساختن مردم در اين زمينه به آار گرفته شود

  
به اهداف مذآور، آارآنان زندان بايد به طور تمام وقت و به عنوان آارمند تخصصی زندان، برای نيل  )٣(

ای آه برای استخدام رسمی در نظر  استخدام شوند و موقعيت کارمند دولت را دارا شوند و نتيجتًا از امنيت شغلی
. ارد، برخوردار شوندشود و به امری جز رفتار درست و آارايی و استعدادهای جسمی بستگی ند گرفته می

مزايا . ميزان دستمزد بايد به مقداری باشد آه موجب جلب زنان و مردان اليق و تداوم استفاده از خدمات آنها شود
  . و شرايط آار بايد با توجه به ماهيت دشوار آار تعيين شود

  
  . آارآنان زندان بايد از سطح تعليم و تربيت و هوش آافی برخوردار باشند) ١(. ٤٧

  
ای عمومی و تخصصی داده شود و بايد در  های حرفه به آارآنان زندان بايد قبل از آغاز آار، آموزش )٢(

  . امتحانات نظری و عملی موفق شوند
  
های تكميلی و  های خدمت از طريق شرآت در آالس آارآنان زندان بايد پس از آغاز آار و در طول سال )٣(

  . ای خود بپردازند های حرفه شود، به حفظ و بهبود دانش و قابليت ار میتجديد دانش آه به طور ادواری برگز
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ای باشد که به عنوان  رفتار و کردار آارآنان زندان در انجام وظايف خود بايد در هر موقعيتی به گونه. ٤٨
  . سرمشق تأثير مثبتی بر زندانيان بگذارد، و احترام آنان را نسبت به خود بر انگيزند

  
در ميان آارآنان زندان بايد، حتی االمکان، به تعداد آافی متخصص از جمله روانپزشك، روانشناس، ) ١(. ٤٩

  . مددآار اجتماعی، آموزگار، و مربی فنی وجود داشته باشد
  
وليكن اين امر مانع از . مددآاران اجتماعی، آموزگاران، و مربيان فنی بايد به طور دائمی استخدام شوند )٢(

  . ن نيمه وقت و يا استفاده از خدمات داوطلبان نيستوجود آارمندا
  

های الزم و تجربه آافی  مدير زندان بايد واجد صالحيت شخصيتی و توانايی مديريتی بوده و از آموزش) ١(. ٥٠
  . برای انجام وظايف خود برخوردار باشد

  
م مدير نبايد به طور نيمه وقت استخدا. مدير زندان بايد به طور تمام وقت به وظايف رسمی خود عمل کند )٢(

  . انجام گيرد و يا اين شغل، شغل ثانوی او باشد
  
  . مدير زندان بايد در محوطه زندان و يا در مجاورت آن اقامت داشته باشد )٣(
  
 ها زندانهنگامی آه دو يا چند زندان تحت مديريت مدير واحدی قرار گرفته است، او بايد به طور منظم از ) ٤(

  . بايد يك مسئول وجود داشته باشد  بازديد به عمل آورد، در رأس هر زندان
  

مدير و معاونت زندان و نيز اغلب آارآنان زندان بايد به زبان اآثر زندانيان و يا به زبانی آه توسط ) ١(. ٥١
  . شود، تكلم آنند اآثريت درک می

 . در موارد لزوم بايد بتوان از خدمات يک مترجم استفاده کرد )٢(
 

شان، به خدمات يك يا چند پزشك تمام وقت نياز است، حداقل يكی از  در زندان هايی آه به دليل وسعت) ١(. ٥٢
 . آنها بايد در محوطه زندان و يا مجاورت آن زندگی آند

  
اران بازديد به عمل آورد و مسافت محل سكونت او تا زندان در زندان های ديگر پزشك بايد هر روز از بيم )٢(

  . بايد در حدی باشد آه در موارد اضطراری بتواند بدون فوت وقت در محل حاضر شود
  

های اين بخش به  در زندان های مختلط بخش زنان بايد تحت مديريت مسئول زن قرار گيرد و کليۀ آليد) ١(. ٥٣
  . او سپرده شود

  
  . تواند وارد بخش ويژۀ زنان شود هيچ يك از آارآنان مرد زندان بدون همراهی يک کارمند زن نمی )٢(
  
زنان زندانی منحصرًا بايد تحت مراقبت آارمندان زن قرار گيرند، اما اين امر مانع از انجام وظيفه برخی از  )٣(

  . شود مخصوص زنان نمی آارآنان مرد زندان چون پزشكان، آموزگاران در زندان زنان و يا بخش
  

آارآنان زندان نبايد در روابط خود با زندانيان به قهر متوسل شوند، مگر در موارد دفاع مشروع، ) ١(. ٥٤
آارآنانی . ممانعت از فرار زندانی، و يا مقاومت قهر آميز يا آاهلی در قبال اجرای نظم بر طبق قانون و مقررات

استفاده از آن بيش از حد ضروری مبادرت ورزند و بايد گزارش آار را فورًا  شوند، نبايد به آه به قهر متوسط می
  . به اطالع مدير زندان برسانند

  
  . به آارآنان زندان بايد تمرين های الزم جهت ورزيدگی جسمانی برای مهار زندانيان مهاجم داده شود )٢(
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از سوی . چ وجه مسلح باشند مگر در شرايط خاصمأمورانی آه در تماس مستقيم با زندانيان اند نبايد به هي )٣(
  . ديگر به هيچ وجه نبايد اسلحه در اختيار مأمورانی قرار داد که در مورد استفاده از آن آموزش نديده اند

  
  بازرسی از زندان 

 
شوند بايد به طور منظم از مکان  دار و با تجربه، آه از سوی مرجعی صالح منصوب می بازرسان صالحيت. ٥٥

آنها به ويژه بايد مراقب باشند مکان های حبس مطابق قانون و . های حبس و بخش های آن بازرسی به عمل آورند
تأديبی در نظر گرفته شده است، تالش مراکز آيفری و مقررات جاری اداره شود و در رسيدن به اهدافی آه برای 

 . آنند
 
  

  بخش دوم
 قواعد ناظر بر گروه های خاص 

  
  ن محکوما: الف 

 
 اصول راهنما

  
هدف از رهنمودهای اساسی که شرح آن خواهد آمد مشخص ساختن روح حاکم بر مديريت نظام جزايی و . ٥٦

متن حاضر، دنبال  مالحظات مقدماتی ١تعيين اهدافی است که اين نظام بايد در تطابق کامل با مفاد مذکور در بند 
  . کند

  
مجرم از جامعه صورت می گيرد فی نفسه، به دليل اينکه حبس و تدابيری که برای جدا ساختن يک . ٥٧

نظام کيفری به استثنای مواردی که . خودمختاری مجرم با محروم شدن از آزادی سلب می شود، عذاب آور است
  . موازين جداسازی و حفظ نظم ايجاب می کنند، نبايد اين رنج را تشديد نمايد

  
چنانچه از دوران سلب آزادی، در . از جامعه در مقابل جرم استهدف غايی مجازات و سلب آزادی، حمايت . ٥٨

حد امکان، جهت ايجاد ميل و قادر ساختن مجرم به احترام به قانون و توانايی او در تأمين احتياجاتش پس از آزادی 
  . استفاده نشود، نيل به چنين هدفی امکان پذير نخواهد بود

  
ايد از تمامی ابزارهای درمانی، تربيتی،،معنوی و ابزار های ديگر و برای نيل به هدف مذکور نظام کيفری ب. ٥٩

نيز کليۀ روش های معاضدتی که در اختيار دارد استفاده کرده و آن ها را با توجه به نيازهای هر مجرم به طور 
  . جداگانه به کار گيرد

  
و زندگی در خارج از آن را که  نظام زندان بايستی کوشش کند تفاوت های ميان زندگی در داخل زندان) ١(. ٦٠

  . موجب کاهش مسئوليت پذيری مجرم و يا کاهش احترام به شخصيت اوست تقليل دهد
  
پيش از آزاد ساختن زندانی و يا پيش از پايان تدابير تعيين شده، بايد جهت بازگشت تدريجی مجرم به جامعه  )٢(

نظام آماده سازی مجرم برای آزادی قابل حصول اين هدف، حسب مورد، از طريق ايجاد . موازينی اتخاذ شود
اين نظام می تواند در همان محل حبس مجرم و يا در مکا ن های حبس مناسب ديگر اجرا شود و يا از طريق . است

  . آزادی آزمايشی تحت نظارت مأموران غير انتظامی و همراه با کمک های اجتماعی صورت گيرد
  

جب تشديد انفصال آن ها از جامعه باشد، بلکه بايستی به آن ها همواره چون برخورد با زندانيان نبايد مو. ٦١
برای نيل به اين هدف بايد از نيروی سازمان های اجتماعی برای همکاری با . عضوی از اعضای جامعه نگريست

ند بايد مددکاران اجتماعی که با زندان ها همکاری می کن. کارکنان زندان جهت بازپروری زندانی استفاده شود
. کوشش کنند روابط زندانی را با نزديکانش و با سازمان های اجتماعی سودمند به حال او، حفظ و تقويت کنند
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همچنين در تطابق با قانون و مجازات مورد حکم، موازينی بايد اتخاذ گردد که حقوق مدنی و بيمه های درمانی و يا 
  . داوم يابدساير کمک های اجتماعی که شامل حال مجرم می شود ت

  
مراکز درمانی زندان بايد کوشش کنند مشکالت و بيماری های جسمی يا روحی زندانی را که امکان دارد . ٦٢

برای نيل به اين هدف تمامی معالجات . مانع از توان بخشی و بازپروری او شود تشخيص داده و معالجه کنند
  . ايد انجام گيردپزشکی، روانپزشکی، عمل جراحی که الزم به نظر می رسد، ب

  
اجرای اين اصول به فردی کردن برخورد با مجرم و در نتيجه وجود نظام قابل انعطاف برای دسته بندی ) ١(. ٦٣ 

بهتر است هر گروه خاص زندانيان در مکان حبس جداگانه ای نگهداری . زندانيان در گروه های مختلف نياز دارد
  . برخوردار شوند شوند تا بتوانند از برنامۀ مورد نياز خود

  
بايستی بر حسب . موازين امنيتی در مکان های حبس نبايد برای همۀ گروه های زندانی يکسان باشد )٢(

در مؤسسات باز نگهداری مجرمان به . خصوصيات هر گروه درجۀ خاصی از موازين امنيتی در نظر گرفته شود
رمين استفاده نمی شود و نظم اين مراکز بر انضباط دليل اينکه از تدابير امنيتی مادی جهت ممانعت از فرار مج

شخصی هر مجرم استوار است، بهترين مکان برای توان بخشی اجتماعی محکومانی است که ظرفيتشان برای 
  . حضور در اين مکان ها به دقت بررسی شده است

  
طبق مقررات . روند فردی کردن رفتا ر با زندانی نبايستی به دليل ازدحام جمعيت در زندان مختل شود )٣(

در مکان های باز تعداد مجرمين بايد . کشورهای خاصی تعداد زندانيان در يک زندان نبايد از پانصد تن تجاوز کند
  . حتی االمکان اندک باشد

  
که فاقد ظرفيت اجرای نظام مناسب تدابير تربيتی با زندانی اند بايد  از سوی ديگر زندان های بسيار کوچک) ٤(

  . برچيده شوند
  

نتيجتًا بايد سازمان های دولتی يا خصوصی به کار گرفته . وظايف جامعه با آزاد شدن مجرم پايان نمی پذيرد. ٦٤
ی جامعه نسبت به زندانی و شوند که بتوانند مراقبت های پس از خروج را برای زندانی با کاهش قضاوت های منف

  . کمک به او در بازيابی جايگاه خود در اجتماع تأمين کنند
  

 رفتا ربا زندانی 
  

رفتار با محكومان به زندان و يا محکومان به هر تدبير مشابه ديگر، بايد تا آنجا آه مدت محكوميت امکان . ٦٥
توأم با احترام به قانون و قادر ساختن او در  تأمين  دهد با هدف تقويت اراده در زندانی برای پيشبرد يك زندگی می

ای باشد آه عزت نفس و حس مسئوليت  ماهيت اين رفتار بايد به گونه. مايحتاج زندگی پس از آزادی، صورت گيرد
  . را در او تقويت آند

  
امكان آن موجود های مذهبی در آشورهايی آه  بدين منظور بايد از شيوه های مختلف از جمله مراقبت) ١(. ٦٦

حرفه، مددآاری اجتماعی فردی، مشاوره برای اشتغال، تربيت   ها و آموزش دهی قابليت است، تعليم و تربيت، جهت
در اجرای اين امور بايد . بدنی و تقويت شخصيت اخالقی با توجه به احتياجات فردی هر زندانی، استفاده شود

انداز  های بدنی و روانی، خلقيات شخصی، مدت محكوميت و چشم ابليتها و ق گذشته اجتماعی، سابقه جنائی، توانائی
  . پس از آزادی مجرم در نظر گرفته شود

 
پس از پذيرش هر فردی که به مدت نسبتًا طوالنی به زندان محکوم شده است، مدير زندان بايد در اسرع وقت  )٢(

از جمله گزارش . حاضر دريافت کند مادۀ ١گزارش های کاملی مربوط به موضوعات مختلف مذکور در بند 
 . متخصص امور پزشکی يا در صورت امکان روان پزشک در مورد وضعيت جسمی و روانی زندانی

در اين پرونده بايد تحوالت . گزارش ها وساير داده های مربوطه بايد دريک پروندۀ شخصی جمع آوری شود )٣(
 . اقع لزوم برای افراد مسئول قابل ارجاع باشدجديد ثبت گردد و به صورتی طبقه بندی شود که در مو
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 }individualisation{طبقه بندی و تفّرد  
  

  :طبقه بندی زندانيان بايد اهداف زير را دنبال کند. ٦٧
  

مجزا کردن زندانيانی که به دليل سابقۀ جنايی و يا به دليل انحراف شخصيتی اثرات منفی بر هم بنديان خود . الف
  می گذارند؛

  . طبقه بندی به دليل برنامه های توان بخشی اجتماعی. ب
  

به منظور اجرای برنامه های ويژۀ هر گروه زندانی، بايد حتی االمکان مکا ن های حبس مختلف موجود باشد . ٦٨
  . و يا يک مکان حبس به بخشهای مختلف تقسيم شود

  
ه زندان محکوم شده است بايد پس از انجام در اسرع وقت پس از پذيرش هر فردی که به مدت نسبتًا طوالنی ب. ٦٩

مطالعات در مورد شخصيت وی و با توجه به اطالعاتی که در مورد نيازها، قابليت ها و وضعيت روحی او در 
  . دست است برنامه ای جهت تدابير تربيتی ويژۀ او تدوين شود

  
 امتيازات

  
های زندانی و روش های تربيتی، جهت تشويق زندانی در هر زندانی بايد يک نظام امتيازاتی متناسب با گروه . ٧٠

به حسن رفتار و تقويت حس مسئوليت در او و ايجاد عالقه در او به همکاری درتوان بخشی اجتماعی خود، 
  . برقرار شود

  
 کار

  
  . آار در زندان نبايد عذاب آور باشد) ١(. ٧١

  
شود، موظف به  محکومان به زندان، با توجه به توانائی جسمی و روانی اشان آه بايد توسط پزشك بررسی  )٢(

  . انجام آارند
  
برای زندانيان بايد آارهايی فراهم شود آه ثمربخش بوده و آنها را به انجام فعاالنه آار در طول يك روز عادی  )٣(

  . کاری مشغول آند
  
  االمكان دارای ماهيتی باشد آه به حفظ و افزايش توانايی زندانيان در امرار معاش شرافتمندانه حتیاين آار بايد ) ٤(

  . پس از رهايی از زندان آمك آند
  
زندانيان جوان،   های مفيد بايد در دسترس زندانيانی آه قادر به استفاده از آن هستند، خصوصًا آموزش حرفه) ٥(

  . قرار داده شود
  
زندانيان بايد بتوانند در چهارچوب روند گزينش منطقی نوع کار و مقتضيات مديريت و انضباط زندان، نوع ) ٦(

  . آاری را که بايد بدان اشتغال ورزند خود انتخاب آنند
  

های آار در خارج از زندان  االمكان به سازماندهی و شيوه های آار در زندان بايد حتی سازماندهی و شيوه) ١(. ٧٢
  . ك باشد تا زندانيان برای آار در شرايط عادی آماده شوندنزدي

  
  . آوری آار در زندان باشد ای زندانيان نبايد تابع هدف سود معذالک منافع و آموزش حرفه )٢(
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آاران  ها انجام گيرد تا توسط پيمان ها بهتر است توسط سازمان زندان صنايع و مزارع زندان  اداره )١(. ٧٣
  . خصوصی

  
ها قرار ندارد، بايد همچنان  هنگامی آه زندانيان به انجام آارهايی می پردازند که تحت نظارت سازمان زندان  )٢(

. گيرد های ديگر دولتی صورت می تحت مراقبت آارآنان زندان باشند، به استثنای مواردی آه آار در بخش
  . به ادارۀ زندان بپردازند یازدهی زندانآارفرمايان بايد دستمزد معمول برای اين آار را با توجه به ميزان ب

  
تدابيری که برای حفاظت از ايمنی و سالمتی آارگران آزاد پيشبينی شده است بايد عينًا برای زندانيان ) ١(. ٧٤

  . رعايت شود
  
های ناشی از آار، بايد موازينی اتخاذ شود،  و بيماری  برای جبران خسارت وارده به زندانيان در اثر سوانح )٢(

  . شرايط جبران خسارت بايد مطابق با موازينی باشد آه برای آارگران آزاد در نظر گرفته شده است
  

يا آيين نامه های اداری با توجه به  حداآثر ساعات آار زندانيان در روز و در هفته بايد توسط قانون) ١(. ٧٥
  . قواعد و عرف محلی ناظر بر آار آزاد، تعيين شود

  
هايی آه  تعيين اين ساعات بايد با احتساب يك روز استراحت در هفته و وقت آافی برای آموزش و ساير فعاليت )٢(

   .بينی شده است، انجام گيرد و بازپروری زندانيان پيش  توان بخشی  در برنامه
  

  . به زندانيانی که به کار اشتغال دارند بايد دستمزد عادالنه پرداخت شود) ١(. ٧٦
  
زندانيان بايد مجاز باشند حداقل بخشی از درآمد خود را صرف خريد اشياء مجاز برای استفاده شخصی آنند و  )٢(

  . بخشی از آن را برای خانواده خود بفرستند
  
  انداز شود تا منبع بينی شود آه بخشی از درآمد زندانی توسط اداره زندان پس در مقررات بايد همچنين پيش )٣(

  . تشكيل دهد آه هنگام آزادی از زندان به او مسترد شود  ای برای زندانی مالی
  

 تعليم وتربيت وسرگرمی
  

ظرفيت پذيرش آن را دارند بايد امکاناتی مهيا به منظور گسترش تعليم و تربيت زندانيانی آه قابليت و ) ١(. ٧٧
سواد آموزی و تحصيل بايد برای جوانان . شود، از جمله آموزش مذهبی در آشورهايی آه امكان آن موجود است

  . اداره زندان بايد اين امر را جدًا مورد مراقبت قرار دهد. اجباری شود
  
ام آموزشی آشور هماهنگ باشد تا آنها بتوانند تحصيالت خود را االمكان تعليم وتربيت زندانيان بايد با نظ حتی )٢(

  . پس از خروج از زندان، بدون برخورد به موانع خاص، ادامه دهند
  

های سرگرم کننده و  ها فعاليت به منظور مراقبت از بهداشت جسمی و روانی زندانيان بايد در کليۀ زندان. ٧٨
  . ريزی شود فرهنگی برنامه

  
 روابط اجتماعی، مراقبت پس از خروج 

  
اش بايد با در نظر گرفتن منافع دو طرف، مورد توجه خاص قرار  حفظ و بهبود روابط ميان زندانی و خانواده. ٧٩
  . گيرد
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زندانی بايد به حفظ يا . از همان آغاز محكوميت بايد به آينده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. ٨٠
تواند به تأمين منافع خانواده زندانی  اين امر می. های خارج از زندان تشويق شود با افراد و سازمانبرقراری رابطه 

  . او آمك آند اجتماعی بخشی و روند توان
  

شان  دار آمك به زندانيان در بازيافتن جايگاه اجتماعی های رسمی و غير رسمی آه عهده مراکز و سازمان) ١(. ٨١
پوشاك مناسب و متناسب با شرايط اقليمی، و   االمکان اسناد و اوراق هويتی الزم، مسكن، آار،هستند، بايد حتی 

  . هزينه الزم برای رسيدن به مقصد و مخارج معاش چند روز پس از خروج از زندان شخص را تأمين آنند
  
اين افراد بايد . با زندانی باشند بايد مجاز به ورود به زندان و ايجاد ارتباطيی ها سازمان معتبر چنيننمايندگان  )٢(

  . پروری او مورد مشورت قرار گيرند از همان آغاز محكوميت زندانی در مورد برنامه باز
  
تا نتايج بيشتری   ها بهتر است حتی االمکان به طور متمرآز يا هماهنگ صورت گيرد های اين سازمان فعاليت )٣(

  . های آنها حاصل شود از تالش
  
 روانی و زندانيانی که مبتال به اختالالت روانی اندبيماران . ب
  

  . بيماران روانی را نبايد زندانی کرد بلكه بايد آن ها را در اسرع وقت به بيمارستان روانی منتقل نمود) ١(. ٨٢
  
برند، بايد در نهادهای تخصصی با مديريت پزشکی،  زندانيانی آه از مشكالت و اختالالت روانی رنج می )٢(

  . درمان مناسب قرار گيرندتحت 
  
  . اين افراد در مدت اقامت در زندان، بايد تحت مراقبت ويژۀ پزشك قرار گيرند )٣(
  
پزشكی زندان ها بايد خدمات درمانی روانپزشکی را برای زندانيانی آه بدان  مراکز خدمات پزشكی يا روان) ٤(

  . نياز دارند، تضمين کنند
  

پزشكی و کمک  های ذيصالح است که متضمن ادامۀ معالجات روان ی با سازمانکمال مطلوب انجام توافقات. ٨٣
  . های اجتماعی برمبنای روان درمانی برای زندان ای که بدان نياز دارد باشد

  
 افراد تحت توقيف و بازداشت احتياطی. ج
  

پليس و يا در بازداشتگاه در چهارچوب قواعد زير از افرادی آه به اتهام ارتکاب جرمی در بازداشتگاه ) ١(. ٨٤
  . نام برده می شود» متهم«زندان بسر می برند و هنوز توسط دادگاه محاکمه نشده اند تحت عنوان 

  
  . متهم از حق برائت برخورداراست، نتيجتًا بايد با او به عنوان يک بيگناه رفتار شود )٢(
  
با رعايت موازين قانونی ناظر بر حفاظت از آزادی های فردی و روال رسيدگی به امور متهمان، اين دسته از  )٣(

  . افراد بايد از نظام ويژه ای آه منحصرًا نكات اساسی آن در قواعد زير بيان شده است برخوردار شوند
  

  . متهمان بايد از محکومين مجزا شوند) ١(. ٨٥
  
  . به ويژه آن ها بايد در مکا نهای حبس جداگانه نگهداری شوند. متهمان جوان بايد از بزرگساالن مجزا شوند )٢(
  

های جداگانه نگهداری شوند، مگر اينكه عرف محل به داليل اقليمی وضعيت  ها در اتاق متهمان بايد شب. ٨٦
  . ديگری را اقتضاء آند
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توانند در صورت تمايل خوراك خود را به خرج خود به وسيله  تهمان میدر محدوده حفظ انضباط در زندان، م. ٨٧
در غير اين صورت زندان موظف به تأمين . اداره زندان، خانواده، يا دوستانشان از بيرون از زندان تهيه آنند

  . خوراك آنهاست
  

اين پوشاک تميز و مناسب ها بايد مجاز به استفاده از پوشاک شخصی خود باشند، به شرطی آه  بازداشتی) ١(. ٨٨
  . باشد

  
در صورتی آه متهمان مجبور به پوشيدن لباس مخصوص زندان باشند، اين لباس بايد با لباس محكومان  )٢(

  . متفاوت باشد
متهم بايد در مقابل انجام کار . به متهمان بايد امكان آار آردن داده شود وليكن نبايد مجبور به انجام آن شوند. ٨٩

  . افت کنددستمزد دري
  

شخص ثالث آتاب، روزنامه، و نوشت افزار يا ديگر وسائل   خود يا به هزينه  متهمان بايد بتوانند به هزينه. ٩٠
  . سرگرمی تهيه آنند، اين امر بايد در محدوده مصالح اجرای عدالت، امنيت، و نظم زندان صورت گيرد

  
معالج خود و مداوا توسط آن ها باشد، اين امر در صورتی  يك متهم بايد مجاز به مالقات با پزشك و دندانپزشك. ٩١

  . امكان پذير است آه داليل منطقی برای مالقات وجود داشته باشد و متهم خود مخارج آن را پرداخت آند
  

متهم بايد بتواند در اسرع وقت خانواده خود را از بازداشت مطلع سازد و از تمامی تسهيالت عادی برای . ٩٢
و امنيت و آيفری تباط با خانواده و دوستان و مالقات با آنها برخوردار شود، مگر اينكه اجرای عدالت برقراری ار

  . آنند ببرقراری نظم صحيح در زندان محدوديت و نظارت بيشتری را ايجا
  

و حق بينی شده است، تقاضای وآيل تسخيری آند  تواند، در جايی آه اين امكان پيش متهم در دفاع از خود می. ٩٣
او بايد بتواند اطالعاتی را تهيه و به طورمحرمانه در . دارد برای تهيه و تنظيم دفاعيه با وآيل خود مالقات آند

اختيار وآيل خود قرار دهد، بدين منظور، در صورت تقاضای متهم، نوشت افزار الزم بايد در اختيار او قرار 
قبت مأمور پليس يا زندان صورت گيرد وليكن نبايد توسط آنها تواند تحت مرا مالقات زندانی با وآيل خود می. گيرد

  . دشواستماع 
  
 محکومين مدنی . د
  

در کشورهايی که افراد به دليل عدم ايفای دين و يا داليل ديگر مدنی به مجازات حبس محکوم می شوند نبايد . ٩٤
تدابير توان . ضروری است قرار گيرندتحت نظام انضباطی شديد و سختگيرانه تر از آنچه برای حفظ امنيت و نظم 

بخشی برای آن ها، به استثنای اجبار به کار، بايد به همان ترتيبی باشد که برای ساير متهمان در نظر گرفته می 
  . شود

  
 مظنونين. ه
  

ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی، افراد مظنونی که توقيف و يا حبس شده اند و  ٩با رعايت مفاد مادۀ . ٩٥
هنوز اتهامی به آن ها وارد نشده است از حمايتی که در بخش اول و زير بخش ِج در بخش دوم برای زندانيان 

نيز در صورتی که اجرای آن برای اين موازين ذيربط در زيربخش الِف بخش دوم . تضمين شده است برخوردارند
دسته از بازداشتی ها مفيد باشد نيز بايد اجرا شود مگر اينکه طبق حکمی کلی، شمول برنامه های بازپروری و 

. توان بخشی به کليۀ بازداشتی ها، پيشبينی شده باشد
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  اصول اساسی در رفتار با زندانيان
  

  ١٩٩٠دسامبر  ١٤مجمع عمومی، مورخ  ١١١/٤٥مصوب قطعنامۀ شمارۀ 
  
  
 . با آليۀ زندانيان بايد با احترامی آه در خور شأن وارزش ذاتی بشر است رفتار شود. ١
  
هيچ گونه تبعيضی به دليل نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، اعتقادات سياسی و ساير اعتقادات، . ٢

  . وصيات جايز نيستخاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی، نسب، وساير خص
  
احترام به اعتقادات مذهبی و الزامات فرهنگی محيط اجتماعی زندانی در هر موردی که شرايط محلی اقتضا . ٣

 . شود می آند، توصيه می
   
ها در اجرای وظايفشان در نگهداری زندانيان، و حفظ جامعه از گزند جرائم موظفند با توجه و هماهنگ  زندان. ٤

  . اساسی او در قبال توسعۀ رفاه اجتماعی و پيشرفت احاد ملت، عمل آنند  و مسئوليت   اجتماعی دولتبا ساير اهداف 
  
های  هايی آه مشخصًا اقتضای طبيعت زندان است، از حقوق بشر و آزادی  آليۀ زندانيان، صرفنظر از محدوديت. ٥

های بنيادين مندرج در  بشر و آزادی همچنين حقوق. بنيادين مذآور در اعالميه جهانی حقوق بشر برخوردارند
( مقاوله نامۀ و  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ملحق به آن، و ساير اسناد حقوقی سازمان ملل متحد، در صورت الحاق آشور زندانی به اين  اختياری) پروتکل
  . می شوداسناد، برای زندانی ابقاء 

  
، شكوفائی شخصيت انسانی استهدف از آن آه آموزشی های فرهنگی و در فعاليت دارندزندانيان حق آليۀ . ٦

  . شرآت آنند
 
الغای مجازات حبس در سلول انفرادی و محدود ساختن توسل بدان بايستی مورد تشويق قرار گرفته و برای نيل . ٧

  . به اين هدف تالش شود
  
آه زندانيان بتوانند آاری مفيد و با دستمزد آه جذب آنها را به بازار آار در آشور  شود مهيابايد شرايطی . ٨

  . اشان را تأمين آنند  خود و خانواهمالی بتوانند احتياجات  و تسهيل می آند به عهده گيرند
  
به خدمات پزشكی آليۀ زندانيان بايد بتوانند، بدون اعمال هر گونه تبعيض به دليل وضعيت قضايی اشان، . ٩

  . موجود در آشور دسترسی داشته باشند
  

های محلی و نهاد های خدمات  با توجه به منافع قربانيان جرم، بايد شرايطی با شرآت و مساعدت نهاد. ١٠
  . اجتماعی ايجاد گردد که زندانی را به بهترين وجه جهت بازگشت به جامعه آماده سازد

  
  . طريقی بيطرفانه اجرا شوداصول مذآور در فوق بايد به . ١١
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  حبس قرار دارنديا  بازداشت ازهر نظامی از آليۀ افرادی آه تحت حمايت  درمجموعه اصول 
  

 ١٩٨٨دسامبر  ٩مورخ  ١٧٣/٤٣در قطعنامه  سازمان ملل متحد مصوب مجمع عمومى
  
 

 مجموعه اصول دامنۀ شمول
  . آاربرد اين اصول در حمايت از آليۀ افرادی است آه تحت هر شکلی از بازداشت يا حبس قرار دارند

  
  آلماتآاربرد 

 :در مجموعه اصول
  

به موقعيت فردی اطالق می شود که به دليل جرمی آه به او نسبت داده شده و يا در نتيجه اقدام يك » توقيف«) الف
  مسئول دستگير شده است؛مقام 

  
است بدون آنكه حكم  خود محروم شده  شخصی  شود آه از آزادی به فردی اطالق می» بازداشتى« اصطالح ) ب

 محكوميت به حبس در مورد او صادر شده باشد؛
   
شود آه در اثر محكوميت به ارتكاب جرم، از آزادی شخصی خود محروم  به فردی اطالق می "زندانى" آلمۀ ) ج

  شده است؛
  
  شود؛ به وضعيت فرد بازداشتی طبق تعريف مذآور در فوق، اطالق می» بازداشت«آلمۀ ) د
  
  شود؛ به وضعيت فرد زندانی طبق تعريف مذآور در فوق، اطالق می» حبس«آلمۀ ) ه
  
مقام قضايی و يا مقام مسئول قانونی ای است آه مقام و » مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر«رت منظور از عبا) و

  . طرفی و استقالل او تأمين آنند اش معتبرترين تضمينات را در صالحيت، بی دورۀ تصدی
  
  

  اولاصل 
ذاتی بشر رفتار  شأنرام به از بازداشت يا حبس قراردارند، بايد با انسانيت و احت نظامیافرادی آه تحت هر  آليۀبا 

  . شود
  

  دوماصل 
توقيف، بازداشت، و حبس افراد منحصرًا در صورتی امکان پذير است که با رعايت آامل مقررات قانونی و 

  . توسط مقام صالحيتدار و يا افراد مجاز در اين امر، انجام گيرد
  

  سّوماصل 
توان هيچ حقی از حقوق بشر را آه  نمی  ،قرار دارند، تحت هر نظامی از بازداشت و حبس آه در مورد افرادی

رسميت شناخته شده  است و يا به و يا قواعد و رسوم در آشوری جاری} آنوانسيون{طبق قوانين داخلی و يا معاهدۀ
و يا به طور شناخته نشده مجموعه اصول به رسميت در اينكه چنين حقوقی   محدود يا نقض کرد به بهانه است

  . ه شده استمحدود شناخت
  

  چهارماصل 
هر حكمی به بازداشت و حبس، تحت هر شكل از آن، و هر تصميمی آه حقی از حقوق بنيادين شخص بازداشتی يا 

زندانی به هر شكل را تحت تأثير قرار دهد، بايد به دستور و يا تحت نظارت آامل يك مقام قضايی و يا يك مقام 
  . مسئول انجام گيرد
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  پنجماصل  
برند، بدون اعمال آمترين تبعيض از هر نوع  سرمی اصول در مورد آليۀ افرادی آه در قلمرو يك آشور بهاين . ١

از جمله نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب يا اعتقادات مذهبی، عقايد سياسی يا غير آن، خاستگاه ملی، 
     .قومی يا اجتماعی، دارايی، تولد و يا هر خصوصيت ديگر، جاری خواهد بود

  
موازينی آه بر طبق قانون منحصرًا در حمايت از حقوق و وضعيت خاص بانوان، به ويژه بانوان باردار، . ٢

شود،  شود، ِاعمال تبعيض محسوب نمی مادران نوزادان، آودآان، نوجوانان، سالمندان، بيماران و معلولين اجرا می
  . ر مقام قضايی و يا مقام مسئول ديگر قرار گيردتواند همواره مورد تجديد نظ لزوم و اعمال اين موازين می

  
  اصل ششم

نسبت به کليۀ افرادی که تحت  4آميز اهانت انسانی و يا  ، غير های بی رحمانه ِاعمال شكنجه و يا رفتار و مجازات
ی های ب هيچ وضعيتی شكنجه و يا رفتار و مجازات. برند منع می شود می  سر هر نظامی از بازداشت يا حبس به

  . آند آميز را توجيه نمی اهانت رحمانه، غير انسانی و يا 
  

  اصل هفتم
آشورها بايستی قوانينی جهت ممنوعيت اعمالی آه موجب نقض حقوق و وظايف مذآور در اين اصل است . ١

همچنين بايد در صورت دريافت شكايات، تحقيقات . بينی آنند های مناسبی برای عاملين آن پيش وضع و مجازات
  . ای را به موقع اجرا گذارند طرفانه بی
  
در دست دارند، بايد  مجموعۀ اصولنقض   ای مبنی بر نقض و يا شروع به مأموران دولت آه داليل قانع آننده. ٢

  . مراتب را به مافوق خود و يا در صورت لزوم به مقام و يا مراجع صالح بازرسی و دادرسی ديگر، گزارش آنند
  
در دست داشته باشد  مجموعۀ اصولنقض  ای مبنی بر نقض و ياشروع به ه داليل قانع آنندههر فرد ديگری آ. ٣

حق دارد مراتب را به مافوق مأمورانی آه در اين امر دخالت دارند و يا به مقام و يا مراجع صالح بازرسی و 
  . دادرسی ديگر، گزارش آند

  
  اصل هشتم

بنابراين در . گيرد مناسب وضعيت افراد بدون محكوميت است، صورتها بايد طبق نظامی آه  نگهداری بازداشتی
  . صورت امكان آنها بايد مجزا از محكومين به زندان نگهداری شوند

  
  نهماصل 

مقامات مسئول توقيف، بازداشت، و انجام بازجويی و تحقيقات بايد دقيقًا در محدودۀ اختيارات قانونی خود عمل 
  . اختيارات بايد قابل تجديدنظر توسط يك مقام قضايی و يا مقام مسئول ديگر باشداقدامات ناشی از اين . آنند

  
  دهماصل 

افرادی که دستگير می شوند بايد در همان لحظۀ دستگيری از علت آن و در اسرع وقت از اتهاماتی آه به آن ها 
  . است مطلع شوند وارد شده

  
  يازدهماصل 

اش توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر در  امكان رسيدگی به پروندههيچ فردی را نمی توان بدون آنكه . ١
فرد بازداشتی حق دارد رأسًا و يا توسط يك . اسرع وقت پس از توقيف وجود داشته باشد، در بازداشت نگاهداشت

  . وآيل، در محدودۀ قانون، از خود دفاع آند
  

                                                 
بايد تفسيری موسع به عمل آيد تا بيشترين حمايت در مقابل ايذاء جسمانی و يا  آميز انسانی و يا تحقير ، غير بی رحمانهاز واژه های   4

طور دائمی در شرايطی آه وی نتواند از حواس طبيعی  داشتن بازداشتی و يا زندانی چه به طور موقت و چه به روانی انجام گيرد و نگاه
  . را نيز در بر گيرد مند شود،از جمله ديدن، شنيدن، و بی خبری از زمان و مكان خود بهره
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ای مشروح از حكم بازداشت  بايد در اسرع وقت ابالغيه فرد بازداشتی و يا در صورت وجود وآيل، وآيل او،. ٢
  . وداليل آن دريافت آنند

   
   . جهت نظارت بر لزوم ادامۀ بازداشت بايد به يك مقام قضايی و يا مقام مسئول ديگر اختياراتی تفويض شود. ٣
  

  دوازدهماصل 
  : نكات زير بايد به دقت به ثبت برسد. ١

  داليل توقيف؛) الف
شود و ساعت اولين حضور در مقابل  قيف، و ساعتی آه بازداشتی به مكان بازداشت تحويل داده میساعت تو) ب

  مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر؛
  هويت مأموران اجرای قانون که در دستگيری دخيلند؛) ج
  . اطالعات دقيق مربوط به بازداشتگاه) د
  
صورت وجود وآيل، به اطالع وآيل او برسد در اين مورد اطالعات ثبت شده بايستی به اطالع بازداشتی و در . ٢

  . بينی شده است به نحوی عمل خواهد شد آه در قانون پيش
  

  سيزدهماصل 
هر فردی به هنگام توقيف يا در شروع بازداشت و يا پس از آن در اسرع وقت، بايستی حسب مورد، توسط مقام 

ات الزم را در مورد حقوق خود و چگونگی تحقق آن، مسئول توقيف، بازداشت و يا حبس، اطالعات و توضيح
  . دريافت آند

  
  اصل چهاردهم

افرادی آه در فهم و تكلم به زبان مقام مسئوِل توقيف، بازداشت و يا حبس، دچار مشكلند، حق دارند در اسرع وقت 
آنند مطلع شوند و در  آه بخوبی درك می به زبانی ١٣واصل  ١٢اصل  ١، بند ١١اصل  ٢و بند  ١٠از مفاد اصل 

  . مراحل بعد از دستگيری و در جريان دادرسی، از وجود مترجم، در صورت لزوم به رايگان، برخوردار شوند
  

  پانزدهماصل 
منع ارتباط فرد بازداشتی يا زندانی با  ١٨اصل  ٣و بند  ١٦اصل  ٤بينی شده در بند  نظر از استثنائات پيش قطع

  . باشد اش بيش از چند روز مجاز نمی خصوص با خانواده و يا وآيل دنيای خارج، به
   

  شانزدهماصل 
فرد بازداشتی يا زندانی بايد بتواند رأسًا و يا توسط مقامات صالحيتدار پس از توقيف و يا پس از هر نقل . ١

ان به بازداشتگاه يا زندان ديگر، در اسرع وقت خانواده و يا هر فرد ديگر به انتخاب وانتقال از بازداشتگاه يا زند
خود را، حسب مورد، از توقيف، بازداشت، حبس و يا نقل و انتقال و محلی آه در آن بازداشت يا محبوس است، با 

  . خبر سازد
  
آنسولگری به طريقی مناسب با  تماس از حق خود در برقراری در اسرع وقت اتباع آشورهای بيگانه نيز بايد. ٢

است و يا نماينده يك  صالحالمللی  بين قوانينطبق  ديگری که برخود و يا آشور متبوع يا نمايندگی ديپلماتيك آشور 
المللی در صورتی آه شخص پناهنده است و يا به دليلی ديگر تحت حمايت سازمانهای  دار بين سازمان صالحيت

  . دارد، مطلع شونددولتی قرار البين 
  
حقوق  دركآه قادر به  فردیو  يا زندانیدر مورد نوجوانان بازداشتی و  موظف استبازداشت مقام مسئول . ٣

  . خانواده و يا قيم شخص را مطلع سازد  اصل را به عهده گيرد و به ويژه نباشد، رأسًا ابالغ خبر مذآور در اينخود 
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ی بدون فوت وقت به موقع اجرا گذاشته شود و يا اجازۀ اجرای آن صادر ابالغيۀ مذآور در اين اصل بايست. ٤
توانند اين اطالع رسانی را  در صورت وجود مقتضياتی استثنايی در انجام امر تحقيق، مقامات صالح می. شود

  . برای مدت زمانی معقول به تعويق اندازند
  

  هفدهماصل 
مقام صالح در اين امر موظف . دنبرخوردار شو يک وآيل بتوانند از آمكاند بايد  شدهبازداشت  آليۀ افرادی آه. ١

 را حقوق معقول برای تحقق اينو امكانات  ان مطلع سازدحقوقش ها را از ، آنپس از دستگيریاست در اسرع وقت 
  . گذاردبان در اختيارش

  
مرجع قضايی ، اجرای عدالت در صورت لزوِم حضور وآيل در بازداشتی،عدم انتخاب وآيل توسط  در موارد. ٢

در صورت عجز بازداشتی از پرداخت آن نصب وآيل مخارج . وآيل تسخيری نصب کنديا مرجع صالح ديگر بايد 
  . رايگان خواهد بود

  
  هجدهماصل 

  . با وی مشورت آند تماس برقرار آرده وبا وآيل خود  داردبازداشتی يا زندانی حق هر فرد . ١
  
خود، وقت آافی و تسهيالت الزم در  وآيلبرای مشورت با  حق خواهد داشتبازداشتی يا زندانی هر فرد . ٢

  . اختيار داشته باشد
  
اعمال  با وآيل خود بدون تأخير و بدونبازداشتی يا زندانی بايد از حق مالقات، مشورت و ارتباط فرد هر . ٣

مگر هنگامی آه يك  ،حق نبايد معلق و يا محدود شود اين. برخوردار باشدو در شرايطی آامًال محرمانه سانسور 
قانونی، اين امر را برای حفظ  موازينقانون يا  مصرح درمقام قضايی يا مرجع صالح ديگر، در شرايط استثنائی 

  . الزم تشخيص دهد نظم عمومیامنيت و 
    

ليكن  ،گيرد انجامقانون  وران اجرایمأمتواند تحت مراقبت  خود می  با وآيل زندانیفرد بازداشتی يا  گفتگوهای. ٤
  . شود استماعتوسط آنها  نبايد

  
جرم بر  مدركتوان به عنوان   نمی راوآيل وی  زندانی وميان بازداشتی يا مذآور در اين اصل اطالعات  تبادل. ٥

  . نده باشدمگر اينكه در ارتباط با ادامه جرم و يا نقشه ارتکاب جرمی در آي او مورد استناد قرار داد،عليه 
  

  نوزدهماصل 
بايد بتواند شود و  برخوردار، با اعضای خانواده خود به ويژهبايد از حق مالقات و مكاتبه،  یزندان ی يابازداشت فرد

 است، از امكانات های معقول آه توسط قوانين و مقررات قانونی تعيين شده با در نظر گرفتن شرايط و محدوديت
  . مند شود بهرهبرای ارتباط با دنيای خارج از زندان  یمناسب

  
  اصل بيستم

 منتقل آردبازداشتگاه و يا زندانی  بهبايد او را در صورت امكان  ی،يا زندانی بازداشت درخواست فرددر صورت 
  . قرار داردمحل زندگی او در نزديكی متعارف آه 

  
  اصل بيست و يکم

بازداشتی يا زندانی در اجبار او به اقرار و يا به عهده گرفتن جرم توسط او به سوءاستفاده از وضعيت فرد . ١
  . گونه ای ديگر، و يا شهادت بر عليه ديگری، ممنوع است

   
. هيچ فرد بازداشتی را نمی توان در طی مراحل بازجويی تحت رفتار خشونت آميز قرار داد و يا تهديد آرد. ٢

  . گيری وی را مختل آند ای استفاده شود آه توان تصميم یهای بازجوي همچنين نبايد از روش
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  بيست و دوماصل 
ای قرار داد  پزشكی يا علمی ات تجربیحتی با رضايت وی، تحت آزمايش توان، نمیهيچ فرد بازداشتی يا زندانی را 

  . سالمتی او را به خطر می اندازدآه 
  

  بيست و سوماصل 
بازجوها و افراد هويت مچنين ه، آنبازداشتی يا زندانی و فواصل زمانی ميان  از فردمدت زمان بازجوئی . ١

و صحت آن تأييد معين آرده است ثبت  قانونهايی آه  هبايد در برگ حضور دارندبازجوئی جلسۀ ديگری آه در 
  . شود

  
مذآور در بند يك اين  بينی قانون، بايد به اطالعات ها، در صورت پيش فرد بازداشتی يا زندانی و يا وآيل آن. ٢

  . اصل دسترسی داشته باشند
  

  بيست و چهارماصل 
معاينه مورد ، بازداشتگاه يا زندانپس از پذيرش در  االمكان در اسرع وقت حتیبايد بازداشتی يا زندانی فرد 

اين مراقبت ، پزشكی به عمل آيددرمان از او مراقبت و بايد هرگاه الزم باشد پس از آن . مناسب قرار گيردپزشكی 
  . خواهد گرفتبه رايگان صورت و درمان 

  
  بيست وپنجماصل 

هر فرد بازداشتی يا زندانی حق دارد رأسًا و يا توسط وآيل خود، در محدودۀ شرايط منطقی در حفظ امنيت و نظم  
ظر خواهی بازداشتگاه يا زندان، از مقام قضايی و يا مقام مسئول ديگر درخواست تجديد آزمايشات پزشكی و يا ن

  . از پزشك ديگر آند
  

  بيست وششماصل 
دقت  انجام آزمايشات پزشكی در مورد يك بازداشتی و يا زندانی، همچنين نام پزشك و نتايج آزمايشات بايستی به

  . ثبت شده و دسترسی به آن طبق مقررات داخلی تضمين شود
  

  بيست و هفتماصل 
گيری در مورد پذيرش مدارك اآتسابی  چنانچه در آسب مدارك جرم، اصول حاضر نقض شده باشد، تصميم 

  . برعليه بازداشتی يا زندانی بايد با توجه به اين نقض اصول صورت گيرد
  

  بيست و هشتماصل 
با توجه به شرايط منطقی در حفظ امنيت و نظم بازداشتگاه يا زندان، هر بازداشتی يا زندانی حق دارد در  

چهارچوب امكانات مالی، در حد معقولی از امكانات آموزشی، فرهنگی و اطالعاتی، چنانچه تأمين آنندۀ آن دولت 
  . است، برخوردار شود

   
  اصل بيست و نهم

مورد بازرسی منظم  د، مكان حبس بايمربوط به زندان عايت دقيق قوانين و مقرراتبه منظور نظارت بر ر. ١
دار، مستقل از مقامات مديريت  اين افراد بايد توسط مرجع صالحيت. افراد با صالحيت و مجرب قرار گيرد

  . و پاسخگو باشند مسئول اوشوند و در مقابل  بازداشتگاه و يا زندان منصوب 
  
يا زندانی حق دارد به طور آزادانه و به طور آامًال محرمانه با بازرسان مكان بازداشت يا زندان، فرد بازداشتی . ٢

  . ، گفتگو آندها نظم اين مكانشرايط منطقی حفظ امنيت و  و با توجه به با در نظر گرفتن مفاد بند يك اصل حاضر
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  اصل سی ام 
ی دوران بازداشت يا حبس، تخلف انضباطی محسوب اعمالی آه انجام آن توسط بازداشتی يا زندانی در ط. ١
های قانونی وضع  نامه شود، نوع و مدت تنبيه انضباطی و مقام صالح تصميم گيرنده آن بايد توسط قانون و يا آيين می
  . طور صحيح منتشر شود و به
ای انضباطی از خود  محاآمههر بازداشتی يا زندانی حق دارد قبل از اتخاذ هر تصميم به تنبيه انضباطی، طی . ٢

  . او بايد بتواند نسبت به تصميم، از مراجع باالتر تقاضای تجديد نظر آند. دفاع کند
  

 اصل سی و يکم
مقامات مسئول بايد بکوشند معاضدت های مورد نياز افراد تحت تكفل بازداشتی يا زندانی به ويژه افرادی آه به . ٢

چنين موازين خاصی را جهت تضمين شرايط مناسب برای نگهداری از هم. اند تأمين شود سن قانونی نرسيده
  . اند، اتخاذ نمايند سرپرست شده کودکانی آه بی

  
  سی و دوماصل 

فرد بازداشتی حق خواهد داشت هر آينه، در چهارچوب قوانين داخلی، رأسًا و يا توسط وآيل خود نزد مراجع . ١
نی بودن بازداشت خود اعتراض آند و در صورت احراز غير قضايی و يا مقامات مسئول ديگر به غير قانو

  . قانونی بودن بازداشت، آزادی خود را فورًا بازيابد
  
يد بدون تشريفات و به سرعت انجام گيرد و در صورت عدم بضاعت اصل بااين  ١روال مذآور در بند . ٢

غير موجه، بازداشتی را به حضور مقام مقام مسئول بازداشت موظف است بدون تأخير . بازداشتی، رايگان باشد
  . مرجع تجديد نظر، حاضر آند

  
  اصل سی وسوم

نسبت به او انجام  در زندانی آه ، در مورد رفتارخودوآيل حق دارد رأسًا و يا توسط زندانی تی يا فرد بازداش. ١
آميز، به مقامات مسئول  اهانت غير انسانی، يا   ،خشن، خصوصًا در صورت اعمال شكنجه و يا رفتار گيرد می

يا دادرسی صالح عريضه و  نظارتمقامات باالتر، و در صورت لزوم به مقامات مسئول يا  مديريت مكان حبس و
  . شكايت آنددهد يا 

  
حاضر وآيل آنها قادر به استفاده از حقوق مذآور در بند يك اصل  نيززندانی و  يادر مواردی آه فرد بازداشتی . ٢
حقوق مذآور را تواند  باشند، عضوی از اعضای خانواده بازداشتی يا زندانی، و يا هر فرد آگاه به موضوع مین

  . اعمال آند
   
 . طرح شكايت بايد محرمانه باقی بمانديا و  عريضهشاآی،  تقاضایدر صورت . ٣
  
در صورت . پاسخ داده شود غير موجهبه تمامی عرايض و شكايات بايد در اسرع وقت رسيدگی و بدون تأخير . ٤

دار  يا شكايت و يا در صورت اطاله دادرسی، شاآی حق دارد به مراجع قضايی و يا مراجع صالحيتعريضه رد 
و  عريضهاين اصل نبايد به دليل  ١بند  موضوعهيچ فرد بازداشتی يا زندانی و هيچ شاآی ديگر . ديگر رجوع آند

  . يا شكايت متحمل خسارتی شود
  

  وچهارماصل سی 
مقام قضائی و يا يك فوت آند يا ناپديد شود،  حبسبازداشت يا طی دوران يا زندانی در ی بازداشت فردچنانچه يک 

االثر و يا فرد  تقاضای عضوی از اعضای خانواده متوفی يا مفقود  و يا به دنباليستی رأسًا مقام مسئول ديگر با
شدن اقدام  مرگ يا مفقود االثر درباره علت   قيقات و بازجوئیتحبرای انجام آه با موضوع آشنائی دارد،  یديگر
در صورتی آه مرگ يا مفقوداالثر شدن در زمانی آوتاه پس از پايان بازداشت و يا حبس رخ دهد، چنانچه . آند

 نتايج تحقيقات و گزارش تحقيق بايد در. و احوال ايجاب آند، بايد تحقيقاتی به همين منوال انجام گيرد اوضاع
  . صورت تقاضا، قابل دسترسی بوده مگر اينكه مضر به روال تحقيقات جرم آه در دست اجراست، باشد
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 سی و پنجماصل 
جبران خسارت ناشی از فعل و يا ترك فعل مأموران دولتی در نقض حقوقی که در اصول حاضر اعالم شده . ١

  . است، بر طبق قوانين داخلی انجام خواهد گرفت
  
بر طبق اين اصول ثبت خواهند شد، بايد برای استفاده در درخواست جبران خسارت، طبق روال  اطالعاتی آه. ٢

  . قوانين داخلی، قابل دسترسی باشند
  

  سی وششماصل 
در مورد بازداشتی مظنون و يا متهم به ارتكاب جرم، اصل برائت جاری خواهد بود و تا زمانی آه محكوميت . ١

در شرايطی آه امكان دفاع به طور آامل تأمين شده است محرز نشده باشد، با او با ای علنی و  اين فرد طی محاآمه
  . توجه به اين اصل رفتار خواهدشد

  
توان پيش از آغاز تحقيقات و تشكيل دادگاه دستگير يا بازداشت آرد، مگر در  را نمی افراد مظنون يا متهم . ٢

بازداشت بايد مستدل و تحت شرايط و روال قانونی انجام در چنين صورتی . مواردی آه اجرای عدالت ايجاب آند
در مورد چنين افرادی بايستی هنگامی آه برای امر بازداشت و يا جلوگيری از اخالل در   تحميل محدوديت. گيرد

   . انجام تحقيقات و يا اجرای عدالت و يا حفظ نظم و انضباط دقيق بازداشتگاه ضرورت اآيد ندارد، ممنوع شود
  

  سی و هفتم اصل
کليۀ افرادی را آه به اتهام ارتكاب جرمی بازداشت شده اند بايد به سرعت پس از توقيف، در محضر يك مقام 

اين مقام بايد در اسرع وقت، در مورد . قضايی و يا مقام صالح ديگر آه قانون مشخص آرده است،حاضر نمود
توان بدون دستور آتبی اين مقام،  يچ فردی را نمیه. بگيرد  قانونی بودن و ضرورت بازداشت اين افراد تصميم

فرد بازداشتی حق دارد هنگام حضور در محضر مقام . پيش از شروع تحقيقات يا محاآمه، تحت بازداشت قرار داد
  . مذآور نظرات خود را در مورد طريقۀ رفتار با او در بازداشتگاه، اظهار آند

  
  سی و هشتماصل 
 تشکيل دادگاهکليۀ افراد بازداشتی متهم به ارتكاب جرم حق دارند در مهلت معقولی محاآمه شوند و يا تا زمان . ٣٨

 . آزاد بمانند
  

  اصل سی و نهم
 شرايطتوجه به حق دارد با  هر متهم به ارتكاب جرمی، پيش بينی شده است در قانونی آه موارد ءبه استثنا. ٣٩

دار  قضايی يا مقام صالحيت ی، مگر اينكه مقامبماندتشكيل دادگاه آزاد  قانونی که احتماًال تحميل خواهد شد پيش از
 بازبينیمورد بايد توسط اين مقام ادامه بازداشت . ديگری اتخاذ کند  اجرای عدالت، تصميما توجه به مصالح ب ديگر،
 . گيردقرار 

  
  شرط عام
المللی  ای تفسير آرد آه حقی از حقوق مندرج در ميثاق بين توان به گونه را نمی ۀاصولمجموعای از  هيچ مقرره

  . حقوق سياسی ومدنی را محدود يا نقض آند
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  5ملل متحد در حمايت از نوجوانان محروم از آزادیقواعد سازمان 
  

  ١١٣/٤٥مجمع عمومی، قطعنامه  ١٩٩٠دسامبر  ١٤مصوب 
  
  
  های بنيادين ديدگاه. ١
  
به زندان تنها . حمايت آندو رفاه جسمی و روانی نوجوانان  امنيتحقوق و  د ازنوجوانان باي  دادرسی ويژهنظام . ١

  . شد حل متوسل عنوان آخرين راه بايد به
  
 قواعد حداقل استانداردحاضر و  قواعدروال مندرج در  منحصرًا بايد برطبق اصول ونوجوانان سلب آزادی . ٢

به محروميت از آزادی نوجوان . صورت گيرد )قواعد پکن(نوجوانان   دادرسی ويژهباب سازمان ملل متحد در 
 دمدت مجازات باي. متوسل شدو برای آمترين مدت ممكنه و در موارد استثنائی آخرين راه حل عنوان  ايد بهبتنها 

  . موعد موجود باشداز  پيشآزادی  مكانو اود تعيين ش مسئول توسط مقام قضايی
  
ی برای حمايت از نوجوانانمتحد  ملل پذيرفته شده توسط سازمان حداقل استانداردهای ايجاد حاضر هدف از قواعد. ٣

های  با حقوق بشر و آزادی اين استانداردها در انطباق. سلب شده استبه هرنحوی از انحاء  ی آنهاآزاداست آه 
 . جامعه است تسهيل سازگاری نوجوانان باانواع بازداشت و آثار زيانبار مبارزه با  هدف از آن وبنيادين است 

  
لحاظ نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان،  تبعيض از  نوعطرفانه و بدون ِاعمال هر  به صورت بی دباي حاضر قواعد. ٤

، خاستگاه قومیمنشاء يا وضعيت خانوادگی،  تولد، دارايیفرهنگی،  سوممليت، عقايد سياسی و غيره، معتقدات يا ر
و مفاهيم اخالقی نوجوانان بايد محترم  رسوممذهبی و فرهنگی و  باورهای. اعمال شوند ،عدم توانايیاجتماعی و 
 . شمرده شود

الوصولی جهت تشويق و راهنمايی  ای انجام گرفته است آه استانداردهای مرجع و سهل گونه اين قواعد بهتنظيم . ٥
 . ارائه شود  نوجوانان متخصصان مسئول دادرسی

  
آارآنان تشكيالت دادرسی ويژۀ نوجوانان هر اختيار  د درهای ملی باي قواعد حاضر به زبان متن ترجمه شدۀ. ٦

لزوم، از حق در موارد ، مسلط نيستند مورد تكلم آارآنان بازداشتگاهنوجوانانی آه به زبان . گيرد کشوری قرار
رسيدگی مختلف مراحل درپزشكی و هنگام معاينات طور رايگان، به خصوص  استفاده از خدمات ترجمه به

 . برخوردارندانتظامی 
  
داخل کرده و يا در تطابق با آن به اصالحاتی در بايد در موارد مقتضی قواعد حاضر را در قوانين خود  ها دولت. ٧

اين قواعد و تعيين جبران خسارت واردۀ نقض  ها همچنين بايد مراجع رسيدگی به دولت. قوانين خود دست زنند
 . ه باشندداشتقواعد نظارت  اجرایبر  آرده وبينی  پيش ناشی از آن به نوجوان را

  
مراقبت از نوجوانان محروم : مسئول بايد همواره در بيدار کردن وجدان های عموم نسبت به اين نكته آهمقامات . ٨

از آزادی و آماده ساختن آن ها برای بازگشت به جامعه و مطابقت با آن، يك مساعدت اجتماعی خطير وحائز 
ؤثری جهت تسهيل ارتباط مستقيم ميان نوجوانان وجامعه های م اهميت است، بكوشند و در راستای اين هدف گام

 . محلی بردارند 
  
ِاعمال اسناد و استانداردهای سازمان ملل متحد از تفسير شود آه مانع  ای گونه حاضر نبايد به قواعديك از  هيچ. ٩

ها و حمايت از نوجوانان،  و حقوق، مراقبت اند هشناخته شدرسميت  بهلمللی  ا بين ۀحقوق بشر آه توسط جامع ناظر بر
 . ، شودآنند تری تأمين می را به طورآامل جوانان و آودآان

  
                                                 

جهت .  ترجمه شده است    PENAL  REFORM INTERNATIONALسند حاضر توسط سازمان اصالحات جزايی بين المللی  5
 .  هماهنگی با ترجمۀ ساير اسناد حقوق بشر در اين مجموعه، اصالحاتی  در ان صورت گرفته است
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در ) اولبخش (مندرج در بخش حاضر قواعد با  ٥تا  ٢های  بخشاعد خاصی در وقاجرای در صورتی آه . ١٠
 . داردلويت  اواجرای قواعد بخش حاضر تعارض باشد، 

 
 و آاربرد قواعد قلمرو. ٢
  

  :شود برده می آار بهريف زير اقواعد حاضر تعدر . ١١
آه سلب آزادی نوجوان سنی تعيين حداقل . باشد سال ١٨شود آه سن او آمتر از  اطالق می فردی به نوجوان) لف ا

  قانون است؛  آمتر از آن سن مجاز نخواهد بود، به عهده
 يا عمومی های خصوصی  بازداشتگاهحبس يا قرار دادن فرد در  بازداشت يابه معنای هر نوع سلب آزادی ) ب

  . حكم مقام قضايی يا اداری يا مقام رسمی ديگر است باممنوعيت ترك محل، به
  

ومقتضياتی صورت گيرد آه احترام به حقوقی آه آنها به عنوان يك  شرايط د طبقباينوجوانان سلب آزادی . ١٢
مفيدی دسترسی داشته باشند های  ها و برنامه ليت فعابه بتوانند در حبس بايد نوجوانان . بشر دارا هستند تضمين شود

 آسبو آنها را به اتخاذ رفتار  و شود حس مسئوليت آنها  ارتقاء عزت نفس و پرورش و یحفظ سالمتآه موجب 
   .آندشود، تشويق  می جامعهشان به عنوان عضوی از اعضای  آه موجب شكوفايیی يها  مهارت

  
از حقوق مدنی،  ستليلی آه در ارتباط با وضعيت آنها  جوانانی آه آزادی آنها سلب شده است نبايد به هر د. ١٣

لمللی، مطابق با مستلزمات ناشی از سلب  ا اقتصادی، سياسی، اجتماعی يا فرهنگی آه به موجب حقوق داخلی يا بين
  . به آنها تفويض شده است، محروم شوند آزادی،

  
 صالحيت دارتوسط مقامات  دبازداشت باي موازينحقوق فردی نوجوانان به ويژه قانونی بودن اجرای  حفظ. ١٤

، های ديگر نظارت روشهای منظم و  با بازرسیسازگار ساختن نوجوانان با جامعه بايد و نيل به هدف  تضمين شود
قوانين و مقررات  و لمللی ا استانداردهای بينطابق با هيئت ذيصالح در امر بازديد و مستقل از نهاد حبس، در تتوسط 
  . ، تسهيل شودداخلی

  
، ٢، ١های  بخش. اند های است آه نوجوانان درآن از آزادی خود محروم شده مكانآليه ناظر بر حاضر قواعد . ١٥
و  شود شوند اعمال می در آن نگهداری می آه نوجوانان ای رسمی تشكيالتو  نهادهای سالب آزادیبر آليه  ٥، ٤

 . يا در انتظار محاآمه استموقت ناظر بر نوجوانان تحت بازداشت  خاص طوربه  ٣بخش 
  

موقع اجرا گذارده  به شرايط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص هر آشور بايد با توجه به حاضر قواعد . ١٦
 . شود

 
 )در انتظار محاآمه(داشت احتياطی نوجوانان تحت بازداشت موقت و يا باز. ٣
  

د و بايشوند  فرض میبيگناه ) قبل از احراز محكوميت (محاآمه در انتظار نوجوانان تحت بازداشت موقت يا . ١٧
توسل بدان را محدود به و  لمقدور اجتناب ا حتی داز محاآمه باي پيشاز بازداشت . با آنها بر اين اساس رفتار شود

 هذا مع. جانبه صورت گيرد يگزين تالشی همههای جا استفاده از راهبنابراين بايد برای . آرداستثنايی  احوال و اوضاع
منظور تضميِن تقليل بازداشت به  بايد به ی نوجواناندادسراهاها و  ، دادگاهاحتياطیبازداشت  از استفاده در صورت

 دباي متهمبازداشت شدگان . دهند هايی چنين پروندهبه لويت را به رسيدگی سريع  او آوتاهترين زمان ممكنه، بيشترين
 . نگهداری شوند جدااز نوجوانان محكوم 

  
د عالوه بر مقررات مقتضی وضرورِی ناظر بر فرض شرايط بازداشت نوجوانان در انتظار محاآمه باي. ١٨ 

لزومًا محدود به  اشد، اما بقواعد زير با  مطابقاحوال نوجوان،  و و اوضاع مدت بازداشت و وضعيت حقوقیبرائت، 
 :نخواهد بود اين موارد
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صورت وجود چنين حقوقی رايگان در  های و درخواست آمك داشتن مشاور حقوقیحق از نوجوانان بايستی ) لف ا
حريم خصوصی حفظ . ندآنبرقرار منظم ارتباط  خود بتوانند با مشاوران حقوقی برخوردار باشند وهايی،  آمك

 تضمين شود؛ دباي ها مالقاتمحرمانه بودن و احترام به 
مهيا شود وليكن نبايد به انجام آن  نوجوانانالمقدور برای  وآارآموزی بايد حتی  وتربيت امكان آار با مزد، تعليم) ب

  بازداشت شود؛ ۀادامموجب نبايد وتربيت و آارآموزی  ، تعليمآار. مجبور شوند
برای سرگرمی و تفريح آه منافاتی با مصالح تشكيالت قضايی نداشته باشد  ستی بتوانند وسائل الزمنوجوانان باي) ج

  . دريافت کنند و با خود نگهدارند
  
  مراکز نگهداری نوجوانانمديريت . ٤
  

  پرونده جزايی. الف
  
انضباطی و تمامی مدارك  دادرسیمربوط به پروندۀ پزشكی  پروندۀ، جزايی، از جمله سوابق اتآليه گزارش. ١٩ 

محرمانه طور  انفرادی بهای  در پرونده دديگر مربوط به شكل، محتوی و جزئيات نحوۀ رفتار با نوجوانان باي
ی آه قانونًا مجازاند قابل دسترسی تنها برای اشخاص اين پرونده بايد. باشدده و حاوی اطالعات جديد نگهداری ش

االمكان،  حتی حق داشته باشد دهر نوجوانی باي. لت قابل فهم باشد به سهوبندی شود آه  بوده و به صورتی طبقه
صحت وقايع و نظرات مندرج در پرونده را به طريقی آه امكان تصحيح مطالب واهی و بی اساس و ناعادالنه 

آن طبق  شود آههايی ايجاد  د راهكاراين حق باي تحققبه منظور . وجود داشته باشد، مورد اعتراض قرار دهد
مهر و پرونده بايد به محض آزادی نوجوان، . رجوع آنده پرونده ، بدرخواست تواند بنابهب صالحیشخص ثالث 

  . قتضی امحا گرددو در زمان م دهموم ش
  

 های حبس مكانمقامات قضايی يا اداری يا رسمی در صادره توسط هيچ نوجوانی نبايد بدون حكم معتبر . ٢٠
مكانی آه فاقد دفتر ثبت هيچ نوجوانی نبايد در . شوددرج ثبت  در دفتر بالفاصله دبايجزئيات حكم . ه شودپذيرفت
  . بازداشت شوداست 

 
  پذيرش، ثبت، نقل و انتقال. ب
  

وجود داشته باشد آه حاوی مطالب زير در مورد ای  محرمانهبايد دفتر ثبت نوجوانان های حبس  آليۀ مكاندر . ٢١
  :هر نوجوان باشد

  اطالعات مربوط به هويت نوجوان؛) الف 
  ؛حكم  هصادر آنندمنجر به حبس و مرجع  اليل دواقعه و ) ب
  پذيرش، انتقال يا آزادی؛و ساعت روز ) ج
نوجوان تحت  انتقال يا آزادی ،لدين يا سرپرستان در مورد پذيرش به وا های ارسال شده جزئيات اطالعيه) د

  شان در زمان پذيرش؛  سرپرستی
  . یلكل ا مشروباتدر يا خجسمی، از جمله اعتياد به مواد ماطالعات آامل در مورد مشكالت روانی و ) ه
  

 ،لدين وا د در اسرع وقت به اطالعبازداشت، انتقال و آزادی نوجوان باي مكانپذيرش،  مربوط بهاطالعات . ٢٢
  . خويشاوند نوجوان برسدترين  سرپرستان يا نزديك

  
لين فرصت پس از  در اونوجوان بايد  شخصیوموقعيت وضعيت  واطالعات مربوط بهگزارشات آامل . ٢٣

  . آوری و در اختيار مديريت حبس قرار گيرد جمع پذيرش،
  

 ششرح مكتوبی از حقوق و تعهداتمقررات حاآم بر مكان حبس، ای از  نسخههر نوجوانی بايد هنگام پذيرش . ٢٤
های  ت و نيز نشانی سازماناح دريافت شكايالص با نشانی مراجع  ههمرا قابل فهم استبه زبانی که برای او 

با خواندن و نوشتن آشنايی  آه یبرای نوجوانان. های حقوقی، دريافت آند دولتی مخصوص معاضدتخصوصی يا 
 . ودد به طريقی آامًال قابل فهم توضيح داده شلب باي ، مطانيستند لب به زبان مكتوب مطا قادر به دركو يا  ندارند
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های رفتاری، مقررات  اهداف و روشتشكيالت داخلی مكان حبس مقررات حاآم بر نوجوانان بايد برای درك . ٢٥

جهت درك آامل حقوق و  ديگر الزم آليه مسائل و شكايت طرح های مجاز آسب اطالعات و  روش انضباطی
 . ، مساعدت شوندبازداشت دورانتكاليف خود در 

  
بايد با هزينۀ مديريت با وسايلی آه دارای نور و هوای آافی باشد و در شرايطی آه رنجی به انتقال نوجوانان . ٢٦
انتقال نوجوان از يك مکان حبس به مکان حبس ديگر . نشود صورت گيرد دارشهميل نشود يا شأن آنها خدحآنها ت

 . صورت گيرد دليل ینبايد خودسرانه و ب
 
 جابندی و تعيين  طبقه. ج
  

و انجام گيرد، با وی ای  لين فرصت پس از پذيرش يک نوجوان بزهکار در مکان حبس بايستی مصاحبه اودر . ٢٧
الزمه  گزارشی ناظر بر وضعيت روانی و اجتماعی و تشخيص عوامل مربوط به نوع و سطح مراقبت و برنامۀ 

ۀ نوجوان به محض پذيرش، زارش پزشك آه پس از معاينگهمراه با  بايستی اين گزارش. جهت نوجوان تهيه گردد
برای نوجوان در داخل نهاد حبس و نوع و سطح برنامه و  یناسبمبه مديريت تحويل شود تا محل  ،تدوين خواهد شد

ويژۀ بازپروری و توان بخشی اجتماعی ضروری باشد و برنامه های در مواردی آه . الزمه معين گردد تدابير 
در را ای  برنامهرا ممکن گرداند پرسنل مسئول اين امر بايستی کتبًا  مدت اقامت نوجوان در مکان حبس اجرای آن

  . اهداف و چارچوب زمانی و طرق و مراحل و فواصل زمانی برای نيل به هريک از اهداف تدوين کند مورد
  

و های خاص  تبا توجه آامل به نيازها، وضعيت و ضرورخاص تحت شرايط ان تنها بايد بازداشت نوجوان. ٢٨
براساس سن، شخصيت، جنسيت و نوع جرم و نيز وضعيت سالمتی جسمی و روحی آنها صورت گيرد و متضمن 

معيار اصلی تفكيك نوجوانانی . آميز باشد مخاطره شرايطدر مقابل تأثير و نفوذ مضر افراد و  نوجوانانحمايت از 
حی و وی آنان و حمايت از سالمتی رآه آزادی آنها سلب شده است بايستی نوع مراقبتی آه برحسب نيازهای فرد

  . روانی و اخالقی و رفاه آنها مناسب است، باشد
  

. لغ تفكيك شوند، مگر اينكه اعضای يك خانواده باشند در تمامی مکان های حبس، نوجوانان بايد از افراد با. ٢٩
اند به عنوان بخشی از  انتخاب شدهلغی آه با دقت  امکان دارد تحت شرايط آنترل شده، بتوان نوجوانان را با افراد با

 . يك برنامۀ ويژه آه منافع آن برای نوجوانان محرز باشد، در يك محل جای داد
  

بدون مؤسساتی هستند باز  مؤسسات. نوجوانان ايجاد شودبايستی کوشش شود مؤسسات باز جهت نگهداری . ٣٠
تعداد نوجوانانی آه در اين مکان ها نگهداری . كنتدابير امنيتی و يا با تدابير عادی امنيتی به ميزان حداقل مم

غيرمتمرآز و  اين مؤسسات بايد. ممكن شوداقدامات و اجرای برنامه های فردی  هباشد آبايد به ميزانی شوند  می
به ويژه بايستی مؤسسات . در مقياسی باشد آه امكان دسترسی و تماس با خانواده برای نوجوانان تسهيل شود

 . د که در محيط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ادغام گرددکوچکی بنا نها
 
  محيط زيست و شرايط محل اقامت. د
  

حفظ بهداشت و سالمتی نوجوانانی آه آزادی آنها سلب شده است حق دارند در مکا ن هايی که از جهت . ٣١
  . و در خور شأن انسان است نگهداری شوندمناسب 

  
آن بايستی مطابق با اهداف بازپروری نهاد و با توجه به  زيستطرح مؤسسات نگهداری نوجوانان و محيط . ٣٢

. های ورزشی باشد ليت و شرآت در فعاهمساالن نياز نوجوان برای امور شخصی، سرگرمی، فرصت تماس با 
د و امكان تخليۀ محل را به سوزی را به حداقل برسان خطرات آتش دطرح و ساخت تأسيسات بازداشت نوجوانان باي

های رسمی و تمرين  سوزی بوده و نيز روش د و دارای سيستم اخطار در مواقع آتشآنصورت صحيح تضمين 
تأسيسات حبس نبايد در محيط هايی که درمعرض خطرات . ای جهت تضمين ايمنی نوجوانان پيشبينی شود شده

  . قر شوديا خطرات ديگر است، مستسالمتی و برای   شناخته شده
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ويا انفرادی تشكيل آوچك های  از خوابگاهاستانداردهای محلی معمول با توجه به  به طوربايستی مکان خواب . ٣٣
بايستی نظارت منظم و بدون ايجاد مزاحمت در آليه مناطق خوابگاه، از  استراحت شبانهساعات  طولدر . شود

هر نوجوان بايد بر طبق . منظور تضمين حمايت از نوجوانان برقرار باشد های انفرادی و گروهی به جمله اطاق
 ی مناسبتاستانداردهای ملی يا محلی دارای وسايل خواب جداگانه و آافی باشد آه هنگام تحويل پاکيزه و در وضعي

 . در فواصل معين تعويض گردد برای حفظ بهداشت آن بوده و
  

هايی ساخته شود آه نوجوانان بتوانند  های الزم در مكان با در نظر گرفتن استاندارد بايستیتأسيسات بهداشتی . ٣٤
 . در شرايط قابل قبول و بهداشتی و در آمال حفظ حريم خصوصی احتياجات خود را رفع آنند

   
لحاظ رفاه  خصوصی است و از  برخورداری از حريمحق  اساسیصر اعناز اختيار داشتن وسايل شخصی ر د. ٣٥

 آن حفظجهت  یمحل داشتنداشتن وسايل شخصی و در اختيار همراه  بهحق . استاهميت حائزروانی نوجوان 
نزد خود  خواهد  نمی آه نوجوان ای وسايل شخصی. رعايت شودو  هشناخته شدبرای هر نوجوانی به رسميت بايستی 

به امضاء نوجوان تحويل به امانت گذاشته شود وهنگام در محل امنی  دباياند  ضبط شدهوسائلی آه نگاه دارد يا 
به محض  بايستیشود  دريافت می باين ترتي هبوجوهی آه وسايل و  ۀآلي. برسد و در حفظ ونگهداری آن دقت شود

را چون   آنيا  وصرف کرده مخود را  وجوه نقدیباشد  مجازردد، مگر اين آه او گ  به او مستردآزادی نوجوان 
بايد در  پزشكی مسئولين بخشباشد  ئی در اختيار داشتهاگر نوجوان دارو. به بيرون از مؤسسه بفرستداموال ديگر 

 . دگيری آنن مورد چگونگی استفاده از آن تصميم
  

بايد  مسئولين بازداشتگاه. باشندخود شخصی های  لباس به استفاده ازاالمكان مجاز  بايستی حتیجوانان نو. ٣٦
ی در اختيار ی موجود و حفظ سالمتشرايط اقليمآه هر نوجوان لباس شخصی مناسب برای  آننداطمينان حاصل 
قل می منت بازداشتگاهنوجوانانی آه از . احترامی به او نباشد نوجوان و يا بی  ها موجب تحقير دارد و اينكه لباس

 . مجاز به استفاده از البسه شخصی خود باشندند بايستی آن شوند يا آن را ترك می
  

به ميزان آافی  ل صرف غذادر ساعات معموهای نوجوانان بايد از تغذيۀ نوجوانان با کيفيت مناسب  گاهداشتباز. ٣٧
لزامات فرهنگی و  مطابق با ا المكانا حتیو مطابق با استانداردهای تغذيه، بهداشت، سالمتی و فعاليت های بدنی و 

  . قرار داشته باشددر اختيار نوجوان  هموارهآب آشاميدنی پاك بايستی . ، اطمينان حاصل آنندمذهبی
 
 و آار آموزی ، حرفهتعليم وتربيت.  ه
  

از حق  بازگشت به اجتماعقرار دارند بايد جهت آماده شدن برای  ی آه در سن تحصيالت اجباریانجواننو. ٣٨
تعليم و تربيت نوجوانان بهتر است در . ، برخوردار شوندخودهای  توانايیو  نيازهاطابق با متعليم و تربيت، 

در هر صورت وجود آموزگاران با صالحيت و برنامه آموزشی يكسان . مدارس خارج از مكان حبس انجام گيرد
مکان مديريت . از بازداشتگاه ضروری است با مدارس آشور برای سهولت ادامه تحصيل نوجوانان پس از خروج

ی آه نوجوانان. توجه آندبه آموزش نوجوانان خارجی يا دارای نيازهای خاص قومی يا فرهنگی  های حبس بايد
قرار توجه خاص دارند بايد مورد  يادگيریآه مشكالتی در درك و يا نوجوانانی  خواندن و نوشتن نمی دانند و

  . گيرند
  

 د مجاز وباي اند لتحصي ۀخواستار اداماند وليكن  سر گذاشته را پشتسن تحصيالت اجباری ه ی آجواناننو. ٣٩
 . دسترسی داشته باشندهای آموزشی مناسب  برنامهآنها به  ابايد آوشش شود ت. ق به ادامه تحصيل شوندتشوي

  
حضور نشانی از شود نبايد  بازداشت به نوجوانان داده می دورانهای تحصيلی آه در  مدارك و گواهينامه. ٤٠

  . در بازداشتگاه داشته باشدنوجوان 
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آننده و  آموزشی و سرگرم ببا آتای  بايستی امكان دسترسی به آتابخانه های نگهداری نوجوانان در مكان. ٤١
به استفاده از آن در و تشويق بايد قانوجوانان و باشد به مقدار کافی، وجود داشته  جوانانخصوص نومجالت م

 . شوند
  

آند، در آينده آماده به آار اشتغال او را برای ای آه  حرفههای  داشته باشد از آموزشهر نوجوانی بايستی حق . ٤٢
 . برخوردار شود

  
مکان حبس، و مقتضيات مديريت و نظم  مناسبای  حرفه های آموزشبه انتخاب توجه با د بتوانند نوجوانان باي. ٤٣

 . ، انتخاب آنندآه مايل به انجام آن هستندرا نوع آاری 
  

د شامل المللی و ملی آه قابل اعمال بر آار آودآان و آارگران جوان است باي آليه استانداردهای حمايتی بين. ٤٤
 . محروم از آزادی نيز بشودنوجوانان 

  
االمكان بايستی امكان آار با مزد برای  حتی جامعه منظور تقويت امكان اشتغال مناسب پس از بازگشت به به. ٤٥

نوع آار بايد . فراهم شودای که به آنها داده می شود  به عنوان مكمل آموزش حرفهنوجوانان در جامعه محلی 
هايی آه برای آار  برنامه ريزی و روش. متضمن آموزش حرفه ای و در جهت منافع نوجوان پس از آزادی باشد

مكان مشابه آارهای داخل جامعه باشد تا بتوان نوجوانان را برای شرايط اال حتیرود بايد  در بازداشتگاه به آار می
 . کردده اعادی اشتغال در زندگی آم

  
نبايد فدای آنها ای  رفهنوجوانان و آموزش ح صالحم. ، مزد عادالنه دريافت آندآاربايد در ازای هر نوجوانی . ٤٦

 شودانداز  سول پمعم طور د بهبخشی از درآمد نوجوان باي. شود یلث مکان حبس يا شخص ثاآسب منافع برای هدف 
ميل   اجناس بهخريد را صرف درآمد خود  بخش ديگرباشد مجاز نوجوان بايد . شود تحويلو در زمان آزادی به او 

 . ارسال آندبيرون از بازداشتگاه  بهديگر اشخاص برای خانواده يا د و يا خسارت متضرر از جرم آنجبران خود يا 
 
 تفريح و سرگرمی. و
  
بايستی در صورت مساعد بودن هوا، زمان آافی برای پرداختن به ورزش در هوای آزاد در اختيار نوجوانان . ٤٧

فضای بايد  ها ليت فعاانجام اين برای . های تفريحی و ورزشی همراه باشد اين فعاليت بايد با آموزش، داشته باشد
 های سرگرم ليت فعاان بايستی وقت اضافی جهت پرداختن به نوجوان. م شودآافی، تسهيالت و تجهيزات مناسب فراه

، در اختيار اختصاص يابدآارهای دستی تواند به امور هنری و  ان میآنآه بخشی از آن به دلخواه آننده روزانه 
های  قادر به شرآت در برنامه جسمانیلحاظ  د آه هر نوجوان از آنتگاه بايد اطمينان حاصل بازداش. داشته باشند

مهيا  تحت نظارت پزشكی آه بدان نياز دارد بايستی توان بخشی و درمان برای نوجوان. موجود ورزشی است
  . باشد

 
 مذهب. ز
  

باشد نيازهای مذهبی و روحانی خود را، به خصوص با شرآت در مراسم  مجازهر نوجوانی در حبس بايستی . ٤٨
مربوط انجام امور مذهبی به تنهايی و يا با در اختيار داشتن آتب شود يا با  برگزار می در بازداشتگاهی آه و جلسات

وجود يك مذهب تعداد آافی از نوجوانان پيرو  یبازداشتگاه دراگر . خود، برطرف آندمذهبی به تعاليم و مراسم 
برگزار  مراسم منظم مذهبی شوند تأييد و مجازيا  انتخاب دصالح آن مذهب باي یباشد، يك يا چند نمايندۀ ذداشته 

حق هر نوجوانی . عمل آورند بهديدارمذهبی  ،خصوصیطور به نوجوانان با آنها درخواست آرده و در صورت 
حق دارد در مراسم مذهبی شرآت بخواهد را مالقات آند وی همچنين هر مذهبی آه دار  صالحيتنماينده دارد 

  . اجتناب ورزدليم مذهبی  نكرده و آزادانه از آموزش، مشاوره يا تعا
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  مراقبت پزشكی. ح
  

آافی پزشكی، به صورت پيشگيری يا درمان، از جمله  یها از مراقبتحق دارد هر نوجوانی در حبس . ٤٩
 ۀ پزشكو نيز استفاده از دارو و رژيم غذايی بنا به توصيپزشكی  پزشكی و روان شمدندانپزشكی، چ های مراقبت

 مناسب در پزشكیاز طريق تأسيسات بهداشتی و خدمات  بايد ها در موارد ممكن آليه اين مراقبتباشد، برخوردار 
  . دشوتقويت عزت نفس و تطبيق او با جامعه و  جلوگيری شودنوجوان  از خفتتا شود ارائه  محلۀ مکان حبس

  
از هر نوجوانی ای آه مستلزم مراقبت خاص است،  به منظور ثبت پيشينۀ بيماری و وضعيت جسمانی و روانی. ٥٠

  . برخوردار است بازداشتگاه درپزشك بالفاصله پس از پذيرش  معاينهحق 
  

ديگری  وضعيتيا های جسمانی و روانی، اعتياد  ریهای پزشكی بايد با هدف تشخيص و معالجۀ بيما مراقبت. ٥١
به تأسيسات  دنوجوانان باي های نگهداری مكان. آند، باشد میجامعه با مشكل روبرو  را بهنوجوان  بازگشتآه 

پرسنل از وجود و  فوری داشتهدسترسی ساآنين خود، تعداد و احتياجات  با توجه بهالزمه  پزشكی و تجهيزات 
ی آه بيمار است يا هر نوجوان. دنباش برخوردارموارد اضطراری در و درمان  یامور پيشگيرآموزش ديده در 
معاينه  پزشكتوسط د فورًا بايآرده است روز در او بيا عالئم بيماری جسمی يا روانی آند و  ابراز ناخوشی می

 . شود
  

اعتصاب غذا يا  يابازداشت مداوم در اثر را آه به داليلی سالمتی روحی يا جسمی نوجوان  پزشكیمسئوالن . ٥٢
مدير بازداشتگاه و مقام در خطر ببينند، بايد مراتب را فورًا به هر شرايط ديگری آه ناشی از بازداشت است 

 . دهندگزارش  ،ل حفاظت از رفاه نوجوانان استئومستقلی آه مس
  

آه تحت  تخصصیلجه در اختيار مؤسسات  برد بايستی برای معا نوجوانی آه از ناراحتی روانی رنج می. ٥٣
روانی پس از  معالجاتجهت ادامۀ نيز بايد با مراآز تخصصی توافقاتی . قرار گيرد ،است مستقل پزشكیمديريت 

 . آزادی صورت گيرد
  

 اعتياد به مواد مخدرا ببخشی در ارتباط  توان يشگيری وپ خاصهای  برنامه ستیبايمراآز نگهداری نوجوانان . ٥٤
لزامات ناشی از سن،  ا باها بايستی  اين برنامه. دار را در دستور آار خود قرار دهند به سرپرستی پرسنل صالحيت

ترك اعتياد توسط مراکز وتسهيالت همچنين . همخوانی داشته باشد جنس و ديگر مالحظات مربوط به نوجوانان
 . در دسترس باشدبرای نوجوانان معتاد به مواد مخدر يا الكل نيز بايستی پرسنل متخصص 

  
به استعمال آن، تجويز  رضايت نوجواناالمكان پس از آسب  حتیو  پزشكیلجه  برای معامنحصرًا بايد دارو . ٥٥
مهار نوجوان استفاده برای آسب اطالع يا اعتراف و يا به عنوان مجازات و تنبيه يا و نبايد ، دارخصوصًا. شود
دادن دارو به . خاصی قرار گيرند لجات برای استفاده از داروها يا معا ات تجربیآزمايش موردنوجوانان نبايد . شود

 . انجام گيرداز متخصص امور پزشكی با آسب مجوز نوجوانان منحصرًا بايد 
  
  اعالم بيماری، جراحت يا فوت. ط
  

او حق دارند از وضعيت سالمتی نوجوان در صورت منتخب خانواده و يا سرپرست نوجوان و هر فرد . ٥٦
مدير بازداشتگاه بايد بالفاصله . درخواست و نيز در موارد بروز تغييرات مهم در شرايط سالمتی او با خبر شوند

به خارج از  ویانتقال ، يا وضعيتی آه از مرگ، يا بيماریرا او  منتخبخانواده يا سرپرست نوجوان يا فرد 
ساعت  ٤٨يا شرايط ديگری آه مستلزم مراقبت در بازداشتگاه برای مدت بيش از  آند، را ايجاب می بازداشتگاه

  . ضروری است نيزنوجوان آشور متبوع لی  ع به مقامات آنسوواعالم اين موض. دآنناست، مطلع 
  

و بررسی او بايد حق داشته باشد گواهی مرگ را  ترين خويشاوندک، نزديحبسنوجوان در ت فوبه محض . ٥٧
 اتتحقيق دنوجوان در بازداشتگاه باي فوتبه محض . نمايدتدفين جسد را مشخص آند و نحوۀ روئيت جسد را 

ی در اتچنين تحقيق يك. ودوی ارائه شمستقلی از علت مرگ به عمل آمده و گزارشی به نزديكترين خويشاوند 
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با ارتباط فوت  اليلی مبنی بر ماه پس از تاريخ آزادی از بازداشتگاه و وجود د ٦صورت مرگ نوجوان در عرض 
  . دگيرجام گاه نيز بايد انبازداشت اقامت در

  
در  بتواندو  شودنوجوان بايد در اولين فرصت ممكنه از مرگ، بيماری جدی يا جراحت خويشاوندان خود آگاه . ٥٨

 . عيادت آنديا از خويشاوندی آه به شدت مريض است  خاآسپاری شرآت آند ومراسم 
 
 تماس با جامعه . ی
  

حق  ء مكملجز اين اقدام. جوان با دنيای خارج استفاده شودنو ارتباط آافی بايد برای ايجاد ای  از هر وسيله. ٥٩
اهميت بسزائی نوجوان جهت بازگشت به جامعه  ساختنلحاظ آماده  و از  نوجوان استالنه و انسانی با  رفتار عاد

معتبر های  سازمان و نمايندگان افراد ديگر دوستان،مجاز به برقراری ارتباط با خانواده، نوجوانان بايستی . دارد
تحصيل و و يا برای  آنندترك خود بازداشتگاه را باشند و بتوانند برای مالقات با خانواده  خارج از زندان

 گذراند محكوميت خود را میچنانچه نوجوان . اليل مهم ديگر از بازداشتگاه خارج شوند ای و يا د حرفههای  آموزش
  . شود او لحاظ بايستی جزء مدت محكوميت برد  سر می به آه بيرون از بازداشتگاهرا مدت زمانی 

  
با افراد يا حداقل يك بار در ماه و يك بار در هفته الصول  ا علیبه طور منظم و بدفعات، هر نوجوانی حق دارد . ٦٠

خانوادۀ خود با رعايت حق حريم خصوصی، مالقات داشته باشد وی همچنين حق ارتباط و مراسله با اعضای 
 . خانواده و وکيل خود را بدون محدوديت دارا ست

  
خواهد تماس  ا تلفنی، با فردی آه میهر نوجوانی بايد حق داشته باشد حداقل دو بار در هفته، به طور آتبی ي. ٦١

به او  دبايبرای استفاده درست از اين حق . محروم شده باشد حقد مگر اين آه به موجب قانون از اين آنبرقرار 
 . دارا باشندمكاتبات را  دريافتنوجوانان بايستی حق . مساعدت شود

  
و دسترسی به راديو و تلويزيون و ساير نوشتجات از طريق مطالعۀ روزنامه، مجله و د بتوانند وجوانان باين. ٦٢

شان، در جريان اخبار  هعالق های قانونی مورد و سازمان ها پخش فيلم و نيز از طريق مالقات با نمايندگان انجمن
 . قرار گيرند

 
 و توسل به زور مهارآنندهاستفاده از ابزار  در  محدوديت. ك
  

  . باشد ٦٤  و محدود به قاعدۀبايد ممنوع  توسل به زورو مهارآنندۀ بدنی توسل به ابزارهای . ٦٣
  

های ديگِر  تثنايی و زمانی آه تمامی راهستنها در موارد ا و توسل به زور بدنی  مهارآنندۀاز ابزارهای استفاده . ٦٤
قوانين ای آه به طور مشخص توسط  اين امر منحصرًا می تواند در محدوده. نتيجه مانده باشد مجاز است بیآنترل 

بايد  شود ونوجوان تحقير موجب هتک حيثيت و ها نبايستی  اين روش. است، انجام گيرد و مقررات تعيين شده
اين گونه ابزارها ممكن است به دستور مدير . مورد حکم قرار گيرد آوتاهترين مدت زمان ممكنهمنحصرًا در 

جدی اموال به آار رود، در اين  تخريبان يا به خود يا ديگرنوجوان بازداشتگاه برای جلوگيری از صدمه زدن 
مافوق خود و گزارشی به مقام  آرده ربط مشورت افراد ذی ياپرسنل پزشكی و  يد باگونه موارد مدير مربوطه با

  . ارسال آند
  

 . ع شودونمنوجوانان بايستی مگاه واستفاده از اسلحه توسط پرسنل در بازداشت حمل.  ٦٥
 
  های انضباطی روش. ل
  

لم زندگی جمعی بوده و منطبق با رعايت  های انضباطی بايد متضمن حفظ امنيت و نظم سا آليه تدابير و روش. ٦٦
و همچنين رعايت  نفس  عزتلت و  شأن ذاتی نوجوان و هدف اصلی رفتار در بازداشتگاه، يعنی ترويج مفهوم عدا

  . ، در اذهان نوجوانان باشدگانحقوق بنيادين هم
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آميز باشد از جمله تنبيه بدنی، اهانت ، غير انسانی و خشنرفتارهای  متضمنها يا تدابير انضباطی آه  روش. ٦٧

انفرادی يا هر تنبيه ديگری آه سالمت جسمی يا روانی نوجوان را به  در سلولهای تاريك، حبس  سلول حبس در
 هيچ وجهلغو تماس با اعضای خانواده نبايد به  ا تقليل جيرۀ غذايی، محدوديت ي. اکيدًا منع شودستی باي ،خطر اندازد

ای  همواره به عنوان يك ابزار آموزشی و وسيله ستیآار باي اشتغال به. به عنوان تنبيه انضباطی به آار گرفته شود
يك اقدام عنوان  نه بهنوجوان جهت بازگشت به جامعه تلقی شود و ه سازی و آماد ارتقای اعتماد به نفسجهت 

های  مجازات. دآرهيچ نوجوانی را نبايستی به خاطر يك خطای انضباطی بيش از يك بار مجازات  .انضباطی
 . ع شودونمم ستیجمعی باي

  
مات مقاقوانين يا آيين نامه هايی توسط بايستی ، با عنايت آامل به خصوصيات، نيازها و حقوق نوجوانان. ٦٨

 :برای امور زير پيشبينی شود دار يتصالح اداری
 شود؛ رفتاری آه تخلف انضباطی محسوب می) لف ا
  نوع و مدت مجازات انضباطی؛) ب
  صالح در تصميم گيری؛ مقام ذی) ج
  . صالح در تجديدنظر مقام ذی) د
  

مورد بايستی . آندگيری  تأخير تصميموی بايد بدون شود  لصالح ارسا گزارش تخلف بايستی فورًا به مقام ذی. ٦٩
  . شودمقام بررسی طور دقيق توسط اين  به
  

نوجوان . براساس قوانين و مقررات موجود انتظامی محكوم آرد مگر مجازاتبه را نبايستی  ینوجوانهيچ . ٧٠
درخواست پژوهش از يك مقام  از خود و همچنين برای دفاع یو به او فرصت مناسب ودبايد از تخلف خود آگاه ش

 . نگهداری شودثبت و به دقت د موازين و تصميمات انضباطی باي. طرف داده شود بی
  

 ،های اجتماعی، آموزشی ليت فعا در امور نظارت برمگر تظامی شود ان امورمسئول نبايد هيچ نوجوانی . ٧١
 . های خودگردانی ورزشی يا در برنامه

 
  بازرسی و شكايات. م
  

های  بازرسیبتوانند  دبايوابسته نباشند مديريت بازداشتگاه به بازرسان صالحيتدار يا مقامات هم سطح آنها آه . ٧٢
بازرسان بايد به . عمل آورند و بايد در انجام وظيفه خود از استقالل آامل برخوردار باشند يا غير منتطره بهمنظم 

نوجوانان  هايی آه نوجوانان در آن حضور دارند يا ممكن است درآن محبوس شوند، همچنين به آليۀ آارآنان مكان
  . داشته باشنددسترسی بازداشتگاه ثبت نيز دفاتر و 
  

پزشكی مرتبط به مقام بازرسی يا به سازمان رسمی بهداشت کشور بايد در  دار امور يتمسئوالن صالح. ٧٣
ده و ميزان رعايت قواعد مربوط به محيط زيست، بهداشت، مکان حبس، تغذيه، ورزش و آرها شرآت  بازرسی

هر . ندآنبررسی گذارد  تأثير میبر سالمتی روحی و روانی جوان خدمات پزشكی و ساير شرايط زندگی آه 
  . دآننوجوان بايد حق داشته باشد به طور آزادانه با هر آدام از بازرسانی آه مايل باشد گفتگو 

  
گزارش مزبور بايد شامل . های خود ارائه دهند بازرسان بايستی پس از انجام هر بازرسی گزارشی از يافته. ٧٤

هايی برای تضمين رعايت  توسط بازداشتگاه و نيز توصيهعد حاضر و مقررات آشور ميزان اجرای قواارزيابی 
بازداشتگاه  ۀادارطرز وق نوجوانان يا قهر گونه مطلبی آه به نظر بازرسی نقض مقررات مربوط به ح. آنها باشد

 . جهت تحقيق و پيگيری منعكس شود دار يتصالح باشد بايد به مقام 
  

 . داو مطرح آنن مدير بازداشتگاه يا نمايندهبتوانند تقاضا ها و شکايات خود را نزد وانان بايستی نوج. ٧٥
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از طرق مقرر، به  ،اصل موضوعمطلبی از بدون سانسور  خود را، تادرخواست يا شكاي دارندحق  اننوجوان. ٧٦
 . دنتأخير از نتيجۀ آن مطلع شوو بدون تسليم آنند ديگر صالح مديريت مرآزی، مقام قضايی يا مقامات 

  
حل و فصل ات و قيتحقانجام جهت دريافت و ) بازرس ويژه(مرکز بازرسی مستقل و يا بايد آوشش شود . ٧٧

 . تعيين گرددت نوجوانانی آه آزادی آنها سلب شده است، ادر خصوص شكايعادالنۀ آن 
  

انه بشردوستهای  ی آه به فعاليتهاي قی، گروه، مشاوران حقوخود ز اعضای خانوادهدارد اهر نوجوانی حق . ٧٨
ی آه خواندن نوجوانان. درخواست آمك آند از منابع ديگر برای ارائه شكايت خود صورت امكانو در پردازند  می

دهند يا  يا خصوصی آه مشاورۀ حقوقی ارائه می دولتیهای  برای استفاده از خدمات سازمانو نوشتن نمی دانند بايد 
 . مساعدت شوندجع صالح رسيدگی به شکايات راهنمايی و رجوع به مرا

 
  بازگشت به جامعه. ن
  

ادامه تحصيل و اشتغال به خانواده،  بازگشت به جامعه وبينی شده جهت  تسهيالت پيشنوجوانان بايد از آليۀ . ٧٩
آمادگی جهت کالس های و نيز  از موعدپيش بدين منظور بايد روالی ناظر بر آزادی . برخوردار شوندآار 

  . بازگشت به جامعه پيشبينی شود
  

داوری  پيشدر اجتماع و آاهش  مكانیيافتن  الزم جهت آمك به نوجوانان در د تمهيداتمقامات صالحيتدار باي. ٨٠
لباس و  محل اقامت، آار،  تأمينبايد شامل االمكان  تمهيدات حتیاين . يا تضمين آنند بر عليه آنها تأمين منفی

ند آن هايی آه چنين خدماتی را تأمين می نمايندگان سازمان. جامعه باشد بهآميز  موفقيتبازگشت  امكانات آافی برای
به آنها در بازداشت دسترسی داشته باشند تا بتوانند  دورانمورد مشورت قرار گرفته و به نوجوانان در  دباي

   .نندبازگشت به جامعه ياری آ
  
  پرسنل

  
در ميان آن ها بايد . دار تشكيل دهند يستی افراد صالحيتباآارآنان مؤسسات نگهداری نوجوانان بزه کار را . ٨١

- ، مشاوران، مددآاران اجتماعی، روانوفن ، آموزگاران حرفهچون مربيان تربيتیافراد متخصص  به تعداد آافی
به می ئدا افراد وساير آارآنان متخصص بايستی به عنوان پرسنلين قاعدتًا ا. باشدموجود پزشكان  شناسان و روان
آنها  های  آموزش و حمايت ی آه سطحوقت يا داوطلبان اين امر مانع از استفاده از آارمندان نيمه. آار گرفته شوند

ی و ساير ، آموزشی، اخالقی، روحاندرمانیمنابع تمامی ها بايد از  بازداشتگاه. شود قابل قبول و مفيد است، نمی
تواند به حل مسائل و پاسخگويی به نيازهای نوجوانان بازداشت شده آمك  و میوجود دارد منابعی آه در جامعه 

  . ندآنآند، استفاده 
  

افراد مختلف در هر ردۀ شغلی بايد برای انتخاب دقيق و استخدام  مکان های حبس نوجوانان بزه کارمديريت . ٨٢
کارکنان آن در ای  حرفه و توانايیصداقت انسانيت، لياقت ها به  بازداشتگاهزيرا مديريت صحيح  اقدام آند

  . ، بستگی داردبرای وظايف موجود صالحيت آن هارويارويی با مسائل نوجوانان و نيز 
  

با  مسئوالن متخصصنوان رای نيل به اهداف مذآور آارآنان مکان های حبس نوجوانان بزه کار بايد به عب. ٨٣
پرسنل . شده ودر آن ابقاء شوند اين حرفهای جذب  زنان و مردان شايستهاستخدام شوند به نحوی آه  حقوق مكفی
د همواره تشويق شوند الزامات و وظايف خود را به روشی انسانی، با تعهد و صداقت های نوجوانان باي بازداشتگاه

برانگيزند و سرمشق مثبتی برای آنها  را نسبت به خوداحترام نوجوانان  حسو  و به طريقی کارآمد انجام داده
 . باشند

  
های سازماندهی و مديريت آه ارتباط بين  بايد از انواع روش مکان های حبس نوجوانان بزه کارمديريت . ٨٤

مختلف درگير امور نوجوانان  ميان مراآزو همكاری نموده استفاده  آند  تسهيل می مؤسسه راسطوح مختلف آادر 



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
 آزادیقواعد سازمان ملل متحد در حمايت از نوجوانان محروم از 
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حصول اطمينان از مناسب بودن شرايط آاری پرسنل و مديريت را به منظور  ميانز تماس و ني گسترش دهدرا 
 . است، تقويت آند با نوجوانانبرای انجام وظيفه به نحو احسن، توسط پرسنلی آه در تماس مستقيم 

  
د، از نديده باش  های خود آموزش ليت وئمسبرای انجام مؤثر بايد  آارآنان مؤسسات نگهداری نوجوانان بزه کار. ٨٥

و  حقوق آودك،و  المللی حقوق بشر آودك و استانداردها و قواعد بين آودك، رفاه روانشناسی ۀجمله آموزش دربار
های آموزش  ای خود را با شرآت در دوره حرفه تبايد سطح آگاهی علمی و ظرفي آارآنان. قواعد حاضر همچنين

 . دآننيت تقو شود، در فواصل منظمی تشكيل میآه حين خدمت 
  

و تجربه  الزم،توانايی مديريت، آموزش بايد برای انجام وظايف خود از صالحيت آافی، مدير بازداشتگاه . ٨٦
 . طور تمام وقت انجام دهد برخوردار باشد و وظايف خود را به آافی

  
فردی آليه نوجوانان و به بنيادين به وظايف خود با احترام به شئونات انسانی و حقوق بايد پرسنل بازداشتگاه . ٨٧

 :ويژه با رعايت امور زير عمل کند
ها ومؤسسات نگهداری، تحت هيچ عنوانی و تحت هيچ شرايطی نبايد مرتكب  هبازداشتگا آارآنانيك از  هيچ) الف

ل شوند يا آنرا تشويق آنند يا مورد تساه آميزاهانت يا غير انسانی يا  يا مجازات يا تنبيه انضباطی خشنشكنجه، 
 قرار دهند؛

ند و وقوع چنين اعمالی را فورًا به مقامات آنمبارزه اداری مخالفت و  با فسادآارآنان بايد اکيدًا آليۀ ) ب
  گزارش دهند؛ دار يتصالح 

مبنی بر نقض اين قواعد و يا مبنی بر  يلیال دآارآنانی آه . اين قواعد احترام بگذارند مفادبايد به  آارآنانآليه ) ج
با اختيارات بازرسی و  های باالتر ارگان اشروع به نقض در دست دارند بايد مراتب را فورًا به مقام مافوق خود و ي

  ؛تجديدنظر گزارش دهند
مقابل سوء  و حمايت از آنها در و روانی نوجوانان، ی جسمیسالمت انجام مراقبت آامل از بايد از آارآنانآليۀ ) د

  ؛آشی از نوجوانان اطمينان حاصل آنند بهرهو عاطفی ، جنسی و استفادۀ جسمی
آليۀ آارآنان بايد به حق برخورداری از حريم خصوصی و محرمانه بودن مسائل خصوصی نوجوان يا ) ه

  . ای بدان آگاهی دارند، احترام بگذارند اش آه به داليل حرفه خانواده
در داخل و خارج از بازداشتگاه را به حداقل  زندگیوضعيت  مياناختالفات  آنندتالش  ايدبآارآنان آليه ) و

  . بشر شود موجوداحترام به حيثيت نوجوان به عنوان  موجب آاهشتواند  تفاوت میاين برسانند زيرا 
  



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
 آميز اهانتاعالميۀ حمايت از کليۀ افراد در مقابل شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا 
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اعالميۀ حمايت از کليۀ افراد در مقابل شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير 

 آميز اهانتانسانی يا 
 

  .  ١٩٧٥دسامبر  ٩مورخ  ٣٤٥٢) ٣٠(مصوب مجمع عمومی سازمان متحد طی قطعنامۀ 
  
 

   ١مادۀ 
شود آه سبب درد و رنج شديد جسمانی  ای اطالق می عمدیدر چهارچوب اين اعالميه واژه شکنجه به هر فعل . ١

آسب اطالعات و يا اقرار از فرد و يا شخص ثالث، مجازات فرد به : هايی چون يا روانی يک فرد شود و انگيزه
. دليل عملی آه مرتكب شده است يا مظنون به ارتكاب آن است و يا ارعاب فرد يا شخص ثالث، محرک آن باشد

رنجی بايد توسط يا به تحريك يک مأمور دولتی ويا مأمور يک نهاد رسمی کشور ايجاد شده  يك چنين درد و
قواعد حداقل اين تعريف درد و رنجی آه ناشی از آثار طبيعی و يا تصادفی مجازات های قانونی مطابق با . باشد

  . است را در بر نمی گيرداستاندارد در رفتار با زندانيان 
  . آميز است اهانتو عمدی رفتار يا مجازات بی رحمانه، غير انسانی يا شکنجه شکل افراطی . ٢
  

  ٢ماده 
آميز قرار گيرد  اهانتانجام هر عملی که تحت عنوان شکنجه و يا رفتار يا مجازات بی رحمانه، غير انسانی يا 

را نفی آرده و تجاوز  منشور سازمان ملل متحدچنين عملی محكوم است زيرا اهداف . اهانتى است به شأن انسان
  . شديد و آشكاری است به حقوق بشر و آزادی هاى بنيادين مصرح در اعالميۀ جهانى حقوق بشر

 
   ٣ماده 

آميز را مجاز  اهانتشکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی ويا هيچ کشوری نبايد  
: از جمله  به هيچ وضعيت استثنائی ال مذکور نمی توانگردانده و يا مورد تساهل قرار دهد برای توجيه اعم

 ثباتی سياسی در داخل آشور و يا هر موقعيت اضطراری عمومی ديگر، وضعيت جنگی، خطر وقوع جنگ، بی
 . استناد کرد

 
  ٤ماده 

موازين مؤثری را جهت پيشگيری از ِاعمال شكنجه در حوزۀ کشورها موظفند طبق موازين اعالميۀ حاضر، 
  . خود، اتخاذ کنند قضايی

 
   ٥ماده 

در برنامه های آموزشی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون و مأموران رسمی ديگری که امکان دارد افراد محروم 
از آزادی تحت مسئوليتشان قرار گيرند، بايد دقيقًا بر ممنوعيت شكنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، 

اين ممنوعيت همچنين بايد در قواعد يا دستورالعمل های مربوط به شرح . أکيد شودآميز ت اهانتغير انسانی يا 
وظايف و الزامات شغلی کليۀ افرادی که امکان دارد در مراقبت و يا برخورد با افراد محروم از آزادی شرکت 

  . داشته باشند، گنجاده شود
 

  ٦ماده 
آميز،  اهانتمجازات های بی رحمانه، غير انسانی و يا به منظور پيشگيری از ِاعمال شكنجه و ساير رفتارها و 

کشورها موظفند نظارتی مستمر بر روش و رويۀ عملی بازجويی، موازين بازداشت و رفتار با افراد محروم از 
  . آزادی در حوزۀ صالحيت قضايی خود، به عمل آورند

 



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
 آميز اهانتاعالميۀ حمايت از کليۀ افراد در مقابل شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا 
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  ٧ماده 
طبق قوانين آيفری  قرار می گيردكنجه ان شکشورها موظفند مراقبت به عمل آورند که هر عملی که تحت عنو

و يا ترغيب بدان يا شكنجه  اين حکم در مورد هر عملی که شرکت يا معاونت در ِاعمال. اشان جرم شناخته شود
  . شروع به انجام آن محسوب شود، نيز جاری است

  
  ٨ماده 

هر فردی که ادعا کند توسط مأمور دولت يا مأمور ساير نهادهای رسمی کشور و يا به تحريک او تحت شکنجه  
آميز قرار گرفته است از حق طرح شکايت  اهانتو يا ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا 

  . بی طرفی رسيدگی کندمرجع صالح موظف است به شکايت او با . در مراجع صالح برخوردار است
 

   ٩ماده 
در دست باشد، مقامات مسئول  ١هر گاه داليل و قرائن معتبر ومنطقی مبنی بر وقوع شکنجه طبق تعريف مادۀ 

  . صالحيتدار کشور ذيربط بايد رأسًا و بدون فوت وقت اقدام به انجام تحقيقات کنند
 

   ١٠ماده 
باشد،  ١انجام گرفته است حاکی از وقوع شکنجه طبق تعريف مادۀ  ٩و يا  ٨چنانچه تحقيقاتی که بر طبق مادۀ 

چنانچه ادعای موجهی مبنی . تعقيب کيفری مظنونين به ارتکاب آن بايد طبق آيين دادرسی کيفری ملی آغاز شود 
آميز شده باشد، افراد مظنون به  اهانتبر وقوع ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی ويا 

  . تکاب اين اعمال طبق آيين دادرسی کيفری و يا دادرسی انتظامی و يا روال مناسب ديگری تعقيب خواهند شدار
 

  ١١ماده 
آميز توسط يا به  اهانتهنگامی که ِاعمال شکنجه و يا ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی و يا 

شور اثبات شود، قربانی طبق قوانين داخلی حق بر تحريک مأمور دولت و يا مأمور ساير نهادهای رسمی ک
  . جبران خسارت و دريافت غرامت خواهد داشت

 
   ١٢ماده 

 اهانتبه اظهاراتی که ثابت شده است تحت شکنجه و يا ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا 
  . آن و يا شخص ثالثی استناد کردآميز صورت گرفته است نمی توان به عنوان دليل بر ضد اظهار کننده 



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
 ها و مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز معاهده منع شكنجه و ساير رفتار
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 آميزها و مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت  معاهده منع شكنجه و ساير رفتار
  

ب مجمع عمومی سازمان ملل متحد يبه تصو ٤٦/٣٩طی قطعنامۀ  ١٩٨٤دسامبر  ١٠در تاريخ حاضر  }کنوانسيون{معاهدۀ 
  . الحاق بدان مفتوح شد  يد وجهت امضاء، تنفيذ ورس

  
  

 . ٢٧مطابق با بند يک مادۀ  ١٩٨٧ژوئن  ٢٦الزم االجرا به تاريخ 
  

  کشورهای معاهد،
برطبق اصول اعالم شده در منشور سازمان ملل متحد، شناخت حقوق برابر و الينفک هر نظر داشتن اينكه با در 

  عضوی از اعضای خانواده بشری بنيان آزادی، عدالت و صلح جهانی است،
  

  اينكه اين حقوق از شأن ذاتی موجود بشری نشأت می گيرد، با شناخت 
  

وق قحجهانی و بالفعل به  به اعتالی احترام  آن،  ٥٥ده با در نظر داشتن اينکه کشورها بر طبق منشور، به ويژه ما
  اند، شدهملزم بنيادين و آزادی های 

  
مقرر  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٧و ماده  اعالميۀ جهانی حقوق بشر ٥با توجه به اينکه ماده 

 انی يا اهانت آميز قرار گيرد،رحمانه، غير انس های بی اند آه احدی نبايد مورد شكنجه، رفتار يا مجازات آرده
  

ی بيرحمانه، غير  ها ها و مجازات اعالميۀ حمايت از کليۀ افراد در مقابل شكنجه و ساير رفتار  همچنين با توجه به
  به تصويب مجمع عمومی رسيده است، ١٩٧٥آه در تاريخ نهم دسامبر انسانی يا اهانت آميز 

  
های بيرحمانه، غير انسانی و اهانت  ها و مجازات كنجه و ساير رفتارو با خواست اعتالی آارايی مبارزه بر ضد ش

  :آميز در سراسر جهان، موافقت خود را با موارد ذيل اعالم ميدارند
  
  

  بخش اول
 

  ١ماده 
انی رو يا رنج شديد جسمانیشود آه سبب درد و  ای اطالق می به هر فعل عمدی شكنجهـ در معاهدۀ حاضر، واژۀ ١

به دليل عملی آه  ، مجازات فرديا شخص ثالث فردآسب اطالعات و يا اقرار از  :هايی چون هانگيز شود ويک فرد 
 ،فرد يا شخص ثالثبر زور اعمال ايجاد رعب يا  ،آن است ارتكابون به ناو يا شخص ثالثی مرتكب شده و يا مظ

به وسط يا بايد ت چنين درد و رنجیيك . ، موجب آن شده باشدنوع تبعيض اِعمال هربر  مبتنی و يا هر انگيزۀ ديگر
آند، به وجود  و يا توافق صريح يا ضمنی مأمور دولت و يا فرد ديگری آه تحت عنوانی رسمی عمل می تحريك

  . شود ، نمیاستقانونی مجازات طبيعی و يا تصادفی درد و رنجی آه ناشی از آثار اين تعريف شامل . آمده باشد
رای هيچيك از اسناد حقوق بين الملل و يا قوانين ملی آشورها آه موازينشان موارد ـ اين ماده خدشه ای به اج٢ 

  . گيرد و يا بالقوه در بر خواهد گرفت، وارد نخواهد آرد وسيعتری را در بر می
  

  ٢ماده 
ـ کشورهای معاهد موظفند موازين قانونی، اداری ، قضايی و موازين مؤثر ديگری را جهت پيشگيری از ِاعمال ١
  . كنجه در حوزۀ قضايی خود، اتخاذ کنندش
وضعيت جنگی، خطر وقوع جنگ،  :از جمله  هيچ وضعيت استثنائیبه نمی توان  ـ برای توجيه ِاعمال شکنجه٢
  . استناد کرد گر،يدعمومی ا هر موقعيت اضطراری يثباتی سياسی در داخل آشور و  بی
  . عنوان عذر موجه در ِاعمال شکنجه مورد استناد قرار داداجرای دستور مافوق يا مقام رسمی را نمی توان به  -٣
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   ٣ماده 
گردانند و يا به آشوری تحويل دهند آه  ـ آشورهای معاهد نبايد فردی را به سوی آشوری اخراج آنند، و يا باز١

  . داليل محكمی مبنی بر احتمال شكنجۀ آن فرد در آن آشور وجود دارد
ات صالح موظفند تمامی مالحظات جانبی از جمله، در صورت وقوع، موارد ـ برای تشخيص اين داليل، مقام٢

  . نقض شديد، آشكار و گستردۀ حقوق بشر به طور مستمر را مّد نظر قرار دهند
  

  ٤ماده 
گيرد در حقوق  ـ آشورهای معاهد موظفند اقداماتی به عمل آورند تا آليۀ اعمالی آه تحت عنوان شكنجه قرار می١

شناخته شود، همچنين اين حکم در مورد هر اقدامی به شكنجه آه متوقف مانده باشد و يا هر عملی آيفريشان جرم 
  . از جانب هر فردی آه بتوان آن را شرآت يا معاونت در ِاعمال شكنجه تلقی آرد نيز جاری است

  . نندهائی مناسب با شدت و ضعف جرم پيشبينی ک ـ آشورهای معاهد موظفند برای اين جرائم مجازات٢
  

   ٥ماده
  
، موازين ٤ـ آشورهای معاهد موظفند به منظور تثبيت حوزۀ قضايی خود در رسيدگی به جرائم مندرج در ماده ١

  :الزم را در موارد زير اتخاذ کنند
هنگامی آه جرم در حوزۀ تحت صالحيت قضايی آشور يا در آشتی يا هواپيمائی آه در آن آشور به ثبت ) الف(

  يافته باشد؛ رسيده است ارتكاب
  هنگامی آه متهم تابعيت آن آشور را دارا باشد؛) ب(
هنگامی آه قربانی تابعيت آن آشور را دارا باشد و آشور متبوعه رسيدگی به موضوع را مناسب تشخيص ) ج(

  . دهد
  
ـ همچنين هر آشور معاهد موظف است در تثبيت صالحيت خود در رسيدگی به جرائم مذآور، در مورد متهمی ٢
اين معاهده به هيچيك از  ٨ه در حوزه قضايی آن آشور حضور دارد و آشور مزبور وی را بر طبق ماده آ

  . آند، موازين الزم را اتخاذ نمايد اين ماده مسترد نمی ١آشورهای مذآور در بند 
  
اعمال شده است، ـ اين معاهده هيچ نوع صالحيت قضايی را آه برطبق قوانين مّلی برای رسيدگی به امور آيفری ٣

  . آند نقض نمی
  

  ٦ماده 
آه در قلمرو تحت  ٤شخص مظنون به ارتکاب جرمی از جرائم مندرج در مادۀ  آشورهای معاهد موظفند -١

آوری شده و احراز اعتبار آن، بازداشت آنند و يا  حاآميتشان حضور دارد را پس از بررسی اطالعات جمع
بازداشت مظنون و هرتصميم قانونی . تصميمات قانونی ديگری در تضمين حضور او در دادرسی اتخاذ نمايند

تا زمانی ادامه يابد آه برای انجام تحقيقات آيفری و يا ديگر در مورد او بايد مطابق با قوانين آشورصورت گيرد و 
  . استرداد او ضروری است

  
  . ـ آشور مذآور در بند فوق موظف است در اسرع وقت تحقيقات مقدماتی را در مورد واقعه آغاز آند٢
  
سترس ترين نماينده اين ماده بازداشت شده اند حق دارند با قابل د) ١(ـ کليۀ افرادی آه به پيرو اجرای مفاد بند ٣

صالحيت دار دولت متبوعشان و درصورتی آه تابعيت آشوری را دارا نباشند با نماينده آشور محل اقامتشان،  
  . تماس حاصل کنند

  
 ١ـ آشوری آه طبق مفاد اين ماده فردی را بازداشت آرده است، موظف است بيدرنگ دولته ای مذآور در بند ٤

 ٢آشوری آه طبق بند . آند داشت و داليل وقرائنی آه آن را موجه ساخته است مطلع اين معاهده را از باز ٥مادۀ 
های خود را به آشورهای مذآور گزارش و قصد خود را در  دهد، بايد يافته اين ماده تحقيقات مقدماتی را انجام می

  . ِاعمال صالحيت و يا عدم ِاعمال آن اعالم آند
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  ٧ماده 

اين معاهده، در حوزه صالحيت  ٤ارتكاب جرمی از جرائم موضوع مادۀ ـ آشوری آه شخص مظنون به ١
ورزد، موظف است موضوع را  از استرداد شخص مزبور امتناع می ٥اش حضور دارد و طبق ُمفاد ماده  قضايی

  . دار خود ارجاع دهد جهت پيگيری آيفری به مراجع صالحيت
  
ال قانونی ناظر بر جرائم عمومی با کيفيت حاد، اتخاذ دار موظفند تصميمات خود را طبق رو ـ مراجع صالحيت٢

، ادّلۀ و مدارآی آه برای تعقيب و محكوميت متهم الزم است بهيچوجه نبايد  ٥ماده  ٢در موارد مندرج در بند . آنند
  . خواسته شده است ٥ماده  ١ای باشد آه در موارد موضوع بند  تر از ادّله ضعيف

  
گيرند بايد در آليۀ  اين معاهده تحت تعقيب قرار می ٤ـ افرادی آه به اتهام ارتكاب جرمی از جرائم مندرج در مادۀ ٣

  . مراحل دادرسی از رفتاری عادالنه برخوردار شوند
  

  ٨ماده 
بر را نيز در  ٤شود جرائم مندرج در ماد ۀ  ـ قراردادهای استرداد مجرم آه ميان آشورهای معاهد منعقد می١
 . کشورهای معاهد موظفند جرائم مذآور را در آليۀ قرارداد های خود مربوط به استرداد مجرم، وارد آنند. گيرد می

  
اند، چنانچه از جانب دولت ديگر معاهد آه با  ـ آشورهای معاهد آه استرداد مجرم را موآول به عقد قرارداد آرده٢

توانند معاهده حاضر را مبنای  ی بر استرداد مجرم دريافت آنند میاند تقاضايی مبن آن چنين قراردادی منعقد نكرده
استرداد بر طبق مقررات آشوری آه از او تقاضای استرداد شده است انجام . حقوقی استرداد مجرم قرار دهند

  . پذيرد می
  
بايد با رعايت  اند، در روابط ميان خود ـ آشورهای معاهدی آه استرداد مجرم را موآول به وجود قرارداد نكرده٣

  . مقررات آشوری آه از او تقاضای استرداد شده است، جرائم مذآور را در حكم جرائم قابل استرداد قرار دهند
  
ـ آشورهای معاهد بايد در مورد استرداد مجرم ميان خود فرض را بر اين قرار دهند آه جرائم مذآور منحصرًا ٤

حت صالحيت قضايی آشورهائی رخ داده است آه بايد حوزۀ در يك محل وقوع نيافته است، بلكه در قلمرو ت
  . تثبيت آنند ٥ماده ) ١(صالحيت قضايی خود را بر اساس بند 

  
  

  ٩ماده 
اين معاهده از هيچ آمكی به يكديگر دريغ  ٤ـ آشورهای معاهد در رسيدگی آيفری به جرائم مذآور درماده ١

  . نخواهند آرد، از جمله ارائه و تبادل داليل و مدارك تحت اختيارشان که در رسيدگی به موضوع ضروری است
  
اين ماده، در انطباق با معاهداتی آه در ارتباط با  ١ـ آشورهای معاهد موظفند تعهدات خود را بر طبق مفاد بند ٢

  . اند، اجرا کنند قضايی ميان خود منعقد آردههای متقابل  آمك
  

  ١٠ماده 
ـ آشورهای معاهد بايد مراقبت به عمل آورند آه آموزش و ارائۀ اطالعات در بارۀ ممنوعيت شكنجه در برنامۀ ١

آموزشی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون اعم از مجريان نظامی يا غير نظامی، آارآنان امور پزشكی، مأموران 
و ساير اشخاصی آه محتمل است در امر بازداشت، بازجويی، يا برخورد با افراد تحت توقيف، بازداشت و رسمی، 

  . يا محبوس ، دخالت داشته باشند، گنجانده شود
  
ـ آشورهای معاهد موظفند ممنوعيت شكنجه را در قواعد يا دستورالعمل های مربوط به شرح وظايف و الزامات ٢

  . ق بگنجانندشغلی افراد مذکور در فو
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  ١١ماده 
آشورهای معاهد موظفند به منظور پيشگيری از ِاعمال هر نوع شكنجه در حوزۀ قضايی خود، بر قواعد و 

های عملی بازجويی، موازين مربوط به حبس و طرز برخورد با افرادی آه بهر شكل   ها و رويه العمل دستور
  . سی مستمر داشته باشنداند، نظارت و برر توقيف، بازداشت، و يا زندانی شده

  
  ١٢ماده 

ها در  آشورهای معاهد موظفند در مواردی آه داليل منطقی مبنی بر احتمال ِاعمال شكنجه در حوزۀ قضايی آن 
  . طرفانه توسط مقامات صالحيتدار را تضمين آنند دست است، رسيدگی و انجام تحقيقات فوری و بی

  
  ١٣ماده 

طرفانه توسط مقامات  ايت در مراجع قضايی و رسيدگی بی درنگ و بیآشورهای معاهد موظفند حق طرح شك
همچنين آشورها بايد . شان، تضمين کنند صالحيتدار را برای اشخاص مدعی تحمل شكنجه در قلمرو قضايی ا

بينی آنند آه مصونيت شاآی و گواهان از سوء رفتار و يا هر نوع تهديد به دليل طرح شكايت و يا  موازينی پيش
  . ارائۀ مدارك، تضمين شود

  
  ١٤ماده 

ـ آشورهای معاهد موظفند امكان جبران خسارت قربانی شكنجه و حق او در دريافت غرامت عادالنه و آافی را ١
در صورتی آه ِاعمال . شود بخشی آامل قربانی نيز می در نظام قضايی خود تضمين کنند، اين حق شامل توان

  . جبران خسارت برای نزديكان وی تثبيت خواهد شدشكنجه موجب فوت فرد شود، حق بر 
  
ـ مفاد اين ماده، حقوقی را آه قربانی و يا اشخاص ديگر، طبق قوانين داخلی بر دريافت غرامت دارا هستند، ٢

  . نقض نخواهد آرد
  

  ١٥ماده 
شده است آشورهای معاهد موظفند در جريان دادرسی استناد به مطالبی را آه محرز است تحت شكنجه اظهار 

  . ممنوع کنند، مگر بر عليه مرتکب شکنجه برای اثبات اينكه اظهاراتی تحت شكنجه صورت گرفته است
  

  ١٦ماده 
آشورهای معاهد موظفند در حوزۀ قضايی خود از انجام هر عملی توسط يا به تحريك و يا با توافق صريح يا  -١

می عمل ميكند آه مجازات و رفتار بيرحمانه، ضمنی يك مأمور دولت و يا هر شخص ديگری آه تحت عنوان رس
اين معاهده قرار  ١ماده غير انسانی و يا اهانت آميز محسوب می شود اما تحت عنوان عمل شكنجه بر طبق تعريف 

را با بسط آلمۀ شكنجه به  ١٣، ١٢، ١١، ١٠به ويژه الزامات ناشی از مواد . گيرد، ممانعت به عمل آورند نمی
  . مجازات و رفتارهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، اجرا آنند

  
ها آه مجازات و  های اسناد حقوق بين الملل يا قوانين داخلی آشور ـ مقررات معاهده حاضر هيچيك از مقرره٢

شوند، نقض  به استرداد يا اخراج مربوط می اند، و يا رفتارهای بيرحمانه، غير انسانی و اهانت آميز را ممنوع آرده
  . نخواهد آرد

  
  

  بخش دوم
  ١٧ماده 

ايجاد خواهد شد آه به ) شود آه از اين پس با آلمۀ آميته بدان اشاره می(ای تحت عنوان آميتۀ منع شكنجه  ـ آميته١
ی ممتاز و خبره در زمينۀ آميته بايد از ده آارشناس واجد صالحيت اخالق. آيد خواهد پرداخت اموری آه در ذيل می
اين آارشناسان بايد . اعضا بايد رأسًا به نام خود و مستقل از آشور معرف عمل کنند. حقوق بشر، تشكيل شود

توسط آشورهای معاهد با توجه به تقسيمات عادالنۀ جغرافيايی و منافعی آه از شرآت افراد مجرب در امور 
  . ندحقوقی در آميته حاصل خواهد شد، انتخاب شو
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های  آشور. ـ اعضای آميته از ميان فهرست اسامی نامزدهای آشورهای معاهد با رأی مخفی انتخاب خواهند شد٢

آشورهای معاهد بايستی به منافع حاصل از انتخاب . معاهد بايد از ميان اتباع خود فردی را انتخاب و معرفی آنند
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تأسيس شده  آه طبق( نامزدهای خود از ميان اعضای آميتۀ حقوق بشر 

  . اند، توجه خاص مبذول دارند آه مايل به شرآت در آميتۀ منع شكنجه) است،
  
ـ اعضای آميته در طی اجالس دوساالنۀ آشورهای معاهد آه به دعوت دبيرآل سازمان ملل متحد تشكيل ٣
اعضاء رسميت خواهد يافت، افرادی انتخاب خواهند شد  اين جلسات با شرآت دو سوم. شود، انتخاب خواهند شد می

  . آه اآثريت مطلق آراِء نمايندگان آشورهای معاهد را آه در جلسه حضور دارند، آسب آرده باشند
  
دبيرآل سازمان . ـ نخستين انتخابات بايد حداآثر ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن معاهده صورت گيرد٤

، آتبًا از کشورهای معاهد تهيانتخابات کمهر نوبت از خ انجام يش از تاريقل چهار ماه پحداملل متحد موظف است 
دبيرآل همچنين بايد فهرستی به ترتيب . درخواست کند ظرف سه ماه نامزدهای انتخاباتی خود را معرفی آنند

ها تهيه و به  ف آنشوند را با ذآر نام آشورهای معر حروف الفبا از اسامی افرادی آه بدين طريق نامزد می
  . آشورهای معاهد ابالغ کند

  
. بالمانع استانتخاب آنها  ی مجدد،وند و در صورت نامزدش  ته برای مدت چهارسال انتخاب میياعضای کم - ٥

اسامی اين . تن از اعضاء منتخب در اولين انتخابات، پس از پايان دو سال منقضی خواهد شد ٥ليكن دورۀ نمايندگی 
  . اين ماده، بحكم قرعه توسط رئيس جلسه مشخص خواهد شد ٣له پس از اجالس مذآور در بند تن بالفاص ٥
  
ـ در صورت فوت يا استعفای عضوی از اعضای آميته و يا عدم توانايی او در انجام وظيفه به داليل ديگر،  ٦

دولت معرف او، آارشناس ديگری از اتباع خود را برای تصدی باقيماندۀ دورۀ نمايندگی معرفی خواهد آرد آه 
ز آگاهی آشورهای معاهد توسط دبيرآل پس از سپری شدن شش هفته ا. بايد به تأييد اآثر آشورهای معاهد برسد

سازمان ملل متحد از معرفی فرد جديد، فرض بر تأييد او قرار داده خواهد شد مگر اينكه حداقل نيمی از آشورها 
  . مخالفت خود را با آن اعالم آرده باشند

  
  . عهدۀ آشورهای معاهد خواهد بود ـ مخارج اعضای آميته در دوران عضويت به٧
  

  ١٨ماده 
  . ها بالمانع است آميته آارآنان دفتری خود را برای يك دورۀ دو ساله انتخاب ميكند و انتخاب مجدد آن ـ١
  
  :آند، ليكن اين مقررات بايد موازين زير را در برداشته باشد ـ آميته مقررات داخلی خود را خود تدوين می٢
  

  عضو برای رسميت يافتن جلسات؛  ٦حضور : الف
  
  . با رأی اآثريت حاضر در جلساتاتخاذ تصميمات : ب
  
ـ دبيرآل سازمان ملل متحد موظف است آارمندان و تشكيالتی را آه آميته برای انجام وظايفش به نحو احسن بر ٣

  . طبق اين معاهده نياز دارد، در اختيار آميته قرار دهد
  
آن، جلسات در وقت مقرر طبق  ـ اولين جلسۀ آميته با دعوت دبيرآل سازمان ملل متحد برگزار می شود، پس از٤

  . آئين نامه داخلی آميته تشكيل خواهد شد
  
اين مخارج . ـ مخارج مربوط به اجالس آشورهای معاهد و جلسات آميته بر عهدۀ آشورهای معاهد است ٥

ت اين ماده توسط سازمان ملل متحد پرداخ ٣های مربوط به آارآنان و تشكيالتی آه بر طبق بند  بازپرداخت هزينه
  . شود را نيز دربر می گيرد می
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 ١٩ماده 

االجرا شدن معاهده در آشورهای خود، گزارش موازينی را  ـ دولت های معاهد موظفند ظرف يكسال پس از الزم١
. اند از طريق دبيرآل سازمان ملل متحد به آميته تسليم کنند آه جهت اجرای تعهدات مقرر در معاهده اتخاذ آرده

گزارش های تكميلی خود را درمورد اتخاذ موازين جديد و نيز ساير گزارش هايی آه آميته تقاضا پس از آن بايد 
  . بار ارسال کنند آند هر چهار سال يك می

  
  . ـ دبيرآل سازمان ملل متحد، موظف است گزارش های مزبور را در اختيار آليۀ آشورهای معاهد قرار دهد٢
  
گانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه الزم بداند نظرات آلی خود را در ـ آميته موظف است هر گزارشی را جدا٣

داند به  آشور مزبور می تواند در پاسخ، توضيحاتی را آه الزم می. مورد آن تدوين و به آشور مربوطه ارسال کند
  . آميته تسليم آند

  
ارائه آرده است همراه با پاسخ مادۀ حاضر  ٣تواند به تشخيص خود، نظرياتی را آه بر طبق بند  ـ آميته می٤

تواند، در  آميته همچنين می. منتشر خواهد آرد درج نمايد ٢٤ای آه بر طبق ماده  آشور مربوطه در گزارش ساالنه
 . صورت تقاضای دولت مورد نظر، گزارش موضوع بند يك اين ماده را نيز بدان ضميمه آند

  
  ٢٠ماده 

بر قرائن وامارات محکم مبنی بر ِاعمال مستمر شكنجه در قلمرو يك ـ چنانچه آميته اطالعات موثقی مشتمل ١
آشورمعاهد دريافت آند، آشور مربوطه را به همكاری در انجام تحقيقات در مورد موضوع و ارائه نظرات خود 

  . به آميته دعوت خواهد آرد
 
ميشود و نيز با توجه به ساير اطالعاتی ـ آميته با توجه به نظرياتی آه احتماًال از طرف کشور معاهد ذينفع ارائه ٢

تواند يك يا چند تن از اعضاء خود را  آه در مورد موضوع در اختيار دارد، در صورتی که موجه تشخيص دهد می
  . مأمور انجام تحقيقات محرمانه و تهيۀ گزارش اضطراری برای آميته آند

  
يته آشور مورد نظر را به همكاری دعوت خواهد اين ماده صورت گيرد، آم ٢ـ چنانچه تحقيقاتی بر طبق بند ٣

  . تواند تحقيقات را با بازديد از اين آشور بسط دهد آرد و در صورت موافقت اين آشور، می
  
اين ماده دريافت خواهد آرد، موظف  ٢ـ آميته پس از بررسی نظريۀ نهايی عضو يا اعضاء خود آه بموجب بند ٤

دهد به  با نظرات و پيشنهاداتی آه با توجه به موقعيت مناسب تشخيص می گيری نهايی خود را همراه است نتيجه
  . آشور مورد نظر ارسال کند

  
آميته بايد . گيرد محرمانه خواهد بود اين ماده صورت می ٤تا  ١ـ آليۀ اقدامات آميته آه در اجرای بندهای  ٥

پس از پايان يافتن . بط برخوردار شودهای آشور ذير کوشش به عمل آورد که در آليۀ مراحل تحقيق از همكاری
تواند پس از انجام مشورت با دولت ذينفع، شرح مختصری از نتايج  اين ماده، آميته می ٢تحقيقاتِ  موضوع بند 

  . ، درج آند ٢٤روال رسيدگی به موضوع را در گزارش ساالنه خود طبق ماده 
  

  ٢١ماده 
وانند هرآينه صالحيت آميته را در دريافت و رسيدگی به اطالعيه ت طبق مفاد اين ماده آليۀ آشورهای معاهد می -١

يك آشور معاهد بر عليه آشور ديگر معاهد مبنی بر عدم اجرای تعهدات ناشی از مفاد اين معاهده پذيرفته و اعالم 
نسبت به ای قبول و رسيدگی خواهد شد آه طبق اين ماده، از جانب آشوری آه صالحيت آميته را  اطالعيه . آنند

آميته هيچ اطالعيه ای را برضد آشوری آه چنين صالحيتی را به . رسميت شناخته است ارسال شده باشد خود به
  : ها، طبق اين ماده، به شرح زير است روال رسيدگی به ادعانامه. پذيرد رسميت نشناخته است، نمی
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گذارد،  وازين معاهده را به موقع اجرا نمیچنانچه يك آشورمعاهد بر اين نظر باشد آه آشور ديگر معاهد م: الف
دولت مزبور موظف است ظرف سه ماه . تواند توسط اطالعيه آتبی موضوع را به آشور مورد نظر تذآر دهد می

اين . پس از دريافت اطالعيه، توضيحات و يا نظرات خود را در خصوص قضيه کتبًا به آشور معترض ارسال کند
ن و در حدی که مفيد واقع شود حاوی چگونگی روال رسيدگی به شکايت و دادرسی االمكا توضيحات بايستی، حتی

  ای که طبق قانون آن آشور انجام گرفته و يا در شرف انجام است و يا امكان دسترسی به آن وجود دارد، باشد؛
  

 ب ـ چنانچه ظرف شش ماه پس از دريافت اطالعيه توسط آشور مورد اعتراض، موضوع مورد مصالحۀ دو
آشور ذينفع قرار نگيرد، هر يک از دو آشور حق خواهد داشت با ارسال ابالغيه به آميته و آشور ديگر، رسيدگی 

  به موضوع را به آميته ارجاع دهد؛
  

شود رسيدگی خواهد آرد آه اطمينان  ج ـ آميته در صورتی به موضوعی آه مطابق اين ماده به او ارجاع می
رسميت شناخته  المللی به وجود در آن آشور، مطابق با اصولی آه در قوانين بينحاصل آند آليۀ طرق دادخواهی م

اين قاعده در مواردی آه روال دادرسی بيش از حد معقول به طول می . شده است، طی شده و پايان پذيرفته است
  انجامد و يا اميدی به احقاق حق قربانی نقض معاهده نباشد، جاری نخواهد بود؛

  
  های موضوع اين ماده در جلسات محرمانه رسيدگی خواهد کرد؛ اطالعيهد ـ آميته به 

  
حلی مسالمت آميز مطابق با تعهدات ناشی از اين  اين ماده، به منظور رسيدن به راه) ج(ه ـ با رعايت مفاد تبصرۀ 

انچه آميته چن. های خود را به نحو احسن در اختيار آشورهای ذينفع قرار دهد معاهده، آميته موظف است مساعدت
  تواند آميتۀ موقت صلح تشكيل دهد؛ مقتضی بداند می

  
شود از هريك از آشورهای ذينفع مذآور  تواند در مورد موضوعاتی آه طبق اين ماده به او ارجاع می و ـ آميته می

  در تبصرۀ ب بخواهد هر نوع اطالعات الزم مربوط به موضوع را در اختيارش بگذارند؛
  

موضوع تبصرۀ ب حق دارند در جلساتی که کميته برای رسيدگی به موضوع تشکيل می دهد ز ـ کشورهای ذينفع 
  توسط نماينده خود شرکت داشته و نظريات خود را شفاهًا و يا آتبًا ابراز آنند؛

  
  :ماه پس از دريافت ابالغيۀ موضوع تبصرۀ ب، گزارشی به شرح زير تهيه آند ١٢ح ـ آميته بايد ظرف 

  
بدست آمده باشد آميته در گزارش خود به شرح مختصری از موضوع و ) ه(حلی برطبق تبصرۀ چنانچه راه ) ١
  حل بدست آمده اآتفا خواهد آرد؛ راه

  
حاصل نشود آميته بايد با شرح مختصری از موضوع، متن نظريات ) ه(حلی برطبق تبصرۀ  چنانچه راه )٢(

گزارش در مورد هر . به گزارش خود ضميمه کندمكتوب و يا صورتمجلس اظهارات شفاهی دو آشور ذينفع را 
  . پرونده بايد به آشورهای ذينفع معاهد ارسال شود

  
االجرا خواهد  اين ماده را ارسال کنند، الزم ١ـ مفاد اين ماده پس از آنکه پنج آشور معاهد اعالميۀ مذآور در بند ٢
ها را برای  دبيرکل بايد رونوشت اعالميه. شود های مذآور بايد نزد دبيرآل سازمان ملل متحد توديع اعالميه. شد

ای انصراف خود را از اعالميه  توانند هر آينه توسط ابالغيه آشورهای معاهد می. ساير آشورهای معاهد ارسال کند
هايی آه طبق اين ماده در  چنين انصرافی مانع از ادامه رسيدگی به پرونده. به دبيرآل سازمان ملل متحد اعالم آنند

های آشوری آه ابالغيۀ انصرافش توسط دبيرآل دريافت شده  همچنين به اطالعيه. باشد رسيدگی است، نمی دست
  . است، طبق اين ماده، ترتيب اثر داده نخواهد شد، مگر آنكه آن آشور اعالميۀ جديدی ارسال آند

  
  ٢٢ماده 

هايی  توانند برطبق اين ماده، هرآينه صالحيت آميته را در دريافت و رسيدگی به اطالعيه معاهد می ـ آشورهای١
اشان مبنی بر ادعای ضرر وزيان به دليل نقض مقررات  آه رأسًا و يا به نمايندگی از جانب افراد تابع حوزۀ قضايی
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های مربوط به آشوری آه  ه به اطالعيهآميت. شود، به رسميت بشناسند معاهده توسط يك آشور معاهد ارسال می
  . قبول صالحيت نكرده است، ترتيب اثر نخواهد داد

  
نام و نشان باشد و يا آن را سوۀاستفاده از حق ارسال چنين  های موضوع اين ماده آه بی ـ آميته به اطالعيه٢

  . نخواهد داد ای تشخيص دهد و يا آنرا مطابق با مقررات اين معاهده نداند، ترتيب اثر اطالعيه
  
آند به اطالع  ای را آه بر طبق اين ماده دريافت می ، آميته موظف است هر اطالعيه٢ـ با رعايت مفاد بند ٣

. ای از مقررات اين معاهده است، برساند قبول صالحيت آرده و متهم به نقض مقرره ١آشوری آه بر طبق بند 
ای روشن ساختن قضيه، توضيحات و يا نظرات خود آشور مزبور بايد ظرف شش ماه پس از حصول اطالع، بر

را و چنانچه موازينی برای رسيدگی به موضوع اتخاذ آرده است، همراه با ذکر اين موازين، آتبًا به آميته ارسال 
  . دارد

  
ه هايی را آه بر طبق اين ماده دريافت ميكند با توجه به اطالعاتی آه رأسًا و يا ب اطالعيه  ـ آميته موظف است٤

نمايندگی از جانب يك فرد ارسال شده است و نيز اطالعاتی که از جانب آشور ذينفع دريافت کرده است، مورد 
  . بررسی قرار دهد

  
ـ آميته در صورتی به اطالعيه های فردی بر طبق اين ماده رسيدگی خواهد آرد آه خصوصيات زير را دارا  ٥

  :باشند
  

ی مورد رسيدگی و تصميم گيری قرار نگرفته باشد و يا در دست الملل الف ـ موضوع توسط مرجع ديگر بين
  رسيدگی نباشد؛

  
اين قاعده در مواردی آه روال . ب ـ شاآی تمامی طرق دادخواهی بر طبق قوانين داخلی آشور را طی آرده باشد 

نباشد، جاری نخواهد دادرسی بيش از حد معقول به طول انجامد و يا اميدی به احقاق حق قربانی نقض اين معاهده 
  . بود

  
  . ـ آميته به اطالعيه های مذآور در اين ماده در جلسات محرمانه رسيدگی خواهد آرد ٦
  
  . ـ آميته موظف است استنباطات خود را از قضيه به اطالع دولت ذينفع معاهد و شاآی برساند ٧
  
االجرا خواهد  اين ماده را ارسال آنند، الزم ١ـ مفاد اين ماده پس از آنكه پنج آشور معاهد، اعالميۀ مذآور در بند  ٨
ها را  دبيرکل موظف است رونوشت اعالميه. های مذآور بايد نزد دبيرآل سازمان ملل متحد توديع شود اعالميه. شد

ای انصراف خود را از  توانند هر آينه توسط ابالغيه اهد میآشورهای مع. برای ساير آشورهای معاهد ارسال کند
چنين انصرافی مانع از ادامه رسيدگی به اطالعيه هايی آه پيش . اعالميه به دبيرآل سازمان ملل متحد اعالم آنند

به پس از دريافت ابالغيۀ انصراف يك آشور توسط دبيرآل، ديگر . باشد از آن طبق اين ماده ارسال شده است، نمی
ای آه رأسًا و يا به نمايندگی از جانب يك فرد طبق اين ماده، ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد،  هيچ اطالعيه

  . مگر آنكه آن آشور اعالميۀ جديدی ارسال آند
  

   ٢٣ ماده
، از پيش بينی شده است ٢١مادۀ ) ١(از بند ) ه(اعضای آميته و اعضاء آميسيون موقت ويژۀ صلح آه در تبصرۀ 

هايی برخوردارند آه طبق معاهده مربوط به امتيازات و مصونيت سازمان  همان تسهيالت، امتيازات و مصونيت
  . ملل متحد برای آارشناسان اين سازمان در مأموريت، پيش بينی شده است

  
  ٢٤ماده 

عمومی سازمان ملل آميته موظف است سالی يك بار گزارشی از فعاليتهای خود را به آشورهای معاهد و مجمع 
  . متحد ارسال کند
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  بخش سوم
  ٢٥ماده 

  . ـ اين معاهده جهت امضاء آليۀ آشورها مفتوح است١
  
  . اسناد تنفيذ بايد نزد دبيرآل سازمان ملل متحد توديع شود. ـ اين معاهده به تنفيذ آشورها گذاشته شده است٢
  

  ٢٦ماده 
ازمان ملل متحد سرکل يع سند الحاق نزد دبيله توديالحاق بوس .کليۀ آشورها می توانند به اين معاهده ملحق شوند

  . گيرد انجام می
  

  ٢٧ماده 
اين معاهده سی روز پس از تاريخ توديع بيستمين سند تنفيذ و يا الحاق نزد دبيرآل سازمان ملل متحد، الزم  -١

  . االجرا خواهد شد
  

ملحق شود  بدانا يکند  آشور جديدی معاهده را تنفيذ ، هرگاها الحاقتنفيذ ين سند يمبيستع يتودتاريخ پس از ـ ٢
  . خواهد شدالزم االجراء ، نسبت به آن آشورا الحاقتنفيذ يع سند يخ توديسه ماه پس از تار معاهده

  
  ٢٨ماده 

 ٢٠توانند هنگام امضاء يا تنفيذ معاهده و يا هنگام الحاق بدان صالحيت آميته را آه در مادۀ  ـ آليۀ آشورها می١
  . پيش بينی شده است رد آنند

  
است می تواند هرآينه  اين ماده شرط قائل شده ١ـ آشورمعاهدی آه هنگام امضاء يا تنفيذ يا الحاق برطبق بند ٢

  . توسط ابالغيه ای به دبيرآل سازمان ملل متحد، از شرط خود صرفنظر آند
  

  ٢٩ماده 
پيشنهادی خود را به  متن آنند، در چنين صورتی بايدات اصالحی ارائه شنهاديد پنتوان می معاهد آشورهای -١
ساير شنهادی را به يپهای  رکل سازمان ملل متحد موظف است طرحيدب. نمايندتسليم رکل سازمان ملل متحد بيد

معاهد  آشورهایکنفرانسی از نظراتشان را در مورد تشكيل  و از آنها درخواست کند آردهکشورهای معاهد ارسال 
پس از گذشت چهار ماه از ارسال اين . اعالم آنندشنهادی يبه منظور بررسی و اخذ رًای درباره طرح های پ

رکل کنفرانس يدب ،باشند ی موافقن کنفرانسيل چنيتشک بادولت های معاهد  سوم يكدر صورتی که حداقل اطالعيه 
های حاضر و رأی آشورت يکه مورد قبول اکثر هر اصالحی. تشكيل خواهد دادسازمان ملل متحد تحت حمايت را 

  . ، توسط دبير آل جهت تصويب در اختيار آليۀ آشورهای معاهد گذاشته خواهد شددهنده در کنفرانس واقع شود
  
رسد هنگامی الزم االجرا خواهد بود آه دو سوم از  اين ماده به تصويب می ١ای آه برطبق بند  ـ اصالحيه٢

ای پذيرش آنرا، در تطابق با قوانين اساسيشان، به دبيرآل سازمان ملل متحد اعالم  الغيهآشورهای معاهد، توسط اب
  . آرده باشند

  
آن اند الزام آورند و  آشورهايی آه به آن رأی دادهد برای نشو الزم االجراء میيه هايی آه بدين ترتيب اصالحـ ٣

يه ای آه پيش و هرگونه اصالح معاهدهن ايمقررات اند تنها به رعايت  آه بدان رأی نداده معاهد آشورهایدسته از 
  . ملزم خواهند بوداند،  پذيرفتهآن  از
  

  ٣٠ماده 
ـ هرگونه اختالف در تفسير و يا در اجرای معاهده ميان دو يا چند آشور معاهد آه از طريق مذاآره قابل حل ١

اگر پس از گذشت شش ماه از تاريخ تقاضای . ، به داوری گذاشته خواهد شدنباشد به درخواست يكی از طرفين
تواند جهت حل  ارجاع به داوری، آشورها در مورد نهاد داوری به توافق دست نيافته باشند، هريك از طرفين می

  . اختالف، درخواستی به ديوان بين المللی دادگستری، با رعايت اساسنامۀ اين نهاد، تسليم آند
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هنگام امضاء يا تنفيذ معاهده و يا الحاق بدان عدم الزام خود را نسبت به اجرای بند  توانند آشورهای معاهد می -٢ 
ماده حاضر، نسبت به آشورهايی آه چنين شرطی  ١آشورهای ديگر معاهد، در محدودۀ بند . اين ماده اعالم کنند ١

  . اند، متعهد نخواهند بود قائل شده
اند می توانند هرآينه توسط ابالغيه ای به دبيرآل  اين ماده شرط قائل شده ٢آه برطبق بند آشورهای معاهدی  -٣

  . سازمان ملل متحد، از شرط خود صرفنظر آنند
  

   ٣١ماده 
ای آتبی به دبيرکل سازمان ملل متحد انصراف خود را از معاهده  توانند با ارسال ابالغيه ـ آشورهای معاهد می١

  . انصرافی تنها يكسال پس از دريافت ابالغيه توسط دبيرآل نافذ خواهد بودچنين . اعالم آنند
  
ـ چنين انصرافی آشور مزبور را از انجام الزاماتش بر طبق معاهده، نسبت به فعل يا ترك فعلی آه پيش از تاريخ ٢

دامۀ رسيدگی به هيچ طريق مانع از ا همچنين اين انصراف به. آند تنفيذ انصراف انجام گرفته است، معاف نمی
  . موضوعاتی آه پيش از تاريخ تنفيذ انصراف به آميته ارجاع شده است، نخواهد بود

  
  . آميته پس از تنفيذ انصراف يك آشور، به هيچ موضوع جديد مربوط به آن آشور رسيدگی نخواهد آرد -٣
  

  ٣٢ماده 
سازمان ملل متحد و آشورهايی آه  دبيرآل سازمان ملل متحد موظف است موارد ذيل را به آليۀ آشورهای عضو

  :اند، ابالغ آند اين معاهده را امضاء آرده و يا بدان ملحق شده
  

  ؛ ٢٦و  ٢٥امضاء و تنفيذ معاهده و الحاق بدان در اجرای مواد ) الف 
  

د ها در اجرای مفا و تاريخ الزم االجراء شدن اصالحيه ٢٧تاريخ الزم االجراء شدن معاهده در اجرای ماده ) ب 
  ؛ ٢٩ماده 

  . ٣١انصراف آشورها از معاهده در اجرای مفاد ماده ) ج 
  

  ٣٣ماده 
ـ متن اين معاهده به زبانهای عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيائی آه از اعتباری واحد ١

  . برخورداراند، نزد دبيرآل سازمان ملل متحد بايگانی خواهند شدند
  
. ـ دبيرآل سازمان ملل متحد موظف است رونوشت مصّدق اين معاهده را به تمامی کشورها ارسال کند٢
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اختياری ملحق به معاهدۀ منع شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های } پروتکل{ مقاوله نامه 
  آميز اهانتبی رحمانه، غير انسانی يا 

  
/ اس -ای -ا ر/قطع نامۀ الف(، طی پنجاه وهفتمين کنگرۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ٢٠٠٢دسامبر  ١٨مصوب 

١٩٩ /٥٧( 
  
  

  ٢٠٠٦ژوئن  ٢٢الزم االجرا در تاريخ 
  

  مقدمه
  کشورهای متعاهِد مقاوله نامه 

ممنوع بوده  آميز اهانتشکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا با تأکيد براين نکته که 
  و نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شود، 

  
شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی  معاهدۀ منعبا اعتقاد به ضرورت اتخاذ موازينی جهت نيل به اهداف 

گسترش حمايت از افراد  و) که از اين پس با کلمۀ معاهده بدان اشاره می شود( آميز  اهانترحمانه، غير انسانی يا 
 آميز، اهانتمحروم از آزادی در مقابل شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا 

کشورها را موظف به اتخاذ موازين موثر جهت پيشگيری از ِاعمال  ،معاهده ١٦و  ٢با تذکر اين نکته که مادۀ 
آميز در قلمرو تحت صالحيت قضايی  اهانتشکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا 

  کرده است، اشان 
  

ن مواد بر عهدۀ کشورها ست و گسترش حمايت از افراد با پذيرش اين اصل که مسئوليت اصلی در اجرای اي
محروم از آزادی و رعايت کامل حقوق بشر در مورد آنها بر عهدۀ همۀ افراد است ونيز با پذيرش اينکه نهاد های 

  بين المللی ناظر بر اجرای اين اصول مکّمل و تقويت کنندۀ موازين داخلی کشورها هستند،
که پيش گيری موثر از ِاعمال شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه،  با خاطرنشان ساختن اين نکته

آميز مستلزم برنامه ای تربيتی و مجموعه ای از موازين مختلف قانونی، اداری، قضايی، و  اهانتغير انسانی يا 
  غيره است،

  
با جديت تمام اعالم کرده است که سعی و کوشش در  کنفرانس جهانی حقوق بشرهمچنين با يادآوری اين نکته که 

وهمچنين به انعقاد يک مقاوله نامۀ اختياری و . راه امحای شکنجه بايستی در مرحلۀ اول بر پيشگيری متمرکز شود
  الحاقی به معاهده که يک نظام پيشگيری بازديد از مکان های حبس را بنيان گذارد، فراخوان داده است، 

که با روش های غيرقضايی با خصوصيت پيشگيرانه مبتنی بر بازديدهای منظم از اماکن اين امر  و با اعتقاد به
ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، حمايت از افراد محروم از آزادی را در مقابل شکنجه و حبس می توان 
  :آميز تقويت کرد، به شرح زير توافق حاصل نموده اند اهانتغير انسانی يا 

  
  

 بخش اول
  اصول عام

  
  ١مادۀ 

هدف از مقاوله نامۀ حاضر ايجاد يک نظام بازديد منظم از اماکن نگهداری افراد محروم از آزادی توسط نهادهای  
بين المللی و ملی مستقل جهت پيشگيری از ِاعمال شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه غير انسانی 

  . آميز است اهانتيا 
  

  ٢مادۀ 



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
 اختياری ملحق به معاهدۀ منع شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز} پروتکل{ مقاوله نامه 

www. iranrights. org   انتشارات بنياد عبدالرحمان برومند 
51 

کميتۀای فرعی در کنار کميتۀ منع شکنجه جهت پيشگيری از شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی . ١
ايجاد ) که از اين پس با عبارت کميتۀ فرعی پيشگيری از آن ياد می شود( آميز  اهانترحمانه غير انسانی يا 

  . اختخواهد شد که به وظايفی که در مقاوله نامۀ حاضر آمده است خواهد پرد
  
کميتۀ فرعی پيشگيری موظف است در چهارچوب منشور سازمان ملل متحد عمل کرده و اهداف و اصولی که . ٢

در آن اعالم شده است و نيز هنجارهای سازمان ملل متحد مربوط به رفتار با افراد محروم از آزادی را راهنمای 
  . خود قرار دهد

 
زداری، اصل بی طرفی، اصل عدم گزينش، اصل جهان شمولی و کميتۀ فرعی پيشگيری همچنين بايد اصل را. ٣

  . اصل واقع بينی را راهنمای خود قرار دهد
 
  . کميته فرعی پيشگيری و کشورهای متعاهد موظفند در اجرای مقاوله نامه حاضر همکاری کنند. ٤
  

 ٣ماده 
) که ازاين پس نهاد ملی پيشگيری خوانده می شود( کشورهای متعاهد موظفند هيئت يا هيئت های بازرسی ای را 

آميز، در سطح  اهانتجهت پيشگيری از وقوع شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه غير انسانی يا 
  . ملی، ايجاد، تعيين و يا ابقاء کنند

  
 ٤ماده 

را در بازديد، مطابق با مفاد مقاوله نامه حاضر، از  ٣و ٢کشورهای متعاهد موظفند نهادهای مذکور در مادۀ . ١
تمامی مکان های تحت حاکميت قضايی يا نظارت خود که در آن به دستور مقامات مسئول رسمی و يا به تحريک و 

که ازاين (می شود و يا نگهداری خواهد شد،  يا با موافقت صريح يا ضمنی آنها ازافراد محروم از آزادی نگهداری
بازديدهای مذکور با هدف تحکيم حمايت از افراد محروم از آزادی . مجاز گردانند) پس مکان حبس خوانده می شود

) در صورت وقوع آن( آميز  اهانتدر مقابل شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه غير انسانی يا 
   . صورت خواهد گرفت

  
اصطالح محروميت از آزادی در مقاوله نامه حاضر به تمامی صور بازداشت و حبس و يا قرار دادن فردی . ٢

تحت نظر و بدون اجازۀ خروج در ساختمانی دولتی يا خصوصی اطالق می شود که به دستور مقام مسئول قضايی 
  . يا اداری و يا هر مقام مسئول رسمی ديگر صورت گرفته باشد

 
  

  مبخش دو
  کميته فرعی پيش گيری

  
 ٥مادۀ 

تعداد اعضاء پس از آنکه پنجاه کشور مقاوله نامه را تنفيذ . کميتۀ فرعی پيشگيری از ده عضو تشکيل خواهد شد. ١
  . کنند و يا بدان ملحق شوند به بيست وپنج نفر افزايش خواهد يافت

  
عالی اخالقی و تجارب مسجل حرفه ای در اعضای کميـتۀ فرعی پيشگيری بايد از ميان افراد صاحب سجايای . ٢

زمينۀ مديريت قضايی به ويژه حقوق جزا و مديريت و ادارۀ زندان ها يا نيروی پليس و يا ساير زمينه های مريوط 
  . به نگهداری اشخاص محروم از آزادی، انتخاب شوند

  
فيايی و وجود نماينده از تمدن ها و در ترکيب کميتۀ فرعی پيشگيری بايد به لزوم رعايت تقسيمات عادالنۀ جغرا. ٣

  . نظام های مختلف قضايی کشورهای متعاهد توجه اکيد شود
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در ترکيب کميتۀ فرعی پيشگيری بايد به لزوم رعايت توازن ميان اعضای مذکر و مونث بر اساس اصل . ٤
  . برابری وعدم ِاعمال تبعيض نيز توجه شود

  
  . تواند به عضويت کميتۀ فرعی پيشگيری درآيداز هر مليتی منحصرًا يک فرد می . ٥
  
اعضای کميتۀ فرعی پيشگيری بايد رأسا به نام خود و در کمال استقالل و بی طرفی عمل کرده و برای انجام . ٦

  . وظايف خود به نحو احسن در کميته فرعی پيشگيری، آمادگی داشته باشند
  

 ٦ماده 
اين ماده حداکثر دو نامزد که صاحب صالحيت و واجد شرايط  ٢هر کشور متعاهد می تواند با رعايت بند . ١

کشور مزبور موظف است در مورد صالحيت حرفه ای نامزدهای خود . باشند معرفی کند ٥مصرح در ماده 
  . اطالعات دقيقی ارائه کند

  
 ٢ . 
  نامزدها بايد تابعيت يکی از کشورهای متعاهد مقاوله نامه حاضر را دارا باشند؛) الف(
  حداقل يکی از دو نامزد بايد تابعيت کشور معرف را دارا باشد؛) ب(
 نمی توان بيش از دو فرد از يک تابعيت را به عنوان نامزد معرفی کرد؛) ج(
هر کشور متعاهد موظف است پيش از معرفی نامزدی که تبعه کشور متعاهد ديگر است، رضايت کشور متبوع ) د(

  . را جلب کند
  
ملل متحد موظف است الاقل پنج ماه پيش از تاريخ تشکيل جلسۀ انتخابات، دعوتنامه ای به کليۀ  دبيرکل سازمان. ٣

دبيرکل بايد . کشورهای متعاهد ارسال کرده و از آن ها بخواهد نامزدهای خود را ظرف سه ماه معرفی کنند
  . فهرستی به ترتيب الفبا از نام نامزد ها و کشورهای معرف آن ها تهيه کند

  
  ٧ه ماد
 :روال انتخاب اعضای کميته فرعی پيشگيری بايد به طريق زير صورت گيرد. ١

  مقاوله نامه حاضر توجه شود؛  ٥در درجه اول به شروط و معيارهای مصرح در مادۀ ) الف
  اولين انتخابات حداکثر شش ماه پس از تاريخ الزم االجرا شدن مقاوله نامه حاضر برگزار شود؛) ب
  اعضای کميتۀ فرعی پيشگيری بايد با رأی مخفی انتخاب شوند؛ ) ج
اعضای کميتۀ فرعی پيشگيری در طی جلسۀ دوساالنۀ کشورهای متعاهد که به دعوت دبيرکل سازمان ملل ) د

در اين جلسه که با حضور دو سوم از کشورهای متعاهد رسميت می يابد . برگزار می شود، انتخاب خواهند شد
که بيشترين واکثريت مطلق آراء کشورهای حاضر و رأی دهنده در جلسه را کسب کنند، به عنوان نامزدهايی 

  . اعضای کميتۀ فرعی پيشگيری انتخاب خواهند شد
  
اگر در جريان انتخابات مشخص شود دو تن از نامزدها که تبعه کشور متعاهد واحدی هستند، هر دو واجد . ٢

. پيش گيری اند، نامزدی که بيشترين آراء را کسب کند انتخاب خواهد شد شرايط مقرر برای عضويت کميتۀ فرعی
  : بايد به طريق زير عمل شود: اگر دو نامزد آراء مساوی کسب کنند

اگر تنها يکی از دو نامزد توسط کشور متبوعه خود معرفی شده باشد، نامزد کشور متبوعه به عنوان عضو ) الف
  شد؛ کميتۀ فرعی پيشگيری انتخاب خواهد

چنانچه دو نامزد هر دو توسط کشور متبوعه خود معرفی شده باشند، انتخاب يکی از آن دو به رأی گيری ) ب
  مخفی جداگانه ای گذارده خواهد شد؛ 

چنانچه هيچيک از دو نامزد توسط کشور متبوعه معرفی نشده باشند، انتخاب يکی از آن دو به رأی گيری ) ج
  . د شدمخفی جداگانه ای گذارده خواه
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 ٨مادۀ 
در صورت فوت يا استعفای عضوی از اعضای آميته فرعی پيشگيری و يا عدم توانايی او در انجام وظيفه به . ٢

است با در نظر  ٥داليل ديگر، دولت معرف او، شخصی را که صاحب صالحيت و واجد شرايط مندرج در مادۀ 
گرفتن توازن ميان صالحيت های مختلف، برای تصدی باقيماندۀ دورۀ نمايندگی تا تشکيل اجالس بعدی کشورهای 

پس از سپری شدن شش هفته از آگاهی . متعاهد، معرفی خواهد آرد آه بايد به تأييد اآثر آشورهای متعاهد برسد
معرفی فرد جديد، فرض بر تأييد فرد قرار داده خواهد شد،  آشورهای متعاهد توسط دبيرآل سازمان ملل متحد از

  . مگر اينكه حداقل نيمی از آشورهای متعاهد مخالفت خود را با آن اعالم آرده باشند
  

 ٩مادۀ 
ليكن . بالمانع استانتخاب آنها  ی مجدد،وند و در صورت نامزدش  ته برای مدت چهارسال انتخاب میياعضای کم

اسامی اين اعضا . از اعضاء منتخب در اولين انتخابات پس از پايان دو سال منقضی خواهد شد دورۀ نمايندگی نيمی
  . بحكم قرعه توسط رئيس جلسه مشخص شود ٧از مادۀ  ١بند ) د(بايد بالفاصله پس از اجالس مذآور در تبصرۀ 

  
 ١٠مادۀ 

ها  انتخاب ميكند و انتخاب مجدد آنآميته فرعی پيشگيری آارآنان دفتری خود را برای يك دورۀ دو ساله . ١
  . بالمانع است

  
آيين نامۀ داخلی آميته فرعی پيشگيری توسط اين کميته تدوين خواهد شد، ليكن در اين آيين نامه بايد موازين . ٢

  :زير رعايت شود
  حضور نيمی از اعضا به اضافۀ يک عضو برای رسميت يافتن جلسات؛ ): الف

  فرعی پيشگيری با رأی اآثريت حاضر در جلسات؛ اتخاذ تصميمات کميته ): ب 
  . محرمانه بودن جلسات کميتۀ فرعی پيشگيری) ج
  
اولين جلسۀ کميتۀ فرعی پيشگيری با دعوت دبيرآل سازمان ملل متحد برگزار می شود، پس از آن، جلسات در . ٣

منع شکنجه همزمان و حداقل  کميتۀ فرعی پيشگيری و کميتۀ. وقت مقرر طبق آئين نامه داخلی تشكيل خواهد شد
  . يک بار در سال تشکيل جلسه خواهند داد

  
  

  بخش سوم
  شرح وظايف کميتۀ فرعی پيشگيری

  
  ١١ماده 

  :وظايف کميتۀ فرعی پيشگيری به شرح زير است . ١
و ارائۀ توصيه به کشورهای متعاهد در ارتباط با حمايت از  ٤انجام بازديد از مکان های مذکور در مادۀ ) الف

افراد محروم از آزادی در مقابل ِاعمال شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی و 
  آميز؛ اهانت
  :وظايف کميتۀ فرعی پيشگيری در رابطه با نهادهای ملی پيشگيری) ب
  

  ملی پيشگيری در صورت لزوم؛ نهادهایجهت ايجاد کمک و ارائه توصيه به کشورها ) ١(
برقراری ارتباط مستقيم، در صورت لزوم به طور محرمانه، با نهادهای ملی پيشگيری؛ و ارائۀ ) ٢(

  آموزش و کمکهای فنی در تحکيم قابليت های آن ها؛
کمک و ارائه توصيه به نهادهای ملی پيشگيری در ارزيابی نيازها و ابزار الزم در تحکيم حمايت از ) ٣(

افراد محروم از آزادی در مقابل شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی و يا 
  آميز؛اهانت 

ابليت و اختيارات نهادهای های ارزيابی و ارائه نظر و توصيه به کشورهای متعاهد جهت تحکيم ق) ٤(
  ملی پيشگيری از شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی و تحقيرآميز؛
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همکاری در پيشگيری از شکنجه به طور عام با ارگان ها و نهادهای مربوطۀ سازمان ملل متحد و نيز ) ج
و ملی که در جهت تحکيم حمايت از کليۀ افراد در مقابل همکاری با نهاد ها و سازمان های بين المللی منطقه ای 

  . آميز فعاليت می کننداهانت شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی و يا 
  ١٢ماده 

، کشورهای متعاهد ١١به منظور ايجاد امکانات برای کميتۀ فرعی پيشگيری جهت انجام وظايفش بر طبق مادۀ 
  : زير را به عهده گيرندموظفند امور 

  
پذيرش کميتۀ فرعی پيشگيری در قلمرو کشور خود و موافقت با بازديد از مکان های مندرج در ) الف

  مقاوله نامه حاضر؛  ٤مادۀ 
ارائۀ اطالعاتی که کميتۀ فرعی پيشگيری برای بررسی نيازها و اتخاذ موازين جهت تحکيم حمايت ) ب

ابل ِاعمال شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير از افراد محروم از آزادی در مق
  آميز تقاضا می کند؛اهانت انسانی و يا 

  تشويق و تسهيل تماس ميان کميتۀ فرعی پيشگيری و نهادهای ملی پيشگيری؛) ج
ت بررسی توصيه های کميتۀ فرعی پيشگيری و انجام مذاکرات با اين کميته در مورد اتخاذ موازين جه) د

  . اجرای توصيه ها
  

 ١٣مادۀ 
موظف است برنامه ای را جهت بازديد منظم  ١١کميتۀ فرعی پيشگيری در اجرای وظايف خود طبق مفاد مادۀ . ١

  . از کشورهای متعاهد که در ابتدا به حکم قرعه صورت می گيرد، برقرار کند
  
برنامۀ خود را به اطالع کشورهای کميته فرعی پيشگيری موظف است پس از انجام بررسی های مشورتی، . ٢

  . متعاهد برساند، تا آن ها بتوانند در اسرع وقت موازين ضروری اجرايی را جهت انجام بازديدها اتخاذ کنند
  
اين اعضاء می توانند در صورت لزوم با . بازديد بايد حداقل توسط دو عضو کميتۀ فرعی پيشگيری هدايت شود. ٣

اين متخصصين . آگاه به موضوعات مورد بحث مقاوله نامه حاضر، همراهی شوندمتخصصين مجرب حرفه ای و 
سازمان ملل متحد و کميساريای عالی حقوق بشر بايد از ميان فهرستی که بر مبنای پيشنهادات کشورهای متعاهد و 

کشورهای در تهيه فهرست متخصصين، . اين سازمان تهيه می شود، انتخاب شوند مرکزبين المللی پيشگيری جرم
کشورهای متعاهد ذينفع می توانند با الحاق . متعاهد می توانند حداکثر پنج متخصص از اتباع خود را معرفی کنند

در چنين صورتی کميتۀ فرعی پيش گيری بايد متخصص ديگری . نام متخصص خاصی به فهرست مخالفت کنند
  . معرفی کند

  
زم تشخيص دهد انجام يک بازديد تکميلی کوتاه را پس از کميتۀ فرعی پيش گيری می تواند در صورتی که ال. ٤

  . انجام يک بازديد منظم، پيشنهاد کند
  

  ١٤ماده 
  :کشورهای متعاهد موظفند اختيارات زير را برای کميتۀ فرعی پيشگيری، جهت انجام وظايفش، تضمين کنند. ١

دسترسی بدون محدوديت به کليۀ اطالعات مربوط به تعداد افراد محروم از آزادی که در مکان های ) الف
  نگهداری می شوند و تعداد اين اماکن و محل استقرار آن ها؛  ٤حبس مذکور در مادۀ 

ط دسترسی بدون محدوديت به اطالعات مربوط به برخورد و رفتار با افراد محروم از آزادی و شراي) ب
  حبس آن ها؛

اين  ٢دسترسی بدون محدوديت به تمامی مکان های حبس و تأسيسات و تجهيزات آن با رعايت بند ) ج
  ماده که در ذيل خواهد آمد؛

امکان مالقات بدون حضور شاهد و گفتگو با افراد محروم از آزادی، چه به صورت مستقيم و چه در ) د
قات و گفتگو با هر فرد ديگری که به تشخيص کميتۀ صورت لزوم به واسطۀ مترجم، و نيز امکان مال

  فرعی پيشگيری می توان از او اطالعات الزم مربوط به موضوع را کسب کرد؛
  . آزادی انتخاب مکان بازديد وآزادی مالقات با افراد) ه
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يّقن در ممانعت از بازديد از يک مکان حبس خاص، منحصرًا در مواردی مجاز است که داليل اضطراری و مت. ٢

ارتباط با امور مربوط به دفاع ملی، امنيت عمومی، باليا و مصائب طبيعی و يا اختالل وآشوب در مکان مورد 
کشورهای متعاهد نمی توانند به عذر وجود وضعيت . بازديد وجود داشته باشد که موقتًا مانع ازانجام بازديد شود

  . اضطراری مانع از انجام بازديد شوند
  

  ١٥ماده 
چيک از مقامات مسئول و يا مأموران رسمی کشور نمی توانند دستور مجازات شخص و يا سازمانی را به دليل هي

ارسال اطالعات صحيح يا کاذب به کميتۀ فرعی پيشگيری و يا به اعضای آن صادر يا اجرا کنند، اين مجازات را 
  . ايد به هيچ نحو متحمل ضرروزيانی شودچنين شخص يا سازمانی نب. مجاز گردانند و يا مورد اغماض قرار دهند

  
 ١٦ماده 

کميتۀ فرعی پيشگيری موظف است توصيه ها ومشاهدات خود را به طور محرمانه به کشور متعاهد و در . ١
  . صورت لزوم به نهاد ملی پيشگيری ارسال کند

  
ذينفع، به انضمام کميتۀ فرعی پيشگيری می تواند گزارش خود را، در صورت تقاضای کشور متعاهد . ٢

در صورت انتشار بخشی از گزارش توسط کشور متعاهد، کميتۀ فرعی . توضيحات اين کشور، منتشر سازد
مع ذلک هيچگونه اطالعات شخصی را نميتوان بدون . پيشگيری می تواند تمام يا بخشی از گزارش را منتشر کند

  . رضايت صريح شخص ذينفع منتشرساخت
  
ی موظف است ساالنه گزارشی علنی در مورد فعاليت های خود تسليم کميتۀ منع شکنجه کميتۀ فرعی پيشگير. ٣
  . کند

  
خودداری کند و يا موازين  ١٤و  ١٢چنانچه کشور متعاهدی از همکاری با کميتۀ فرعی پيشگيری طبق مواد . ٤

يتۀ منع شکنجه در الزم را جهت بهبود وضعيت با توجه به توصيه های کميتۀ فرعی پيشگيری اتخاذ نکند، کم
صورت تقاضای کميتۀ فرعی پيشگيری می تواند با موافقت اکثريت اعضاء خود، پس از اعطای فرصت به کشور 

ذينفع برای ارائۀ توضيحات، اعالميه ای علنی در مورد موضوع، صادر و يا گزارش کميتۀ فرعی پيشگيری را 
   . منتشر کند

 
 بخش چهارم

  نهادهای ملی پيشگيری
  

 ١٧ماده 
کشورهای متعاهد موظفند حداکثر يک سال پس ازالزم االجرا شدن و يا تنفيذ مقاوله نامه و يا الحاق بدان، نهاد يا 

ميتوان نهادهای متشکل از . نهاد های مستقلی را جهت پيشگيری شکنجه در سطح ملی ابقاء تعيين و يا تأسيس کنند
کرد به  انتخاب دملی پيشگيری موضوع مقاوله نامه حاضرواحدهای غير متمرکز موجود در کشور را به عنوان نها

  . شرط آنکه اين نهادها با موازين اين مقاوله نامه همخوانی داشته باشند
  

  ١٨ماده 
کشورهای متعاهد موظفند استقالل نهادهای ملی پيشگيری را در انجام وظايفشان و همچنين استقالل کارکنانشان . ١

  . را تضمين کنند
  
کشورهای متعاهد موظفند موازين ضروری ای را جهت حصول اطمينان از صالحيت و دانش حرفه ای . ٢

کشورها بايد کوشش کنند از سويی توازن ميان حضور نماينده مرد . متخصصين نهادهای ملی پيشگيری اتخاذ کنند
  . برقرار شودو زن و از سوی ديگر توازن ميان حضور نماينده از اقوام و اقليت های مختلف کشور 
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  . کشورهای متعاهد موظفند تأمين منابع مالی الزم جهت انجام وظايف نهادهای ملی پيشگيری را بر عهده گيرند. ٣
  
کشورهای متعاهد موظفند هنگام ايجاد نهادهای ملی پيشگيری، اصول اساسی نظام نهادهای ملی را که در . ٤

  . نظر بگيرند اعتالی حقوق بشر و تحقق آن فعاليت می کنند، در
  

  ١٩ماده 
   :حداقل اختياراتی که بايد برای نهادهای ملی پيشگيری تضمين شود به شرح زير است

بسر می برند  ٤بررسی منظم شرايط و وضعيت افراد محروم از آزادی که در مکان های حبس موضوع مادۀ ) الف
اهانت جهت تحکيم حمايت از آن ها در مقابل شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی و يا 

  آميز، در صورت وقوع آن؛
افراد محروم از آزادی و وضعيت آن ها و ارائه توصيه به مقامات صالحيت دار جهت بهبود رفتار با ) ب

آميز با توجه به اهانت ر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی ويا  پيشگيری از وقوع شکنجه و ساي
  اصول سازمان ملل متحد در اين زمينه؛ 

  . ارائۀ پيشنهادات ومالحظات در مورد قوانين جاری و يا لوايح قانونی در اين زمينه) ج
  

  ٢٠ماده 
نهادهای ملی پيشگيری جهت انجام وظايفشان  کشورهای متعاهد مقاوله نامۀ حاضر موظفند اختيارات زير را به

  :اعطاء کنند
دسترسی نامحدود به کليۀ اطالعات در مورد تعداد افراد محروم از آزادی که در مکان های حبس مذکور در ) الف

  نگهداری می شوند، تعداد اماکن حبس و محل استقرار آن ها؛ ٤مادۀ 
  تار با افراد محروم از آزادی و وضعيت حبس آن ها؛دسترسی نامحدود به کليۀ اطالعات در مورد رف) ب
  دسترسی نامحدود به تمامی مکان های حبس و تأسيسات و تجهيزات اين مکان ها؛) ج
امکان مالقات بدون حضور شاهد در جلسه و گفتگوی محرمانه با افراد محروم از آزادی چه به صورت مستقيم ) د

ز امکان مالقات و گفتگو با هر فرد ديگری که به تشخيص نهاد ملی و چه در صورت لزوم به واسطۀ مترجم، و ني
  پيشگيری می توان از او اطالعات الزم مربوط به موضوع را کسب کرد؛

  آزادی انتخاب مکان بازديد وآزادی مالقات با افراد؛) ه
  . حق تماس و مالقات با کميتۀ فرعی پيشگيری و ارسال اطالعات به اين کميته) و
  

  ٢١ماده 
هيچيک از مقامات مسئول و يا مأموران رسمی کشور نمی توانند دستور مجازات شخص و يا سازمانی را به . ١

دليل ارسال اطالعات صحيح يا کاذب به نهاد ملی پيشگيری و يا به اعضای آن صادر يا اجرا کنند و يا اين 
ايد به هيچ نحوی متحمل ضرر وزيانی چنين اشخاصی نب. مجازات را مجاز گردانند و يا مورد اغماض قرار دهند

  . شوند
  
هيچگونه اطالعات . اطالعات محرمانه ای که نهاد ملی پيشگيری جمع آوری کرده است بايد محفوظ بماند. ٢

  . شخصی را نميتوان بدون رضايت صريح شخص ذينفع منتشرساخت
  

 ٢٢ماده 
لی پيشگيری را بررسی کرده و در مورد اتخاذ توصيه های نهاد ممقامات صالحيتدار کشور متعاهد ذينفع موظفند 

  . موازين جهت اجرای توصيه ها، با اين نهاد وارد مذاکره شوند
  

  ٢٣ماده 
  . کشورهای متعاهد موظفند چاپ و انتشار گزارش ساالنۀ نهاد ملی پيشگيری را متعهد شوند
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  بخش پنجم
  اعالميه

  
 ٢٤ماده 

متعاهد می توانند توسط اعالميه ای اجرای تعهدات موضوع بخش سوم و هنگام تنفيذ مقاوله نامه کشورهای . ١
  . چهارم مقاوله نامه حاضر را به تعويق اندازند

  
ليکن در صورت ارائه توضيحات مستدل توسط . اجرای تعهدات تنها به مدت سه سال می تواند به تعويق افتد. ٢

شورت با کميتۀ فرعی پيشگيری، با تعويق مجدد اجرای کشور متعاهد، کميته منع شکنجه می تواند پس از انجام م
  . تعهدات به مدت دو سال موافقت کند

  
  
  

 بخش ششم
  تأمين منابع مالی

  
  ٢٥ماده 

پرداخت هزينه های ناشی از فعاليت های کميته فرعی پيشگيری که بر طبق مقاوله نامه حاضر ايجاد شده است . ١
  . بر عهدۀ سازمان ملل متحد است

  
دبيرآل سازمان ملل متحد موظف است آارمندان و تشكيالتی را آه آميته فرعی پيشگيری برای انجام وظايفش . ٢

  . به نحو احسن بر طبق اين مقاوله نامه نياز دارد، در اختيار اين آميته قرار دهد
  

  ٢٦ماده 
يد به کشورها ارائه می کند به منظور کمک به اجرای توصيه هايی که کميتۀ فرعی پيشگيری پس از انجام بازد. ١

و نيز برنامه های آموزشی برای نهادهای ملی پيشگيری، صندوق مالی ويژه ای برطبق روال و مقررات مجمع 
  . عمومی، ايجاد و طبق آيين نامه های مالی و قواعد مديريت مالی سازمان ملل متحد اداره خواهد شد

  
طلبانۀ دولت ها، سازمان های بين الدولتی، وسازمان های غير صندوق مالی ويژه را می توان با کمک های داو. ٢

  . دولتی و يا واحدهای خصوصی يا عمومی ديگر تأمين کرد
  

  
  

  بخش هفتم
  موازين نهايی

  
  ٢٧ماده 

  . اين مقاوله نامه جهت امضاء آليۀ آشورهايی که معاهده را امضاء کرده اند مفتوح است. ١
  
. آشورهايی گذاشته شده است که معاهده را تنفيذ کرده اند و يا بدان ملحق شده اندمقاوله نامه حاضر به تنفيذ . ٢

  . اسناد تنفيذ بايد نزد دبيرآل سازمان ملل متحد توديع شود
  
  . کليۀ آشورهايی که معاهده را تنفيذ کرده اند و يا بدان ملحق شده اند می توانند به اين مقاوله نامه ملحق شوند. ٣
   
  . گيرد انجام میازمان ملل متحد سرکل يع سند الحاق نزد دبيله توديمقاوله نامه بوسالحاق به . ٤
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دبيرکل سازمان ملل متحد موظف است کليۀ کشورهايی را که مقاوله نامه حاضر را امضاء کرده و يا بدان . ٥
  . ملحق شده اند، از توديع کليۀ اسناد تنفيذ و الحاق با خبر سازد

  
  ٢٨ماده 

نامه حاضر سی روز پس از تاريخ توديع بيستمين سند تنفيذ و يا الحاق نزد دبيرآل سازمان ملل متحد، مقاوله . ١
  . الزم االجرا خواهد شد

  
ملحق شود،  بدانا يکند  ، هرگاه آشور جديدی مقاوله نامه را تنفيذا الحاقتنفيذ ين سند يمبيستع يتودتاريخ پس از . ٢

  . الزم االجرا خواهد شد، نسبت به آن آشورا الحاقتنفيذ يع سند يتودخ يسی روز پس از تار مقاوله نامه
  

  ٢٩ماده 
موازين مذکور در اين مقاوله نامه بدون هيچگونه شرط و محدوديتی در تمامی واحدهای کشور فدرال الزم اجرا 

  . می باشد
  

  ٣٠ماده 
  . هيچ گونه شرطی بر مقاوله نامه حاضر پذيرفته نخواهد شد

  
  ٣١ماده 

مفاد مقاوله نامه حاضر اثری بر تعهدات ناشی از معاهدات منطقه ای کشور متعاهد که نظامی جهت بازديد از مکا 
به منظور اجتناب از دوباره کاری و تحقق اهداف اين مقاوله نامه، . نهای حبس برقرار کرده اند، نخواهد داشت

به انجام مشورت و همکاری متقابل دعوت می  کميته فرعی پيشگيری و ارگان های ناشی از معاهدات منطقه ای
  . شوند

  
  ٣٢ماده 

و مقاوله  ١٩٤٩اوت  ١٢مفاد مقاوله نامه حاضر اثری بر تعهدات کشور متعاهد نسبت به چهار معاهدۀ ژنو مورخ 
د همچنين اين مقاوله نامه بر موقعيت هايی که يک کشور می توان. ، ندارد)١٩٧٧ژوئن  ٨(نامه های الحاقی به آن 

به صليب سرخ بين المللی اجازه دهد از مکا ن های حبس در غير موارد پيش بينی شده توسط حقوق بشر دوستانۀ 
  . بين المللی بازديد کند، بی اثر خواهد بود

 
  ٣٣ماده 

ای انصراف خود را ازمقاوله نامه به دبيرآل سازمان ملل  توانند هر آينه توسط ابالغيه آشورهای متعاهد می. ١
. دبيرکل موظف است کليۀ کشوهای متعاهد مقاوله نامه و معاهده را از اين انصراف مطلع سازد. متحد اعالم آنند

  . انصراف يک سال پس از تاريخ ابالغ به دبيرکل نافذ خواهد شد
  
ش چنين انصرافی آشور مزبور را از الزاماتش بر طبق مقاوله نامه حاضر، نسبت به اعمال و موقعيت های پي. ٢

از تاريخ تنفيذ انصراف و موازينی که کميتۀ فرعی پيشگيری در مورد کشور مربوطه اتخاذ کرده است يا احتماًال 
هيچ طريق مانع از ادامۀ رسيدگی کميتۀ فرعی پيشگيری  همچنين اين انصراف به. آند اتخاذ خواهد کرد، معاف نمی

  . ی بوده است، نخواهد بودبه موضوعاتی آه پيش از تاريخ تنفيذ انصراف در دست بررس
  
آميته فرعی پيشگيری پس از تنفيذ انصراف آشور متعاهد، به هيچ موضوع جديد مربوط به آن آشور رسيدگی . ٣

  . نخواهد آرد
  

  ٣٤ماده 
پيشنهادی خود را به  متن ات اصالحی ارائه آنند، در چنين صورتی بايدشنهاديد پنتوان می متعاهد آشورهای. ١
دولتهای متعاهد ساير شنهادی را به يپهای  رکل سازمان ملل متحد طرحيدب. ندنک تسليمرکل سازمان ملل متحد بيد
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متعاهد به  آشورهایکنفرانسی از خواهد نظراتشان را در مورد تشكيل  و از آنها می آردهمقاوله نامه ارسال 
س از گذشت چهار ماه از ارسال اين اطالعيه پ. اعالم آنندشنهادی يمنظور بررسی و اخذ رًای درباره طرح های پ

تحت رکل کنفرانس را يدب ،باشند ی موافقن کنفرانسيل چنيتشک باکشورهای متعاهد سوم  يكدر صورتی که حداقل 
های حاضر آشورت دو سوم يهر اصالحی که مورد قبول اکثر. تشكيل خواهد دادسازمان ملل متحد حمايت و آمك 

، توسط دبير آل جهت تصويب در اختيار آليۀ آشورهای متعاهد گذاشته خواهد واقع شودو رأی دهنده در کنفرانس 
  . شد 

  
رسد هنگامی الزم االجرا خواهد بود آه دو سوم از  اين ماده به تصويب می ١ای آه برطبق بند  اصالحيه. ٢

  . آشورهای متعاهد اين مقاوله نامه، در تطابق با قوانين اساسيشان آن را پذيرفته باشند
  
آن اند الزام آورند و  آشورهايی آه به آن رأی دادهشوند برای  الزم االجراء میيه هايی آه بدين ترتيب اصالح. ٣
ی آه و هرگونه اصالح مقاوله نامهن ايمقررات اند تنها به رعايت  آه بدان رأی نداده متعاهد آشورهایسته از د

  . پيش از آن پذيرفته اند ملزم خواهند بود
  

  ٣٥ماده 
هايی آه برای انجام وظايف  اعضای آميته فرعی پيشگيری و نهادهای ملی پيشگيری بايد از امتيازات و مصونيت

های  اعضای کميتۀ فرعی پيشگيری، از امتيازات و مصونيت. مال استقالل نياز دارند، برخوردار شوندخود در ک
فوريۀ  ١٣پيش بينی شده در بخش بيست ودوم معاهدۀ مربوط به امتيازات و مصونيت سازمان ملل متحد مورخ 

  . برخوردارند، با رعايت موارد پيش بينی شده در بخش بيست وسوم اين معاهده، ١٩٤٧
  

 ٣٦ماده 
اعضای کميتۀ فرعی پيشگيری در بازديد از يک کشور متعاهد بدون اضرار به موازين و اهداف مقاوله نامه 

  : حاضر و امتيازات و مصونيت خود، متعهد به رعايت امور زيرند
  رعايت قوانين ومقررات جاری کشور مورد بازديد؛) الف
  . ر خالف خصوصيت بی طرفانه و بين المللی موقعيت شغلی اشان باشداجتناب ازهر عمل و فعاليتی که ب) ب
  

  ٣٧ماده 
متن اين مقاوله نامه به زبان های عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيائی آه از اعتباری واحد . ١

  . برخورداراند، نزد دبيرآل سازمان ملل متحد بايگانی خواهند شدند
  . متحد موظف است رونوشت مصّدق اين مقاوله نامه را به تمامی کشورها ارسال کنددبيرآل سازمان ملل . ٢
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ر بر پرسنل درمانی، به ويژه پزشکان، جهت حمايت از زندانيان و اصول اخالق پزشکی ناظ
بازداشت شدگان در مقابل شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی و يا 

 آميز اهانت
 

  )١٩٤/٣٧قطع نامه ( ١٩٨٢دسامبر  ١٨مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، مورخ 
  
  

  اصل اول 
ويژه پزشکان که مسئوليت حفظ سالمتی زندانيان و بازداشتی ها را به عهده دارند موظفند کارکنان بخش درمانی به 

از سالمتی جسمی و روحی اين افراد مراقبت به عمل آورده و خدمات درمانی ای که به يک بيمار محبوس ارائه 
  . می کنند دارای همان کيفيت و معيارهايی باشد که در اختيار افراد آزاد قرار می گيرد

  
  اصل دوم 

چنانچه کارکنان بخش درمانی به ويژه پزشکان به طور فعاالنه و يا منفعالنه تسليم انجام اعمالی شوند که تحت 
عنوان شرکت، معاونت، ترغيب و يا شروع به جرم شکنجه وساير رفتارها و مجازات های بيرحمانه، غيرانسانی 

پزشکی و تخلف از اسناد حقوق بين الملل صورت گرفته   آميز قرار می گيرد، نقض آشکار اخالق اهانتو يا 
  6. است

  
  اصل سوم

چنانچه کارکنان بخش درمانی، به ويژه پزشکان روابط حرفه ای با زندانيان و يا بازداشتی ها به غير مواردی که 
پزشکی  برای ارزيابی، حفظ و بهبود وضعيت سالمتی جسمی و روانی آن ها الزم است داشته باشند، نقض اخالق

  . صورت گرفته است
  

  اصل چهارم 
چنانچه کارکنان بخش درمانی، به ويژه پزشکان، مرتکب اموری که در ذيل خواهد آمد شوند، نقض اخالق پزشکی 

 : صورت گرفته است
استفاده از علم و تجربه خود جهت قرار دادن زندانی و بازداشتی در وضعيتی که بتوان از وی بازجوئی به ) الف 

عمل آورد در حالی که اين عمل بالقوه آثار زيانباری بر سالمتی جسمی و روانی وی داشته و برخالف موازين 
  7. اسناد حقوق بين الملل در اين زمينه است

ا شرکت در صدور گواهی آمادگی جسمی زندانی يا بازداشتی در تحمل هر نوع رفتار يا صدور گواهی و ي) ب
مجازاتی که بالقوه آثار زيانباری بر سالمتی جسمی و روانی وی داشته و در عين حال برخالف موازين حقوق بين 

ازات هايی که برخالف همچنين شرکت، به هر طريق، در ِانجام چنين رفتارها و يا مج. الملل در اين زمينه باشد
  . موازين اسناد حقوق بين الملل است

 
 اصل پنجم  

چنانچه کارکنان بخش درمانی به ويژه پزشکان به نحوی از انحاء در محدود و مهار کردن زندانی يا بازداشتی 
سمی و شرکت کنند، اخالق پزشکی را نقض کرده اند، مگر اينکه اين عمل مبنای درمانی داشته و برای سالمتی ج

روانی زندانی يا بازداشتی ضروری باشد و يا امنيت وی، ساير محبوسان و يا نگهبانان زندان چنين عملی را 
  . اين عمل نبايد اثر سوئی بر سالمتی جسمی و روانی زندانی يا بازداشتی به جا گذارد. ايجاب کند

  

                                                 
) XXX( 3452قطع نامه{ ای بی رحمانه، غير انسانی يا توهين آميز رجوع کنيد، به اعالميۀ منع شکنجه و ساير رفتار ها يا مجازات ه 6

  . }ضميمه
 21(آ  2200قطعنامۀ {، ميثاق های بين المللی مربوط به حقوق بشر})3(آ  217قطع نامه{ به طور خاص اعالميه جهانی حقوق بشر   7
قطع {ر رفتار و مجازات های بيرحمانه، غيرانسانی و يا توهين آميز، اعالميۀ حمايت از کليۀ افراد در مقابل شکنجه و ساي}، ضميمه)

اولين کنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پيشگيری {و مجموعۀ قواعد حداقل استاندارد در رفتا ربا زندانيان } ، ضميمه)30(3452نامه 
   }آ  -ضميمه آی)  4.  4.  1956.  ارۀ فروش افانتشارات سازمان ملل متحد شم  : (گزارش دبيرخانه: از جرم و رفتار با بزهکاران 
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 اصل ششم 
 . مومی نقض کرداصول فوق را نمی توان به هيج عذری حتی به عذر حفظ نظم ع
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اصول روش های کارآمد در اجرای تحقيقات کيفری و جمع آوری مدارک در مورد ِاعمال شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، 
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اصول روش های کارآمد در اجرای تحقيقات کيفری و جمع آوری مدارک در مورد ِاعمال شکنجه 
 آميز اهانتو ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی، و يا 

 
   ٢٠٠٠8دسامبر  ٤، مجمع عمومی سازمان ملل، مورخ ٥٥/ ٨٩به توصيه قطعنامۀ شمارۀ 

 
تحقيقات کارا و جمع آوری مدارک مربوط به ِاعمال شکنجه وساير رفتارها و مجازات های خشن، غيرانسانی، . ١

با ") شکنجه و ساير رفتارهای سوء ياد می شود" که ازاين پس از آن به اختصار با عبارت (آميز  اهانتو يا 
  :اهداف زير انجام می گيرند

 مسئوليت افراد خصوصی و دولت نسبت به قربانی و خانوادۀ او؛روشن ساختن واقعه،شناخت و تثبيت ) الف
 اتخاذ موازين ضروری جهت اجتناب از تکرار واقعه؛) ب
تسهيل تعقيب کيفری و در صورت لزوم مجازات انتظامی افرادی که در تحقيقات مسئول شناخته شده اند، و ) ج

غرامتی کافی وعادالنه و تأمين خدمات درمانی  تأکيد بر ضرورت جبران تام خسارت توسط دولت به ويژه پرداخت
  . و توانبخشی اجتماعی

  
کشورها موظفند مراقبت به عمل آورند که هر شکايت و گزارشی مبنی بر ادعای ِاعمال شکنجه و سوء رفتار . ٢

کن اين حکم در مواردی که شکايتی رسمی انجام نگرفته است لي. بدون فوت وقت مورد تحقيقات دقيق قرار گيرد
مسئوالن امر تحقيق بايد افرادی صالح و . عالئمی دال بر وقوع شکنجه و سوء رفتار وجود دارد نيز جاری است

آن ها همچنين بايد بتوانند . بی طرف و نسبت به مظنون و نهادی که او را به خدمت گرفته است کامًال مستقل باشند
ساير متخصصين انجام می گيرد مطلع شوند و يا  از نتايج تحقيقاتی که توسط متخصصين بی طرف پزشکی و يا

روال تحقيقات بايد طبق پيشرفته ترين اسلوب و قواعد حرفه ای انجام گيرد و . دستور اجرای آن را صادر کنند
  . نتايج آن به اطالع عموم برسد

  
. تحقيق است مقام مسئول انجام تحقيقات مجاز و نيز موظف به حصول تمامی اطالعات ضروری در امر) الف. ٣

مأموران اجرای تحقيقات کيفری بايد منابع مادی وفنی الزم در انجام وظايف خود را در اختيار داشته و بتوانند 
افرادی را که تحت عنوان رسمی عمل می کنند و مظنون به ارتکاب شکنجه و سوء رفتارند احضار و به شهادت 

دين منظور بايد به مقام مسئول اجرای تحقيقات اختياراتی ب. اين حکم در مورد گواهان نيز جاری است. بخوانند
تفويض شود که وی بتواند شاهدان و نيز افرادی که تحت عنوان رسمی عمل می کنند و مظنون به ارتکاب شکنجه 

  . و سوء رفتارند به شهادت احضار کرده و از آن ها درخواست اقامۀ دليل کند
ه و سوء رفتار قرار گرفته باشند، گواهان، و افرادی که به کار تحقيق افرادی که احتمال می رود مورد شکنج) ب

می پردازند و خانواده هايشان بايد از حمايت کامل در مقابل خشونت، تهديد به خشونت و يا هرنوع ارعاب ديگر 
ء رفتار افرادی که احتمال می رود در ِاعمال شکنجه و يا سو. که به امر تحقيق مربوط می شود برخوردار شوند

دست داشته اند، بايد از مشاغلی که ِاعمال قدرت آن ها را بر شاکيان پرونده، گواهان، و خانواده هايشان و يا افراد 
  . مأمور در امر تحقيق به طور مستقيم و يا غيرمستقيم ميسر می گرداند، برکنار شوند

  
ته اند و نمايندگان قانونی اشان بايد از تمامی قربانيانی که احتمال می رود مورد شکنجه و سوء رفتار قرار گرف. ٤

آن ها همچنين بايد بتوانند به تمامی اطالعات . جلسات رسيدگی به پرونده مطلع شده و بتوانند در آن شرکت کنند
  . پرونده دسترسی داشته و در صورت لزوم خود مدارکی ارائه کنند

  
الحيت فنی وتخصصی و يا عدم بی طرفی و يا به دليل هنگاميکه روال انجام تحقيقات به دليل عدم ص) الف. ٥

وجود فساد آشکار و مستمر و يا به داليل اساسی ديگر بدرستی انجام نمی گيرد، کشورها موظفند برای ارجاع 
. پرونده تحقيق به يک کميسيون تحقيق مستقل و يا انجام تحقيقات در روالی مشابه، اقدامات الزم را به عمل آورند

آن ها به . يسيون تحقيق بايد بر مبنای شهرت در بيطرفی، صالحيت و استقالل شخصی انتخاب شونداعضای کم

                                                 
8
اصول روش های کارآمد اجرای تحقيقات کيفری و جمع آوری مدارک در مجمع عمومی توجه کشورها را به  3بند  89/55قطع نامه   

، جلب کرده و آنها را اکيدًا به )ضميمه قطع نامه(، مورد ِاعمال شکنجه، و ساير رفتارها يا مجازات های خشن، غيرانسانی يا توهين آميز
 . توجه به اين اصول به عنوان ابزار مفيد در مبارزه عليه شکنجه ترغيب می کند



 یيقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
اصول روش های کارآمد در اجرای تحقيقات کيفری و جمع آوری مدارک در مورد ِاعمال شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، 
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کميسيون بايد اختيار تام در . ويژه بايد نسبت به مظنون و نهاد و مرکزی که او بدان وابسته است کامًال مستقل باشند
  . را بر مبنای اصول حاضر هدايت کندکسب هر نوع اطالعات الزم در امر تحقيقات را دارا بوده و تحقيقات 

پس از گذشت زمانی معقول بايد در مورد پرونده گزارشی کتبی تهيه شود؛ در اين گزارش بايد محدودۀ اجرای ) ب
. تحقيقات، روند و روش سنجش داليل و نتيجه گيری و توصيه های مبنی بر يافته ها و قوانين قابل اجرا ذکر شود

د منتشر شده و حاوی شرح جزئيات وقايع خاص که در جريان تحقيقات کشف شده است گزارش به محض تنظيم باي
و داليلی که اين وقايع را تأييد می کند، نام گواهان، به استثنای گواهانی که به داليل امنيتی بايد از افشای نام آن ها 

صورت لزوم اقداماتی که بايد  حکومت بايد در مدت زمان معقول به گزارش پاسخ دهد و در. خود داری کرد، باشد
  . به دنبال گزارش انجام گيرد، در آن ذکر کند

  
متخصصين امر پزشکی که در امر تحقيقات مربوط به وقوع شکنجه و سوء رفتار شرکت می کنند بايد ) الف. ٦

قربانی را جهت همواره طبق اصول عالی اخالقی عمل کنند و به ويژه بايد قبل از آغاز تحقيقات رضايت آگاهانۀ 
اين معاينات بايد بر طبق اصول عملی علم پزشکی و به ويژه تحت نظر . اجرای معاينات و آزمايشات جلب کنند

متخصص امور پزشکی، به طور خصوصی، و بدون حضور مأموران امنيتی يا ساير مأموران دولتی صورت 
  . گيرد
  :يات تهيه کند که الاقل حاوی مطالب زير باشدمتخصص امور پزشکی بايد فورا گزارشی کتبی با شرح جزئ) ب
نام شخصی که مورد معاينه قرار گرفته است و افراد حاضر در جلسه معاينه و نسبت : وضعيت جلسۀ معاينه) ١(

در صورت لزوم نشانی (آن ها با شخص مزبور، ساعت و تاريخ دقيق انجام معاينه، مکان جلسه، ماهيت و نشانی 
بازداشتگاه، بيمارستان، يا منزل : به عنوان مثال(عاينات و آزمايشات در آن انجام گرفته است تأسيساتی که م) اتاق

به عنوان مثال موانعی که (؛ وضعيتی که فرد مربوطه در زمان انجام معاينات در آن بسر می برده ) مسکونی
روی امنيتی در زمان انجام هنگام ورود او به جلسه معاينه و يا در حين معاينات وجود داشته، و يا حضور ني

معاينات، رفتار افرادی که زندانی را همراهی می کردند، و يا ايراد بيانات تهديد کننده به متخصص امر پزشکی 
  ؛ و ساير موارد مربوط به موضوع؛ )مأمور اجرای معاينات

ه ويژه شرح چگونگی شرح دقيق واقعه که توسط شخص مورد معاينه در جلسه معاينه نقل شده است ب: واقعه) ٢(
  شکنجه يا سوء رفتار ادعايی، زمان انجام آن، و هر شکايتی که وی از عالئم بيماری جسمانی يا روانی دارد؛

شرح کليۀ نتايج معاينات و آزمايشات بدنی و روانی از جمله نتايج تحقيقات : آزمايشات بدنی و روانی) ٣(
  ثار شکنجه؛ آزمايشگاهی و در صورت امکان عکس های رنگی از آ

مالحظات مربوط به ارتباط ميان نتايج معاينات و آزمايشات بدنی و روانی و ِاعمال شکنجه و سوء : نظرات) ٤(
  همچنين توصيه های مربوط به معالجات پزشکی و روانی و يا دستور انجام آزمايشات ضروری متعاقب؛ . رفتار

قات را به انجام رسانده اند ذکر شود و به امضای آن ها در گزارش بايد به وضوح نام افرادی که تحقي: هويت)٥(
  . برسد

نظر ذينفع و يا نماينده او در مورد . گزارش بايد محرمانه باقی مانده و به اطالع ذينفع و يا نماينده او برسد) ٦(
مسئول  مکتوب اين نظر بايد در صورت لزوم به مقام. روال انجام معاينات بايد خواسته و در گزارش درج شود

دولت موظف است دريافت اين نظريه . اجرای تحقيقات در مورد ادعای ِاعمال شکنجه و سوء رفتار ارسال شود
گزارش نبايد به هيچ فرد ديگری بدون رضايت ذينفع و بدون اجازۀ دادگاه صالح . توسط مقام مسئول را تضمين کند

  . در اين امر، ارسال شود



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
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  موازين تضمينی در حمايت از افراد در معرض مجازات اعدام
  

  . به تأييد رسيده است ١٩٨٤مه  ٢٥شورای اقتصادی اجتماعی مورخ  ١٩٨٤/ ٥٠سند حاضر طی قطعنامۀ  
  
  
در کشورهايی که مجازات اعدام لغو نشده است، اين مجازات منحصرًا در مورد جنايات فوق العاده سنگين . ١

  امکان پذير است و نبايد از محدودۀ جرائم عمدی منجر به قتل و يا منجر به نتايج  بسيار وخيم فراتر رود،
  
. مجازات اعدام منحصرًا در مورد جرائمی که مجازاتشان در زمان ارتکاب جرم اعدام بوده قابل اجراست. ٢

چنانچه پس از ارتکاب جرم، قانون مجازات خفيف تری را پيش بينی کند، مجرم بايد از قانون جديد بهره مند 
  . شود

  
سال داشته اند حکم شود و حکم  ١٨کمتر از   مجازات اعدام نبايد  در مورد افرادی که هنکام ارتکاب جرم ٣

  . مجازات اعدام نبايد در مورد بانوان باردار، مادران خردساالن و بيماران روانی   اجرا شود
  
به مجازات اعدام منحصرًا زمانی می توان حکم کرد که داليل و مدارک  روشن و مستدلی مبنی بر . ٤

  . تفسير خالف را مسدود کند محکوميت متهم در دست باشد که راه هر نوع
  
روال . اجرای حکم اعدام منحصرًا پس ازصدور حکم نهايی توسط مرجع قضايی صالح امکان پذير است . ٥

دادرسی در اين مرجع بايد تمامی تضمينات الزم را جهت برگزاری محاکمه ای عادالنه حداقل مطابق با مفاد 
دارا باشد از جمله   حق داشتن وکيل  در تمامی مراحل دادرسی  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٤مادۀ 

  . که برای کليۀ افراد مظنون يا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام  است به رسميت شناخته شده است
  
بايستی اقداماتی انجام . کليۀ محکومان به اعدام از حق تقاضای تجديد نظر به مرجع عالی تر برخوردارند. ٦

  . تقاضای تجديدنظر اجباری شودگيرد که 
  
عفو مجرم و يا . کليۀ محکومان به اعدام از حق تقاضای عفو و يا تقاضای تخفيف مجازات برخوردارند. ٧

  . تخفيف مجازات بايد برای هر حکمی به مجازات اعدام امکان پذير باشد
  
احل رسيدگی در دادگاه عالی تری را اجرای مجازا ت اعدام بايد هنگامی که پرونده مراحل  تجديد نظر يا مر. ٨

  . طی می کند و يا تقاضای عفو و يا تخفيف مجازات شده است، متوقف شود
  
  . مجازات اعدام  بايد به طريقی اجرا شود که کمترين رنج را برای محکوم موجب شود. ٩
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دومين مقاوله نامه اختياری ملحق به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ناظر بر الغای 
 مجازات اعدام

 
 تصويب و اعالم شده است ١٩٨٩دسامبر  ١٥، مجمع عمومی مورخ ١٢٨/٤٤مقاوله نامۀ حاضر طی قطعنامۀ 

  
 

  }پروتکل{آشورهای متعاهد مقاوله نامه، 
 

 اينكه الغای مجازات اعدام در ارتقای شأن انسانی و گسترش تدريجی حقوق بشر، نقش دارد،با اعتقاد به 
 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و  ٦و مادۀ  ١٩٤٨دسامبر  ١٠اعالميۀ جهانی حقوق بشر مصوب  ٣آوری مادۀ  با ياد
 ،١٩٦٦دسامبر  ١٦سياسی مصوب 

 
به وضوح عيان  قوق مدنی و سياسی، خواست الغای مجازات اعدام ميثاق بين المللی ح ٦نظر به اينكه در مفاد مادۀ 

 است،
 

شود بايستی به عنوان توسعۀ احقاق حق  با اعتقاد به اينكه تمامی موازينی آه برای الغای مجازات اعدام اتخاذ می
 حيات تلقی شود،

 
ر، در موارد زير توافق حاصل المللی در الغای مجازات اعدام به وسيلۀ مقاوله نامه حاض و با خواست تعهد بين

 :اند آرده
 

 ١ماده
 .های متعاهد مقاوله نامه هيچ فردی نبايد اعدام شود در حوزۀ قضايی آشور .١
آشورهای متعاهد موظفند کليۀ موازين ضروری را جهت الغای مجازات اعدام در حوزه قضايی خود، اتخاذ  .٢

 .کنند
 

  ٢ماده 
پذيرفته نيست، مگر شرط اجرای مجازات اعدام در مورد ارتكاب جنايات هيچ شرطی بر مقاوله نامه حاضر  .١

 .سنگين با ماهيتی نظامی در دوران جنگ، که آن هم بايد هنگام الحاق به مقاوله نامه و يا تنفيذ آن ذکر شود
ن آشوری آه چنين شرطی را قائل شده است موظف است هنگام تصويب مقاوله نامه و يا الحاق بدان، قواني .٢

 .مربوط به وضعيت جنگی در آشور خود را به اطالع دبيرآل سازمان ملل متحد برساند
آشوری آه چنين شرطی قائل شده است موظف است اعالم وضعيت جنگی و پايان آنرا در آشور خود به  .٣

 .اطالع دبيرآل سازمان ملل متحد برساند
 

 ٣ماده 
آنند، ضميمۀ گزارشاتی آنند آه بر  اين مقاوله نامه اتخاذ میآشورهای متعاهد موظفند موازينی را آه در اجرای 

 .دارند ميثاق به آميتۀ حقوق بشر ارسال می ٤٠طبق مادۀ 
 

  ٤ماده 
اند، صالحيت آميتۀ حقوق  اقدام به صدور اعالميه آرده ٤١در مورد آشورهای متعاهد ميثاق آه بر طبق مفاد مادۀ 

ری بر عليه آشور ديگر مبنی بر عدم انجام تعهدات آن آشور، به بشر در دريافت و رسيدگی به شكايات آشو
مگر اينكه آشور ذينفع متعاهد هنگام الحاق و يا تنفيذ،  مقررات مقاوله نامه حاضر نيز تسری داده خواهد شد، 

 .ای در نفی آن صادر آرده باشد اعالميه
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 ٥ماده 
ملحق به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب در مورد آشورهای متعاهد اولين مقاوله نامه اختياری  -٥
های افراد خصوصی تابع حوزۀ  ، صالحيت آميتۀ حقوق بشر در دريافت و رسيدگی به اطالعيه١٩٦٦دسامبر  ١٦

مگر اينكه آشور متعاهد ذينفع هنگام  شود،  قضايی اين آشورها، به مقررات مقاوله نامه حاضر نيز تسری داده می
 .ای در نفی آن صادر آرده باشد اق، اعالميهتنفيذ يا الح

 
 ٦ماده 

 .مقررات اين مقاوله نامه به عنوان مقررات الحاقی به ميثاق اجرا خواهد شد .١
اين  ١مادۀ  ١حقی آه در بند   مقاوله نامه حاضر انجام گيرد، ٢بدون آنكه محدوديتی به شرط مذکور در مادۀ  .٢

 .ميثاق نخواهد شد ٤موارد نقض مذآور در مادۀ مقاوله نامه تضمين شده است مشمول 
 

 ٧ماده 
 .مقاوله نامه حاضر جهت امضای آشورهايی که ميثاق را امضا کرده اند مفتوح است . ١
اسناد . اند، مفتوح است اند يا بدان ملحق شده مقاوله نامه حاضر برای تنفيذ آشورهايی آه ميثاق را تنفيذ آرده .٢

  .ن ملل متحد توديع خواهد شدتنفيذ نزد دبيرکل سازما
 .مقاوله نامه حاضر جهت الحاق آشورهايی که ميثاق را تنفيذ آرده يا بدان ملحق شده اند مفتوح است . ٣
 .الحاق کشورها به مقاوله نامه بايد با توديع اسناد الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد صورت گيرد . ٤
اند بايد توسط دبير آل سازمان ملل  اند و يا بدان ملحق شده را امضاء آرده آليۀ آشورهايی آه مقاوله نامه حاضر .٥

 .متحد از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع شوند
 

 ٨ماده 
مقاوله نامه حاضر سه ماه پس از تاريخ توديع دهمين سند تنفيذ و يا الحاق نزد دبيرآل سازمان ملل متحد،  .١

 .االجرا خواهد شد الزم
تاريخ توديع بيستمين سند تنفيذ يا الحاق، هرگاه آشور جديدی آنوانسيون را تنفيذ کند يا بدان ملحق شود،  پس از .٢

 .آنوانسيون نسبت به آن آشور، سه ماه پس از تاريخ توديع سند تنفيذ يا الحاق، الزم االجراء خواهد شد
 

 ٩ماده 
های تشكيل دهندۀ يك آشور فدرال  در مورد آليۀ واحدمقررات مقاوله نامه حاضر بدون اعمال محدوديت و استثناء، 

 .جاری خواهد بود
 

 ١٠ماده 
  :را از موارد زير مطلع سازد ٤٨مادۀ  ١دبيرآل سازمان ملل متحد موظف است آليۀ آشورهای موضوع بند 

 مقاوله نامه حاضر دريافت می کند؛ ٢هايی که طبق ماده  ها و ابالغيه شروط، اطالعيه. الف
 مقاوله نامه حاضر؛  ٥يا  ٤های موضوع مادۀ  اعالميه. ب
 اين مقاوله نامه؛ ٧مقاوله نامه حاضر توسط آشورها، اسناد تنفيذ و الحاق طبق مادۀ   امضاء. ج
 .آن ٨تاريخ الزم االجرا شدن مقاوله نامه حاضر طبق ماده . د
 

 ١١ماده 
روسی مقاوله نامه آه از اعتبار واحدی برخوردارند در  متون انگليسی، عربی، چينی، اسپانيايی، فرانسوی، و .١

 .بايگانی سازمان ملل متحد توديع خواهند شد
دبير کل سازمان ملل متحد موظف است رونوشت مصّدق مقاوله نامه حاضر را به آليۀ آشورهای موضوع مادۀ  .٢
 .ميثاق ارسال کند ٤٨
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  قواعد سلوک حرفه ای مأموران حفظ نظم و اجرای قانون
 

 ١٩٧٩دسامبر  ١٧، مورخ ١٦٩/٣٤مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامۀ 
  

  ١ماده 
بايد همواره به وظايف قانونی خود با خدمت به جامعه و حفاظت از کليۀ افراد مأموران حفظ نظم و اجرای قانون 

   . در مقابل اعمال خالف قانون و با توجه به مسئوليت سنگينی که نوع حرفه اشان اقتضا می کند، عمل کنند
  

 تفسير
اعم از مأموران  به کليۀ مأموران حفظ نظم و اجرای قانون" مأموران حفظ نظم و اجرای قانون"اصطالح ) الف

  . و به ويژه مسئول توقيف و بازداشت اند، اطالق می شود} پليس{انتصابی و انتخابی که مجری نيروی انتظامی 
در کشورهايی که نيروی انتظامی توسط مقامات نظامی چه با لباس متحداالشکل نظامی و چه بدون آن اعمال ) ب

انجام می گيرد، اصطالح مأموران حفظ نظم و اجرای قانون  می شود و يا اين وظيفه توسط نيروی امنيتی کشور
  . مأموران اين مراکز را نيز در برميگيرد

در شرايط اضطراری شخصی،  خدمت به جامعه به ويژه معاضدت هايی است که افراد جامعهمنظور از ) ج
 . اقتصادی، اجتماعی و شرايط اضطراری ديگر، نياز فوری بدان دارند

نه تنها شامل کليۀ اعمال خشونت آميز، مخرب و مضر است، بلکه تمامی اعمال ممنوع طبق قواعد حاضر ) د
 . قوانين کيفری و همچنين اعمال افراد فاقد مسئول کيفری را نيز بر می گيرد

  
   ٢ماده 

نيادين مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در ايفای وظايف خود بايد با احترام به شأن انسانی و دفاع و حفظ حقوق ب
  . کليۀ افراد عمل کنند

  
 تفسير
منظور از حقوق بشر حقوقی است که توسط قوانين ملی کشورها و قوانين بين المللی مشخص شده و مورد ) الف

اسناد حقوق بين الملل در اين زمينه به ويژه مشتمل است بر اعالميۀ جهانی حقوق بشر، . حمايت قرار گرفته است
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، اعالميۀ حمايت از کليۀ افراد در مقابل شکنجه، رفتار يا مجازات های 

نژادپرستیَ ،معاهدۀ آميز، اعالميۀ سازمان ملل متحد در امحای اشکال مختلف  اهانتخشن، غيرانسانی و يا 
بين المللی در امحای اشکال مختلف نژادپرستی، معاهدۀ بين المللی در امحا و مجازات جرم }کنوانسيون{

نژادپرستی، معاهدۀ پيشگيری و مجازات جرم نسل کشی، مجموعۀ قواعد حداقل در رفتار با زندانيان، و معاهدۀ 
  . کشورهاوين مربوط به روابط کنسولی ميان 

  
سير اين مقرره در قوانين داخلی بايستی با رجوع به مقررات منطقه ای يا ملی که اين حقوق را به رسميت تف) ب

  . شناخته و از آن حمايت کرده اند صورت گيرد
  

   ٣ماده 
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون منحصرًا در موارد مطلقًا ضروری و در چهارچوبی که اجرای وظايفشان 

  . به ِاعمال زور خواهند بود اقتضاء می کند مجاز
  

  تفسير
با وجود اينکه اين ماده مأموران حفظ نظم و اجرای قانون را در مواردی که مقتضيات پيشگيری از جرم يا ) الف

توقيف يا کمک به توقيف قانونی مجرم يا مظنون به جرم به صورتی منطقی توسل به زور را ايجاب کند، مجاز به 
اما در اصل اين ماده تأکيدی است بر اينکه توسل به زور توسط مأموران حفظ نظم و توسل به زور کرده است، 

  . اجرای قانون امری استثنائی است و نبايد از محدودۀ فوق فراتر رود
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تفسير ماده . قوانين داخلی به طور معمول موارد توسل به زور را بر اساس اصل تناسب محدود می کنند )ب 
اين ماده به هيچ وجه نبايستی به صورتی . اصل تناسب مورد قبول هر کشورانجام گيردحاضر بايد با توجه به 

  . تفسير شود که شدت ِاعمال زوری را که با هدف قانونی مورد نظر تناسب ندارد مجاز کند
  
 با استفاده از طرق ديگر بايستی حتی االمکان از توسل. استعمال اسلحۀ گرم تدبيری افراطی محسوب می شود) ج

بنا برقاعده در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم مقاومت مسلحانه . به آن به ويژه در مورد نوجوانان اجتناب شود
نکرده و يا به طريق ديگر زندگی فرد ديگری را به خطر نيانداخته است و يا توقيف يا مهار وی با وسائل ديگر 

بار استفاده از اسلحۀ گرم بايستی در اسرع وقت به مقام هر . امکان پذير است، توسل به اسلحۀ گرم مجاز نمی باشد
  . مسئول گزارش شود

  
  ٤ماده 

اجرای قانون بايد از افشای اطالعات محرمانه ای که در اختيار دارند خودداری کنند، مگر  حفظ نظممأ موران 
  . اينکه اجرای وظايف و مصلحت عدالت عکس آن را اقتضا کند

  
  تفسير 

و اجرای قانون به دليل ماهيت حرفه ای خود اطالعاتی کسب می کنند که امکان دارد مربوط به مأموران حفظ نظم 
در حفظ و استفاد ه از اين . زندگی خصوصی افراد ديگر و بالقوه بر ضد منافع و به ويژه حيثيت آن ها باشد

هر نوع . فر به عمل آيداطالعات که منحصرًا در اجرای وظايف و مصالح اجرای عدالت مجاز است، بايد دقت وا
  . افشای اطالعات به غير اهداف مذکور، خالف قانون است

  
  ٥ده ما
آميز و يا اغماض نسبت بدين  اهانتِاعمال و يا ترغيب شکنجه، رفتار يا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی و  

اعمال هيچ عذری از جانب اين برای توجيه اين . اعمال برای کليۀ مأموران حفظ نظم و اجرای قانون ممنوع است
افراد مبنی بر اجرای دستور مافوق، ويا وضعيت استثنايی چون وضعيت جنگی، و يا خطر وقوع جنگ، تهديد 

  . عليه امنيت ملی، عدم ثبات سياسی کشور و يا هر وضعيت اضطراری ديگر پذيرفته نخواهد شد
  

 تفسير
افراد در مقابل ِاعمال شکنجه و رفتار يا مجازات های  ممنوعيت فوق ناشی از اعالميۀ حمايت از کليۀ) الف

  : طبق مفاد اين اعالميه. آميز مصوب مجمع عمومی است اهانتبيرحمانه، غيرانسانی ويا 
تجاوزی است به شأن انسان و بايد تحت عنوان عمل نافی اهداف منشور ملل متحد و تجاوز به حقوق ] اين عمل "[ 

] و ساير اسناد بين المللی مربوط به حقوق بشر[ روح در اعالميۀ جهانی حقوق بشر بشر و آزادی های بنيادين مص
  . "محکوم شود

  
 :شكنجه به شرح زير تعريف شده استدراين اعالميه واژه ) ب
 شود وفردی  انیرو يا رنج شديد جسمانیشود آه سبب درد و  ای اطالق می به هر فعل عمدیواژه شکنجه  

به دليل عملی آه مرتكب شده  ، مجازات فردو يا شخص ثالث فردآسب اطالعات و يا اقرار از  :هايی چون هانگيز
بايد  چنين درد و رنجیيك . ارعاب فرد يا شخص ثالث موجب آن شده باشد ،آن است ارتكابون به ناست و يا مظ

درد و رنجی را آه تعريف اين . يک مأمور دولتی و يا مأمور يک نهاد رسمی ايجاد شده باشد به تحريكوسط يا ت
قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانيان قانونی مطابق با مجازات های طبيعی و يا تصادفی ناشی از آثار 

  . است، در بر نمی گيرد
  
آميز را تفسير نکرده است،  اهانترفتار و مجازات های بی رحمانه غيرانسانی يا "مجمع عمومی اصطالح ) ج

ح بايد به گونه ای تفسير شود که بيشترين حمايت ممکن را در مقابل هر نوع ايذاء جسمانی و ليکن اين اصطال
  . روانی تضمين کند
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   ٦ماده  
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون بايد از سالمتی افراد تحت حفاظت خود مراقبت کامل به عمل آورند و به ويژه 

  . مراقبت پزشکی آن ها اتخاذ کننددر موارد ضروری، تصميمات فوری جهت تأمين 
  

 تفسير
که کليۀ خدمات کارکنان مراکز درمانی را در بر می گيرد، شامل خدمات " مراقبت پزشکی"اصطالح ) الف

  . متخصصين رسمی پزشکی و پيراپزشکی نيز می شود که بايد در صورت نياز و تقاضا تأمين گردد
  
، ليکن مأموران حفظ نظم و اجرای قانون به مراکز اجرای قانون اند با وجود اينکه پرسنل درمانی اغلب وابسته) ب

موظف اند به توصيه آن ها مبنی بر درمان مناسب پزشکی توسط و يا با مشورت متخصصين مستقل از اين 
  . مراکز، عمل کنند

  
يا قربانيان  مأموران حفظ نظم و اجرای قانون طبعًا بايد خدمات درمانی را برای قربانيان نقض قانون و) ج

  . تصادفات ناشی از نقض قانون نيز تضمين کنند
  
  ٧ماده  

مأموران حفظ نظم و اجرای قانون بايد از ارتکاب هر عملی که تحت عنوان فساد اداری قرار می گيرد اجتناب کنند 
  . آن ها همچنين موظفند ارتکاب اين اعمال را شديدًا منع کرده و با آن مبارزه کنند

  
  تفسير
هر عملی که تحت عنوان فساد اداری قرار می گيرد و هرعملی که سوءاستفاده از قدرت محسوب می شود، ) الف

قانون بايد در مورد هر مأمور اجرای قانون که مرتکب فساد . مغاير حرفۀ مأموران حفظ نظم و اجرای قانون است
شت قوانين را نسبت به مأموران خود و در حيطۀ اداری شده است دقيقًا اجرا شود زيرا نمی توان از دولت انتظار دا

  . کاری خود چه به دليل عدم توانايی و چه به دليل عدم خواست، به طور کامل اجرا کند
 
با وجود اينکه تعريف اصطالح فساد اداری در صالحيت حقوق داخلی کشورها ست، اما می توان به طور کلی ) ب

از در ازای فعل يا ترک فعل از جانب مأمور اجرای قانون در انجام وظيفه تقاضا و يا قبول هر مال، وعده، يا امتي
يا در ارتباط با آن و يا دريافت مال، وعده يا امتياز به ناحق پس از پايان يافتن فعل يا ترک فعل مذکور را مصداق 

  . فساد اداری دانست
  
  . نيز در بر می گيردمذکور در فوق شروع به انجام اين جرم را " فساد اداری"اصطالح ) ج 
  

  ٨ماده 
حاضراند و بايد همۀ هّم خود را صرف  قواعدمأموران حفظ نظم و اجرای قانون ملزم به رعايت قانون و 

  . پيشگيری و مبارزۀ جدی با نقض اين قواعد کنند
  

ارند مأموان حفظ نظم و اجرای قانون که داليل قوی حاکی از نقض و يا شروع به نقض قواعد حاضر در دست د
بايد موضوع را به مافوق خود و يا در صورت لزوم به مقامات مسئول يا مراجع نظارت و دادخواهی صالح 

  . گزارش دهند
  

  تفسير
اگر قوانين و . حاضر چنانچه در قوانين و يا رويۀ عملی کشوری گنجانده شده است، بايد رعايت شود قواعد) الف

حاضر حاوی موازين سخت گيرانه تری باشند، مقررات سخت گيرانه تر  قواعدرويۀ عملی کشورها در مقايسه با 
  . بايد اجرا شود
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در ماده حاضر سعی شده است ميان نياز به نظم داخلی در مراکزی که امنيت عمومی به آن بستگی تام دارد، و ) ب
حفظ نظم و اجرای قانون  مأموران. لزوم اتخاذ موازين در ممانعت از نقض حقوق بنيادين بشر توازنی برقرار شود

بايد بر طبق روال سلسله مراتب صدور دستورات، مراتب نقض قانون را به مافوق خود گزارش دهند و خارج از 
. سلسله مراتب حرفه ای منحصرًا زمانی اقدام قانونی کنند که طرق ديگر دادخواهی وجود نداشته و يا موثر نباشد

حاضر  قواعدقانون نبايد به دليل گزارش نقض يا شروع به نقض  مسلم است که مأموران حفظ نظم و اجرای
  . هيچگونه مجازات اداری يا مجازات ديگری را متحمل شوند

  
اشاره به کليۀ مقامات و مراجعی دارد که طبق " مقامات مسئول يا مراجع نظارت و دادخواهی صالح"اصطالح ) ج

 قواعدگی به منازعات و شکايات مربوط به نقض موازين قوانين داخلی کشورها ايجاد شده اند و صالحيت رسيد
صرفنظر از وابستگی يا استقالل آن ها نسبت به نهاد اجرای قانون و يا دارا . حاضر و بازبينی آن را دارا هستند

  . بودن اختيار قضايی رسمی يا اختيار قضايی سنتی و يا غير آن
  
نظارت و کنترلی را دارا هستنند که در تبصرۀ فوق شرح آن در برخی از کشورها رسانه های جمعی همان نقش ) د

قواعد  ٤مأموران حفظ نظم و اجرای قانون می توانند طبق قوانين و رسوم کشور خود و در تطابق با مادۀ . آمد
  . را از طريق رسانه ها به عنوان آخرين مرجع به اطالع عموم برسانند قواعدحاضر، اطالعات مبنی بر نقض 

حاضر را رعايت می کنند، استحقاق احترام وحمايت و  قواعدان حفظ نظم و اجرای قانون که مفاد مأمور) ه
  . همکاری همه جانبۀ جامعه محلی و محل خدمت خود و نيز مراکز ديگر اجرای قانون را دارا هستند
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 ٧اوت الی  ٢٧هاوانا، کوبا، (مصوب هشتمين کنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پيش گيری از جرم و رفتار با مجرمين 

  )١٩٩٠سپتامبر 
  

خدمت اجتماعی بسيار حائز اهميتی به شمار می آيد  9اجرای قانونو حفظ نظمنظر به اينکه وظايف شغلی مأموران 
  مقتضی است شرايط کاری و موقعيت شغلی آنان استقرار يافته و در صورت نياز بهبود يابد،

  
را تهديد کند بايد به مثابه  اجرای قانونحفظ نظم ومأموران با توجه به اين نکته که هر خطری که زندگی و امنيت 

  خطری که استقرار کل جامعه را تهديد می کند تلقی شود،
 

اعالميۀ در حفاظت از حق حيات، آزادی و امنيت فرد، که در  اجرای قانونحفظ نظم ومأموران از آن جايی که 
ه است، نقش حياتی بر آن تأکيد شد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسیتضمين شده و در  جهانی حقوق بشر

  دارند،
  

موقعيت هايی که کارکنان زندان ها در اجرای  قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانياننظر به اينکه در 
  وظايفشان مجاز به توسل به زور شده اند، از پيش مشخص شده است، 

  
پيش بينی کرده است که افراد  قواعد سلوک حرفه ای مأموران حفظ نظم و اجرای قانون ٣نظر به اينکه مادۀ |

مذکور منحصرًا در شرايط مطلقا ضروری و در چهارچوب موازين مشخص در اجرای وظايفشان، مجاز به توسل 
  به زوراند،

  
نظر به اينکه در اجالس مقدماتی برای برگزاری هفتمين کنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پيشگيريی از جرم و 

که بايد در جريان مذاکرات بعدی مربوط به  اصولیتشکيل شد، در مورد ) ايتاليا( ا رفتا ر با مجرمين که در ورن
محدود ساختن توسل به زور و اسلحۀ گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون مورد بررسی قرار گيرد، 

  توافق حاصل شده است، 
  

خود از جمله بر حفظ تناسب ميان توسل به زور و اسلحۀ گرم  ١٤نظر به اينکه هفتمين کنگره در قطعنامۀ شمارۀ 
  توسط مجريان قانون و رعايت حقوق بشر تـأ کيد کرده است، 

  
کشورهای )  ٩بخش  ١٩٨٦/ ١٠( ١٩٨٦می  ٢١قطعنامۀ  ٩در بخش شورای اقتصادی اجتماعی نظربه اينکه 

استفاده از اسلحه گرم توسط مأموران حفظ نظم عضو را به توجه ويژه به تحقق مقررات مربوط به توسل به زور و 
 ١٩٨٦دسامبر  ٤مورخ  ١٤٩/٤١و اجرای قانون دعوت کرده است و با توجه به اينکه مجمع عمومی در قطع نامۀ 

   خود از جمله از توصيۀ شورا استقبال کرده است،
  

نظم و اجرای قانون، توجه نظر به اينکه مقتضی است با عنايت کامل به مستلزمات امنيت شخصی مأموران حفظ 
خاص به نقش آن ها در اجرای عدالت و حفاظت از حق حيات، حق آزادی و امنيت افراد و مسئوليتشان در حفظ 
امنيت عمومی وصلح و آرامش اجتماعی و اهميت صالحيت شغلی، کارآموزی و سلوک حرفه ای اشان مبذول 

  گردد،
  

                                                 
کليۀ مأموران اجرای قانون اعم از مأموران انتصابی يا انتخابی را که مجری نيروی " مأموران حفظ نظم و اجرای قانون"اصطالح 9 

اصطالح مأموران اجرای قانون در کشورهايی که نيروی .  به ويژه مسئول توقيف و بازداشت اند، در برمی گيردو } پليس{انتظامی 
انتظامی توسط مقامات نظامی چه با لباس متحداالشکل نظامی و چه بدون آن هدايت می شود و يا اين وظيفه توسط نيروی امنيتی کشور 

    . می شود انجام می گيرد شامل مأموران اين مراکز نيز
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مساعدت به کشورهای عضو در تضمين و ارتقای نقش صحيح دولت ها بايستی اصول اساسی ذيل را که جهت 
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون تدوين شده است مورد توجه قرار داده و در قوانين و رويۀ عملی ملی خود 

رعايت کنند و نيز توجه مأموران حفظ نظم و اجرای قانون و ساير افراد از جمله قضات دادگاه ها، مقامات قضايی 
  . وکالی دعاوی و مسئوالن قوۀ مجريه و مقننه و عموم را بدان معطوف گرداننددادسراها 

  
  موازين عمومی

 
موظفند مقررات و ضوابطی را در ارتباط با توسل به زور و } پليس{دولت ها ومقامات مسئول نيروی انتظامی . ١

دولت و مقامات . وين و اجرا کننداستعمال اسلحه گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در مقابل افراد، تد
مسئول نيروی انتظامی بايد اين قواعد و ضوابط را به گونه ای تدوين کنند که اصول اخالقی مربوط به توسل به 

  . زور و استعمال اسلحۀ گرم همواره تحت نظارت قرار گيرد
  
تأمين کرده و مأموران حفظ نظم و دولت ها و نيروی انتظامی بايستی يک سلسله ابزار، حتی االمکان گسترده، . ٢

اجرای قانون را به سالح ها ومهمات متنوع مجهز کنند که امکان اجرای روش های جايگزين توسل به زور و 
بدين منظور بايستی سالح های غير مهِلک و بازدارنده ای تأمين شود که . استفاده از اسلحه گرم را ممکن گرداند

. منظور محدود ساختن هر چه بيشتر توسل به اسلحه مهلک و جارح استفاده کردبتوان از آن در مواقع لزوم به 
بدين منظور همچنين بايستی امکانات تجهيزات دفاعی برای مأموران حفظ نظم و اجرای قانون از جمله سپر کاله و 

  . جليقه و خودرو ضد گلوله مهيا شود تا ضرورت استعمال هر نوع سالح کاهش يابد
  
کارگيری سالح غير مهِلک و بازدارنده بايستی مورد ارزيابی دقيق قرار گرفته و استفاده از آن  ساخت و به. ٣

  . تحت کنترل شديد باشد، تا خطراتی که شخص ثالث را تهديد می کند به حداقل ممکن کاهش يابد
  
لحه گرم حتی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در انجام وظايف خود موظفند پيش از توسل به زور و اس. ٤

توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم منحصرًا زمانی مجاز است که . االمکان از روش های ماليم استفاده کنند
  . روش های ديگر بی نتيجه مانده و يا نتايج مورد نظر را حاصل نکند

  
اجرای قانون در به کار در صورتی که توسل به زور و اسلحۀ گرم اجتناب ناپذير باشد مأموران حفظ نظم و . ٥

  :بردن آن موظف به رعايت امور زيراند
  
  استفادۀ متعادل و محدود و متناسب با شدت و ضعف جرم و اهداف قانونی مورد نظر؛ ) الف(
  کوشش در به حداقل رساندن خسارات و آسيب جسمی و رعايت و حفظ حيات افراد؛) ب(
  م و آسيب ديده ؛تضمين امدادهای فوری پزشکی به افراد مصدو) ج(
  . مطلع ساختن خانواده ونزديکان فرد مصدوم و آسيب ديده در اسرع وقت) د(
  
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون موظفند هنگامی که دراثر توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم موجب . ٦

مقام مافوق خود گزارش  ، مورد را در اسرع وقت به٢٢وقوع جراحت يا فوت فردی شده اند، در تطابق با مادۀ 
  . دهند

  
دولت ها موظفند مراقبت به عمل آورند که قوانين، توسل سوء و خودسرانه به زور و اسلحۀ گرم توسط . ٧

  . مأموران حفظ نظم و اجرای قانون را جرم محسوب کرده و مورد مجازات قرار دهند
  
هيچ موقعيت استثنايی ای از جمله عدم ثبات وضعيت سياسی در داخل کشور و يا وجود وضعيت اضطراری . ٨

  . حاضر مورد استناد قرار گيرد اصول اساسینمی تواند به عنوان توجيهی برای نقض 
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  موازين اختصاصی
 
دفاع مشروع و دفاع از  استفاده از سالح گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون منحصرًا در شرايط. ٩

افراد در مقابل خطر قريب الوقوع مرگ يا جراحت خطرناک، ممانعت از وقوع جرِم به ويژه خطرناکی که حيات 
افراد را تهديد می کند، و يا دستگيری فردی که چنين خطراتی را در برداشته و از تسليم خود به مأموران 

راد، مجاز است، آن هم در صورتی که روش های ماليم تر در نيل خودداری می ورزد و يا ممانعت از فرار اين اف
در هر صورت مأموران حفظ نظم و اجرای قانون نمی توانند عامدًا از اسلحه گرم جهت . به نتايج فوق کارا نباشند

  . کشتن يک فرد استفاده کنند مگر در شرايطی که برای حفظ جان افراد مطلقًا اجتناب ناپذير باشد
  

، مأموران حفظ نظم و اجرای قانون موظفند ابتدا با معرفی ِسَمت خود، به ٩درموقعيت های مذکور در مادۀ . ١٠
وضوح، قصد خود را در استفاده از اسلحۀ گرم اخطار داده و فرصتی مناسب جهت تسليم در اختيار فرد مورد نظر 

قرار دهد و يا موجب بروز خطر مرگ و قرار دهند، مگر اينکه چنين عملی مأموران را به شدت در معرض خطر 
   . يا جراحت برای فرد ثالثی شود و يا به وضوح نسبت به موقعيت نامناسب و يا بی فايده به نظر رسد

  
قواعد و ضوابط استفاده از اسلحه گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون بايستی رهنمودهای زير را . ١١

  :در بر گيرد
ايطی که مأموران حفظ نظم و اجرای قانون تحت آن مجاز به استفاد ه از اسلحۀ گرم اند مشخص ساختن شر) الف(

  و تعيين دقيق نوع اسلحه و مهمات؛
تضمين اينکه از اسلحۀ گرم منحصرًا در شرايط مقتضی و به طريقی که امکان وقوع خسارات غير ضروری ) ب(

  را به حداقل برساند، استفاده شود؛
  استفاده از اسلحۀ گرم و مهماتی که موجب ايراد جراحات يا ايجاد خطر ناموجه می شوند؛ممنوع ساختن ) ج(
تدوين مقررات جهت نظارت بر ذخائر و توزيع سالح های گرم از جمله تعيين روال حسابرسی در مورد سالح ) د(

 ها و مهماتی که در اختيار مأموران حفظ نظم و اجرای قانون قرار دارد؛
  زوم اخطار پيش از توسل به اسلحۀ گرم؛پيشبينی ل) ه(
پيشبينی يک نظام گزارشی جهت مأموران حفظ نظم و اجرای قانون هنگامی که در انجام وظايف خود متوسل ) و(

  . به اسلحۀ گرم شده اند
  

  برقراری نظم در اجتماعات غيرقانونی 
  

ق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و نظر به اينکه در تطابق با اصول اعالم شده در اعالميۀ جهانی حقو. ١٢
سياسی هر فردی حق دارد در اجتماعات قانونی و صلح آميز شرکت کند، دولت ها، نيروی انتظامی و مأموران 

و  ١٣حفظ نظم و اجرای قانون بايد بپذيرند که توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم منحصرًا در تطابق با مادۀ 
  . امکان پذير است ١٤

  
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون بايد کوشش کنند در پراکنده ساختن اجتماعات غيرقانونی اما آرام و بدون . ١٣

خشونت از توسل به زور خودداری نمايند و در شرايطی که توسل به زور اجتناب ناپذير باشد از آن به ميزان 
  . حداقل الزم استفاده کنند

  
شونت آميز، مأموران حفظ نظم و اجرای قانون نمی توانند به اسلحۀ گرم در پراکنده ساختن اجتماعات خ. ١٤

متوسل شوند مگر هنگامی که روش های کم خطرتر بی حاصل باشد که در اين صورت نيز منحصرًا به ميزان 
  . مجاز به استفادۀ از آن خواهند بود ٩حداقل الزم و در چهارچوب مادۀ 

  
  
  
  



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
 اصول اساسی در توسل به زور و استفاده ازاسلحۀ گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون

www. iranrights. org   انتشارات بنياد عبدالرحمان برومند 
74 

  مکان های حبسحفظ نظم در بازداشتگاه ها و 
  

مأموران حفظ نظم و اجرای قانون نمی توانند در برخورد با بازداشتی ها و زندانيان به زور متوسل شوند، . ١٥
مگر در شرايط مطلقًا ضروری برای حفظ امنيت بازداشتگاه و مکان حبس و يا زمانی که امنيت افراد در خطر 

  . است
  

ابط خود با بازداشتی ها و زندانيان نمی توانند به اسلحۀ گرم متوسل مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در رو. ١٦
شوند مگر در صورت دفاع مشروع و يا دفاع از افراد در مقابل خطر قريب الوقوع مرگ يا جراحت خطرناک، و 

ارد، را در بر د ٩يا هنگامی که توسل بدان برای ممانعت از فرار بازداشتی يا زندانی ای که خطرات موضوع مادۀ 
  . اجتناب ناپذير باشد

  
مجموعه قواعد حداقل استاندارد در  اصول فوق به حقوق، وظايف و مسئوليت کارکنان زندان ها طبق مفاد. ١٧

  . آن، خدشه ای وارد نخواهد کرد ٥٤و  ٣٤، ٣٣به ويژه قواعد  رفتار با زندانيان
 

  صالحيت، آموزش، مشاوره 
  

انتظامی بايد مراقبت به عمل آورند که استخدام کليۀ مأموران حفظ نظم و دولت ها و مقامات مسئول نيروی . ١٨
اجرای قانون طبق روالی صحيح انجام گيرد و اين افراد صالحيت اخالقی و قابليت های روانی و جسمانی الزم را 

همچنين . ددر انجام وظايف خود به نحو احسن دارا باشند و به طور مستمر آموزش های حرفه ای و تکميلی ببينن
  . قابليت حرفه ای آن ها برای ادامۀ انجام وظايف بايستی مورد بازبينی ادواری قرار گيرد

 
دولت ها و مقامات مسئول نيروی انتظامی بايد مراقبت به عمل آورند که کليۀ مأموران حفظ نظم و اجرای . ١٩

مأمورانی که . توسل به زور قرار گيرندقانون آموزش ببينند و تحت آزمايشات مربوط به معيارهای سنجش قابليت 
قرار است اسلحۀ گرم در اختيارشان گذاشته شود، بايستی منحصرًا زمانی مجاز به حمل اسلحه گرم شوند که 

  . آموزش های تخصصی الزم در استفاده از آن را ديده باشند
 

تظامی بايستی به اخالق حرفه در آموزش مأموران حفظ نظم و اجرای قانون دولت ومقامات مسئول نيروی ان. ٢٠
ای نيروی انتظامی و رعايت حقوق بشر به ويژه در روند تعقيب جرم ونيز به جايگزين های توسل به زور و 

استفاده از اسلحۀ گرم از جمله حل و فصل مسالمت آميز منازعات، آگاهی به عادت های رفتاری اجتماعات، و 
گری و وسائل فنی، با هدف کاهش توسل به زور و اسلحۀ گرم، توجه روش های اقناعی، انجام مذاکرات و ميانجی 

مسئولين نيروی انتظامی بايستی برنامه های آموزشی و روش های عملياتی خود را با توجه به . خاص مبذول دارند
  . حوادث خاص مورد بازبينی قرار دهند

روانشناختی در اختيار آن دسته از دولت ها و مقامات نيروی انتظامی موظفند کمک های مشاوره ای و . ٢١
  . مأمورانی که در موقعيتی حضور داشته اند که به زور و اسلحۀ گرم توسل شده است قرار دهند

  
  روال ارائۀ گزارش و انجام تحقيقات 

  
دولت و مقامات مسئول نيروی انتظامی بايد روال های مناسبی جهت ارائۀ گزارش و انجام تحقيقات در مورد . ٢٢

در مورد وقايعی که طبق اصل حاضر بايد گزارشی در مورد آن . برقرار کنند) ه( ١١و  ٦وقايع مذکور در مادۀ 
ل آورند که تحقيقات دقيق در مورد واقعه تهيه شود، دولت و مقامات مسئول نيروی انتظامی موظفند مراقبت به عم

انجام گيرد و مقام مستقل اداری و يا مقام مستقل دادسرا در امر تحقيق بتوانند اختيارات قضايی خود را در شرايط 
در صورت وقوع فوت يا صدمۀ شديد جسمی و يا عواقب وخيم ديگر، بايد در اسرع وقت، . مناسب اعمال کنند

  . زئيات به مقام صالح مسئول تحقيقات اداری يا قضايی ارسال شودگزارشی دقيق با شرح ج
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افرادی که در نتيجۀ توسل به زور و استفاده از اسلحۀ گرم آسيب ديده اند و وکالی آنها از حق دسترسی به . ٢٣
در صورت فوت چنين افرادی اين حق برای . يک روال دادرسی مستقل از جمله دادرسی قضايی برخوردارند

  . بازماندگان تحت تکلفشان ابقاء می شود
  

دولت و مقامات مسئول نيروی انتظامی بايد مراقبت به عمل آورند که مأموران ارشدی که از توسل به زور و . ٢٤
يا استفاده از اسلحۀ گرم غير قانونی در گذشته يا در حال،  توسط مأموران زير دستشان آگاهی داشته و يا موظف 

ند، در صورتی که از تمامی امکاناتی که در اختيار داشته اند جهت ممانعت يا توقف واقعه و يا به آگاهی بوده ا
  . گزارش آن استفاده نکرده اند، مسئول شناخته شوند

  
قواعد سلوک حرفه دولت و مقامات مسئول نيروی انتظامی بايد مراقبت به عمل آورند مأموری که مطابق با . ٢٥

حاضر از انجام دستور توسل به زور و يا استفاده از اسلحۀ اصول اساسی و  جرای قانونای مأموران حفظ نظم و ا
گرم سرپيچی کرده و يا انجام چنين اعمالی توسط مأموران ديگر را افشا کرده است، مورد هيچ نوع تنبيه کيفری يا 

  . انتظامی قرارنگيرد
  

ودن دستور توسل به زور واستفاده از اسلحۀ گرم مأمور اجرای قانون هنگامی که به وضوح از غيرقانونی ب. ٢٦
که موجب فوت و يا صدمۀ شديد جسمی فردی شده است آگاه بوده و امکانات منطقی در سرپيچی از دستور را در 

در هر صورت مقام مافوق . اختيار داشته است، نمی تواند برای تبرئۀ خود به اجرای دستورات مافوق استناد کند
  . غير قانونی نيز بايد مسئول شناخته شودصادر کنندۀ دستوِر
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 )قواعد توکيو( قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد ناظر بر موازين جايگزين حبس 

 
  ١٩٩٠دسامبر  ١٤، مورخ ١١٠/٤٥مصوب مجمع عمومی طی قطعنامۀ 

  
  

  اصول کلی) ١(
 
  اهداف بنيادين . ١
  
در قواعد حداقل حاضر، مجموعه ای از اصول بنيادين اعالم می شود که هدف از آن توسعۀ توسل به  ١. ١

  . جايگزين های حبس و ارائۀ تضمينات حداقل جهت افراد تحت اين نظام است
اجرای عدالت جزايی و به ويژه در  قواعد حاضر همچنين با هدف تشويق توسعۀ شرکت جامعه در روند ٢. ١

  . برخورد با مجرمين و تقويت احساس مسئوليت اجتماعی در آن ها، تدوين شده است
ت در اجرای قواعد حاضر بايد به شرايط سياسی، اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی هر کشور و اهداف و نيا ٣. ١

 . نظام عدالت جزايی آن توجه شود
حاضر کشورهای عضو بايد کوشش کنند ميان حقوق مجرم و حقوق قربانی و دغدغه های  قواعددر اجرای  ٤. ١

  . جامعه در مورد امنيت عمومی و پيشگيری از جرم توازنی برقرار کنند
به منظور رعايت حقوق بشر و توجه به مستلزمات عدالت اجتماعی و نياز به توانبخشی اجتماعی مجرم،  ٥. ١

کشورهای عضو بايد جهت کاهش توسل به مجازات حبس و عقاليی کردن سياست عدالت جزايی، جايگزين هايی 
  . برای مجازات حبس در نظام قضايی خود پيش بينی کنند

 
  جايگزين حبسمحدودۀ اجرای موازين . ٢
  
قواعد حاضر بايد در همۀ مراحل اجرای عدالت جزايی، در مورد کليۀ افرادی که تحت تعقيب جزايی، تحت  ١. ٢

در چهارچوب اين قواعد از اين افراد صرفنظر از اينکه مظنون . محاکمه و يا اجرای حکم بسر می برند، اجرا شود
  . می شود ياد" مجرم"باشند يا متهم و يا محکوم تحت عنوان 

قواعد حاضر بايد بدون اعمال هر نوع تبعيض به دليل نژاد، رنگ پوست، جنسيت، سن، زبان، مذهب، عقايد  ٢. ٢
  . سياسی يا هر نوع عقيدۀ ديگر، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی، تولد و غير آن، اجرا شود

احکام با توجه به طبيعت و شدت جرم، به منظور گسترش تنوع در مجازات ها با هدف ايجاد امکان صدور  ٣. ٢
شخصيت و گذشته مجرم و حمايت از جامعه و نيز به منظور اجتناب از توسل به مجازات حبس، کشورها بايستی 
در نظام جزايی خود يک سلسله موازين جايگزين حبس که از مراحل پيش از شروع محاکمه در دادگاه تا اجرای 

تعداد و نوع اين موازين بايد به صورتی مشخص شود که تعيين منطقی . نندحکم قابل استفاده باشد پيشبينی ک
 . مجازات را ممکن گرداند

ايجاد روش های جايگزين حبس بايستی به دقت برنامه ريزی شده و تحت نظارت دقيق اجرا شود و در مورد  ٤. ٢
  . نتايج عملی آن بررسی قانونمند و مستمر انجام گيرد

با تضمينات امنيتی قانون و موازين قانونی، بايد به روش های برخورد با مجرمين در در تطابق کامل  ٥. ٢
چهارچوب جامعه توجه خاص مبذول شده و حتی المقدور از توسل به روش های قضايی وارجاع به دادگاه ها، 

  . خودداری شود
 . در اجرای روش های جايگزين حبس بايستی مطابق با اصل دخالت حداقل عمل نمود ٦. ٢
توسل به روش های جايگزين حبس بايستی با هدف مجازات زدائی و جرم زدائی انجام گيرد و نه اينکه نتيجۀ  ٧. ٢

  . عکس داشته و يا موجب به تعويق انداختن نيل به اين هدف شود
  
  تضمينات قضايی. ٣
  
  . تدوين، تعريف و اجرای تدابير جايگزين حبس بايد توسط قانون صورت گيرد ١. ٣
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حکم به تدابير جايگزين حبس بايد بر اساس معيارهای مشخصی بنا شود که از سويی به طبيعت و شدت جرم  ٢. ٣
 . توجه کند و از سوی ديگر شخصيت و گذشته مجرم، هدف مجازات و حقوق قربانی را در نظر بگيرد

اختيار تام در تصميم گيری توسط مقام مسئول قضايی و يا مقام مسئول مستقل و صالح ديگر بايد در تمامی  ٣. ٣
   . مراحل دادرسی با مسئوليت کامل و در مطابقت با قانون اعمال شود

تدابير جايگزين حبس که در حين انجام تحقيقات کيفری و يا انجام محاکمه و يا به جای آن اتخاذ می شود و  ٤. ٣
  . الزاماتی را برای مجرم تعيين می کند، بايد با رضايت مجرم صورت گيرد

قام اتخاذ تدابير جايگزين حبس منوط است به تقاضای مجرم و بررسی وتفحص مقام مسئول قضايی و يا م ٥. ٣
  . مسئول مستقل و صالح ديگر

مجرم حق خواهد داشت در خصوص نقض حقوق فردی خود حين اجرای روش جايگزين حبس، به مقام  ٦. ٣
  . قضايی و يا مقام صالحيتدار مستقل و صالح ديگر، عريضه يا شکايت تسليم کند

شناخته شده است و در صورت  به منظور رسيدگی به نقض حقوق بشر که توسط جامعۀ بين الملل به رسميت ٧. ٣
   . امکان جبران خسارات ناشی از آن بايد مراجع خاصی تأسيس شود

تدابير جايگزين حبس نبايد شامل آزمايشات تحقيقی پزشکی يا روانشناختی باشد و يا خطر شديد صدمۀ جسمی  ٨. ٣
  . يا روانی در برداشته باشد

  . زين حبس قرار می گيرد بايد همواره احترام گذاشته شودبه شئونات مجرمی که تحت نظام تدابير جايگ ٩. ٣
هنگام اجرای تدابير جايگزين حبس، حقوق مجرم را نمی توان بيش از آنچه مقام صالحيتدار قانونی هنگام  ١٠. ٣

 . صدور حکم مشخص کرده است، محدود کرد
  . م و خانواده اش رعايت شوددر اجرای تدابير جايگزين حبس بايد حقوق مربوط به حريم خصوصی مجر ١١. ٣
دسترسی به پرونده . پرونده شخصی مجرم اکيدًامحرمانه است و قابل دسترس برای شخص ثالث نمی باشد ١٢. ٣

  . منحصرًا برای افرادی که مستقيمًا با موضوع سروکار دارند و افرادی که قانونًا مجازاند امکان پذير خواهد بود
  
  شرط بقاء اعتبار . ٤
  
مجموعۀ قواعد حاضر را نبايد به گونه ای تفسير کرد که مانع از اجرای مفاد  قواعدهيچيک از موازين  ١. ٤

قواعد (قواعد حداقل سازمان ملل متحد در باب دادرسی ويژۀ نوجوانان ، حداقل استاندارد در رفتار با زندانيان
و نيز ساير  ازداشت يا حبس قرار دارندمجموعۀ اصول در حمايت از کليۀ افرادی که تحت هر نظامی از ب، )پکن

اسناد حقوقی و قواعد مربوط به حقوق بشر که توسط جامعۀ بين الملل به رسميت شناخته شده است و ناظر بر 
  . رفتار با مجرمين و حمايت از حقوق بنيادين آن ها است شود

  
  

  مرحلۀ پيش از محاکمه )٢(
  
   محاکمه تدابير قابل اتخاذ در مرحلۀ پيش از شروع. ٥
  
، دادسراها و ساير دوايرمسئول عدالت جزايی، بايستی، به شرط انطباق با نظام }پليس{به نيروی انتظامی  ١. ٥

قضايی کشورشان، اختياراتی تفويض شود تا آن ها بتوانند در صورتی که با توجه به اهداف مربوط به صيانت از 
تعقيب کيفری را ضروری تشخيص ندهند، آن جامعه، پيشگيری از جرم، ارتقای احترام به قانون و حقوق قربانی، 

در هر نظام قضايی بايد معيارهايی مشخص شود که بر طبق آن بتوان ضرورت تعقيب کيفری و . را متوقف سازند
   . دادستان می تواند در مورد جرائم بی اهميت تدابير جايگزين حبس اتخاذ کند. يا توقف آن را سنجيد

  
  اجتناب از بازداشت موقت . ٦
  
در روال دادرسی کيفری، بازداشت موقت بايد با توجه به تحقيقات مربوط به جرم و امنيت جامعه وحقوق  ١. ٦

 . قربانی، به عنوان آخرين راه حل در نظر گرفته شود
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مدت بازداشت . از تدابير جايگزين بازداشت موقت بايد حتی االمکان در همان مراحل اوليه استفاده شود ٢. ٦
رفتار با مجرم بايد . الزم است به طول انجامد ١. ٥ش از آن چه برای نيل به اهداف مصرح در قاعدۀ موقت نبايد بي

  . با انسانيت و احترام به شأن ذاتی موجود انسانی مديريت شود
مجرم حق دارد برای تجديد نظر در حکم بازداشت خود به مقام قضايی و يا مقام مستقل صالحيتدار ديگر  ٣. ٦

  . رجوع کند
  
  

  محاکمه و صدور حکم) ٣(
  
  گزارش نتايج تحقيقات در خصوص سوابق اجتماعی. ٧
 
در مواردی که امکان تهيۀ گزارش تحقيقی در مورد سوابق اجتماعی مجرم وجود دارد، مقام مسئول قضايی  ١. ٧

اطالعات اين گزارش بايستی حاوی . می تواند شخص يا نهاد صالحيتداری را مأمور تهيۀ گزارش تحقيقی کند
مربوط به محيط اجتماعی مجرم که نوع جرم انتسابی يا جرائم تکراری وی را توضيح می دهد و همچنين 

يک چنين گزارشی بايد ملموس، عينی و بی طرف بوده و . اطالعات و توصيه هايی مربوط به تعيين مجازات باشد
  . نظرات شخصی در آن به وضوح مشخص شود

  
  مجازات. ٨
  
ول قضايی که اختيار انتخاب ميان تدابير مختلف جايگزين مجازات حبس را دارا ست، بايستی در مقام مسئ ١. ٨

تصميم گيری خود به توان بخشی اجتماعی مجرم، امنيت جامعه و منافع قربانی که بايد در صورت لزوم با وی نيز 
  . مشورت شود، توجه خاص مبذول کند

 :مقام مسئول صالحيتدار می تواند در صدور حکم خود از تدابير زير استفاده کند ٢. ٨
  مجازات شفاهی با توبيخ، نکوهش، يا اخطار؛ ) الف
  آزادی مشروط مجرم تا صدور حکم دادگاه؛) ب
   محروميت از حقوق؛) ج
  مجازات اقتصادی و مالی چون جريمۀ نقدی و جريمۀ روزانه؛) د
 سلب مالکيت؛مصادره اموال و ) ه
  اعادۀ مال به قربانی و يا پرداخت غرامت؛) و
  تعليق مجازات، تعويق حکم؛) ح
  تعليق مراقبتی و نظارت قضايی؛) ط
  انجام خدمات عام المنفعه؛) ی
 اقامت در مراکز باز؛) ک
  حبس در منزل؛ ) ل
  تدابير ديگر در محيط آزاد؛) م
  . ترکيبی از تدابير فوق) ن
  
  

  اجرای حکم )٤(
  
  موازين مربوط به اجرای حکم. ٩
 
به منظور اجتناب از حبس مجرم و کمک به او در بازگشت به جامعه و تطبيق سريع خود با آن، مقامات  ١. ٩

مسئول صالحيتدار بايد تدابير جايگزين متنوعی در اختيار داشته باشند تا بتوانند از اجرای حکم حبس خودداری 
  . کنند
   :ی مجازات حبس از جمله به قرار زير است موازين جايگزين اجرا ٢. ٩
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 اجازه خروج و اقامت در کانون های آزاد توان بخشی اجتماعی؛ ) الف
 آزاد ساختن جهت اشتغال به کار يا تحصيل؛) ب
  آزادی مشروط به اشکال مختلف؛) ج
  معافيت از مجازات؛ ) د
  . عفو) ه
تدابير جايگزين اجرای حکم حبس به استثنای عفو بايد منوط به بررسی مقام مسئول قضايی يا مقام  ٣. ٩

  . صالحيتدار ديگر بوده و به دنبال تقاضای مجرم صورت گيرد
تغيير حکم مجازات حبس به تدابير جايگزين بايد هر چه سريعتر در اولين مراحل ممکن اجرای حکم صورت  ٤. ٩

  . گيرد
  
  

  اجرای تدابير جايگزين حبس) ٥(
 

  مراقبت ونظارت. ١٠
  

هدف از اين روش کاهش تکرار جرم و تسهيل بازگشت مجرم به جامعه و انطباق با آن است به صورتی که  ١. ١٠
  . خطر بازگشت مجرم به سوی بزه کاری به حداقل ممکن برسد

هنگامی که روش جايگزين حبس مستلزم مراقبت است، اين امر بايستی توسط مقام مسئول صالحيتدار و  ٢. ١٠
  . طبق شرايطی که قانون تعيين می کند انجام گيرد

در چهارچوب هر يک از تدابير جايگزين حبس بايستی برای هر مجرم نظام نظارتی و تدابير رفتاری ويژه  ٣. ١٠
اين نظام نظارتی و تدابير . مجرم در مقابله با بزه کاری او است، در نظر گرفته شودای که هدف از آن کمک به 

  . رفتاری بايد به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم تصحيح شود
مجرم بايستی در صورت نياز از معاضدت های روانشناختی، اجتماعی و مادی برخوردار شود و تدابيری  ٤. ١٠

  . رد که ارتباط او را با اجتماع تقويت کرده و بازگشت او به جامعه و تطبيق با آن را تسهيل کندانجام گي
  

   مدت اجرای تدابير جايگزين حبس. ١١
  

مدت اجرای حکم نبايد از مدت زمانی که مقام مسئول صالحيتدار بر طبق قانون معين کرده است تجاوز  ١. ١١
  . کند
  . در صورت رضايت از رفتار مجرم ميتوان اجرای مجازات جايگزين حبس را متوقف کرد ٢. ١١

   
  شرايط. ١٢

  
در صورتی که مقام صالحيتدار بخواهد شروطی را برای مجرم تعيين کند بايستی به نيازهای جامعه و نيز  ١. ١٢

  . به احتياجات و حقوق مجرم و قربانی توجه خاص مبذول کند
ط بايد عملی، مشخص و محدود بوده و هدف از آن، با توجه به نيازهای قربانی جرم، پيشگيری از اين شراي ٢. ١٢

  . تکرار جرم و تقويت امکان بازگشت مجرم به جامعه و تطبيق با آن باشد
پيش از آغاز اجرای روش جايگزين حبس، مجرم بايد از چگونگی شرايط اجرايی اين تدبير و حقوق و  ٣. ١٢

  . ًا و کتبًا مطلع شودوظايفش شفاه
مقام صالحيتدار می تواند طبق موازين قانونی و با توجه به پيشرفت حاصل در رفتار مجرم شرايط را  ٤. ١٢

  . تغيير دهد
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  تدابير رفتاری . ١٣
  

به منظور پاسخ مؤثر به نيازهای مجرمين، در مواردی خاص می توان در چهارچوب تدابير جايگزين  ١. ١٣
حبس از روش های مختلف چون تدابير رفتاری انفرادی، گروه درمانی، برنامه های اقامت در اماکن خاص، و 

   . تدابير رفتاری ويژۀ گروه های مختلف بزهکاری، استفاده کرد
تدابيررفتاری بايستی توسط افراد متخصص که دوره های آموزشی الزم را ديده اند و در اين زمينه تجربه  ٢. ١٣

 . کافی دارند هدايت شود
پس از احراز ضرورت تدابير رفتاری، بايستی حتی المقدور تحقيقاتی جهت شناخت گذشتۀ مجرم، شخصيت  ٣. ١٣

بول او و به ويژه شرايط و مقتضياتی که منجر به ارتکاب و عادت های رفتاری او، هوش و ارزش های مورد ق
  . جرم شده است، انجام گيرد

در اجرای تدابير جايگزين حبس مقام صالحيتدار می تواند از جامعه و عوامل توان بخشی اجتماعی کمک  ٤. ١٣
  . بگيرد
به تعدادی باشد که تأثير تدابير  پرونده هايی که به هر مأمور اجرای تدابير جايگزين حبس محول ميشود بايد ٥. ١٣

  . رفتاری را تضمين کند
 . مقام صالحيتدار بايد برای هر مجرم پرونده ای تشکيل داده و خود آنرا هدايت کند ٦. ١٣

  
   نظم و تخلف از شرايط ١٤

  
 . عدم رعايت شرايط توسط مجرم می تواند موجب تغيير حکم جايگزين حبس و يا عدول از آن شود ١. ١٤
تغيير حکم و يا عدول از آن بايد توسط مقام صالحيتدار و منحصرًا پس از بررسی دقيق شرح واقعه توسط  ٢. ١٤

  . مأمور ناظر بر اجرای حکم و مجرم انجام گيرد
  . شکست در اجرای روش جايگزين حبس نبايد خود به خود به صدور حکم حبس منجر شود ٣. ١٤
مقام صالحيتدار بايد بکوشد در صورت تغيير يا عدول از حکم جايگزين حبس، راه حل بديل مناسبی برای  ٤. ١٤

  . حکم به حبس منحصرًا زمانی جايز است که اتخاذ تدبير مناسب ديگر ممکن نباشد. آن بيابد
نون مشخص موارد توقيف و بازداشت مجرمی که شرايط حکم جايگزين حبس را رعايت نکرده است قا ٥. ١٤

 خواهد کرد
در صورت تغيير و يا عدول از حکم جايگزين حبس، مجرم حق دارد از يک مقام قضايی و يا مقام صالح  ٦. ١٤

  . مستقل ديگر تقاضای تجديد نظر کند
  
  

  پرسنل اجرايی) ٦(
  

  استخدام. ١٥
  

در استخدام کارکنان به هيج وجه نبايد تبعيضی به جهات نژاد، رنگ پوست، جنست، سن، زبان، مذهب،  ١. ١٥
در سياست . نظرات سياسی يا غيرآن، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی، تولد و يا به هر دليل ديگر صورت گيرد

رميِن تحت نظام جايگزين حبس استخدامی بايستی به سياست ملی در حمايت از گروه های محروم، و تنوع مج
  . توجه شود

افرادی که برای اجرای حکم جايگزين حبس تعيين می شوند بايستی شخصًا واجد صالحيت بوده و در  ٢. ١٥
اين صالحيت ها بايد . صورت امکان، دوره های آموزشی تخصصی الزم را ديده و دارای تجربيات عملی باشند

  . توسط قانون به وضوح مشخص شوند
به منظور تسهيل استخدام و تداوم خدمت کارکنان با کفايت، بايستی موقعيت، دستمزد و امتيازات مناسبی  ٣. ١٥ 

همچنين بايد امکانات تکميل دانش حرفه ای و ارتقای . برای آن ها با توجه به ماهيت وظايفشان در نظر گرفته شود
  . شغلی در اختيارشان قرار گيرد
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   آموزش کارکنان. ١٦
  

هدفی که در آموزش کارکنان بايد دنبال شود، آگاه ساختن آنها از مسئوليتی است که در قبال توانبخشی  ١. ١٦
آموزش همچنين بايد آن ها را نسبت به . اجتماعی مجرمين و دفاع از حقوقشان و نيز دفاع از جامعه بر عهده دارند

 . لزوم همکاری و هماهنگی با نهادهای ذيربط ديگر آگاه سازد
برای مأموران اجرای تدابير جايگزين حبس بايد پيش از آغاز به کار، دوره های آموزشی ترتيب داده شود  ٢. ١٦

که در ضمن آن در بارۀ ماهيت تدابير جايگزين حبس، اهداف نظارت و روش های مختلف اجرايی اين تدابير 
  . آموزش داده شود

آغاز به کار همواره بايد دانش و قابليت حرفه ای خود را با مأموران اجرای تدابير جايگزين حبس پس از  ٣. ١٦
برای نيل به . شرکت در دوره های آموزشی حين کار و کالس های دوره ای تجديد معلومات، حفظ و بهبود بخشند

  . اين اهداف وسائل الزم بايد مهيا گردد
  
  

  خدمات داوطلبانه و ساير منابع انسانی) ٧(
  

  مشارکت جامعه. ١٧
  

مشارکت جامعه در اجرای تدابير جايگزين حبس به دليل اينکه منبع انسانی بسيار اساسی را تشکيل می دهد  ١. ١٧
و يکی از روش های بسيار حائز اهميت در تقويت روابط ميان مجرِم تحت نظام جايگزين حبس، خانواده او و 

مکمل فعاليت های مراکز مديريت و  اين مشارکت بايد. جامعه محسوب می شود، بايستی مورد تشويق قرار گيرد
  . اجرای عدالت کيفری باشد

مشارکت افراد جامعه در اجرای تدابير جايگزين بايد به مثابه فرصتی برای آن ها جهت مشارکت در  ٢. ١٧
  . حمايت از جامعه اشان محسوب شود

  
  آگاهی و همکاری عمومی. ١٨

  
نهادهای دولتی، بخش خصوصی و عموم مردم را بايد به مساعدت به انجمن های داوطلب که در اجرای  ١. ١٨

  . تدابير جايگزين حبس شرکت می کنند، تشويق کرد
به منظور ارتقای آگاهی عموم از ضرورت مشارکت عمومی در اجرای تدابير جايگزين حبس بايستی  ٢. ١٨

  . و فعاليت های ديگری به طور منظم، برگزار شودجلسات سخنرانی، گردهم آيی و همايش 
از تمامی رسانه های عمومی بايستی جهت برقراری برخوردی سازنده در اذهان مردم استفاده کرد که  ٣. ١٨

منجر به فعاليت های مساعد برای اجرای گستردۀ تدابير جايگزين حبس در محيط آزاد و توانبخشی اجتماعی 
  . مجرمين شود

  . جهت آگاه ساختن جامعه از اهميت نقشش در اجرای تدابير جايگزين حبس از هيچ کوششی نبايد دريغ شود ٤. ١٨
  

  فعاليت های داوطلبانه. ١٩
  

انتخاب داوطلبان بايد با دقت تمام صورت گيرد و افرادی برگزيده شوند که واجد شرايط الزم و عالقمند به  ١. ١٩
ارتباط با انجام مسئوليت های خاصی که به عهده گرفته اند آموزش ببينند و بايد  اين افراد بايد در. اين کار باشند

  . بتوانند به مقام مسئول رجوع کرده و از حمايت و توصيه های او برخوردار شوند
داوطلبان بايستی با ارائۀ توصيه و هر نوع کمک الزم در محدودۀ توانايی خود و با توجه به نياز های  ٢. ١٩

  . و خانواده اش را به ايجاد پيوند عينی با جامعه و توسعۀ آن تشويق کنند مجرم، وی
. داوطلبان بايد هنگام انجام وظيفه تحت نظام بيمۀ تصادفات و صدمات وبيمۀ شخص ثالث قرار گيرند ٣. ١٩ 

به رسميت مخارج جايزی که آن ها برای انجام وظيفه متحمل شده اند بايد پرداخت شود و خدمات اجتماعی آن ها 
  . شناخته شود
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  انجام تحقيقات، برنامه ريزی، تدوين خط مشی و ارزيابی) ٨(

  
  تحقيقات و برنامه ريزی. ٢٠

  
واحد های دولتی و يا خصوصی را بايستی درروال برنامه ريزی و گسترش کارهای تحقيقاتی در مورد  ١. ٢٠

  . تدابير جايگزين حبس که وجه اساسی برنامه ريزی محسوب می شود، دخيل کرد
 در مورد مشکالتی که مجرمين؛ مجريان تدابير جايگزين، جامعه و مسئولين اتخاذ خط مشی ها با آن روبرو ٢. ٢٠

 . می شوند بايستی کارهای تحقيقاتی مداوم انجام گيرد
به منظور جمع آوری داده های آماری مربوط به تدابير جايگزين حبس و تجزيه و تحليل آن، بايستی مراکز  ٣. ٢٠

  . تحقيقاتی و اطالعاتی ای در داخل نظام عدالت کيفری ايجاد گردد
  

  تعيين خط مشی و اجرای برنامه ها. ٢١
  

برنامه های مربوط به تدابير جايگزين حبس بايستی در چهارچوب روند توسعۀ ملی، به عنوان رکن متّمم  ١. ٢١
  . عدالت کيفری، به صورتی نظام مند تنظيم و اجرا شود

به منظورافزايش کارايی تدابير جايگزين حبس برنامه های ويژۀ آن بايستی منظمًا مورد باز بينی و ارزيابی  ٢. ٢١
  . قرار گيرد

به منظور ارزيابی کارکرد تدابير جايگزين حبس و سنجش موفقيت در نيل به اهدافی که علت غايی اين  ٣. ٢١
  . تدابير است، بايستی تحقيقات و بررسی های ادواری انجام گيرد

  
  ارتباط با نهادهای مرتبط و فعاليت های مشابه. ٢٢

  
و نهادهای ديگر از جمله مراکز مسئول تدابير جايگزين  به منظور ايجاد ارتباط ميان رسانه های عمومی ١. ٢٢ 

حبس، بخش های ديگر نظام عدالت کيفری، ارگان های توسعۀ اجتماعی، رفاه عمومی، دولتی يا خصوصی که در 
زمينۀ بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و اشتغال فعاليت می کنند، بايستی مراکز صالحيتداری در سطوح 

  . مختلف ايجاد گردد
  

  همکاری های بين المللی. ٢٣
  

به منظور ارتقاء همکاری های علمی ميان کشورها در زمينۀ تدابير جايگزين حبس بايد تالش هايی  ١. ٢٣
صورت گيرد و تبادالت تحقيقاتی، آموزشی، اطالعاتی، کمک های فنی در زمينۀ اين تدابير ميان کشورهای عضو 

ار با مجرمين سازمان ملل متحد و با همکاری های نزديک با واحد از طريق انستيتوهای پيشگيری از جرم و رفت
پيشگيری از جرم و عدالت کيفری وابسته به مرکز توسعۀ اجتماعی و امور بشر دوستانۀ دفتر سازمان ملل متحد، 

  . تقويت شود
نمونه  به منظور گسترش روش های جايگزين حبس و تسهيل اجرای آن در خارج از مرزهای ملی بر طبق ٢. ٢٣

 10قرارداد مربوط به انتقال و واگذاری نظارت بر مجرمينی که از تعليق مجازات و آزادی مشروط برخوردارند
  . بايستی مطالعات تطبيقی و هماهنگ سازی موازين قانونی مورد تشويق قرار گيرد

                                                 
عبارت فوق عنوان سند حقوقی سازمان ملل متحد است که ناظر بر  بازگرداندن محکومين به احکام تعليقی و احکام خاص ديگر به  10

  .  کشور متبوع اشان و اجرا يا ادامۀ اجرای حکم در آن کشور است
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 11 )پکنقواعد ( قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل در باب دادرسی نوجوانان
 

  ١٩٨٥نوامبر  ٢٩مصوب مجمع عمومی مورخ  ٣٣/٤٠قطعنامۀ 
  
  

  کلیاصول : اول بخش
  
  های بنيادين ديدگاه. ١
  
خود، در جهت ارتقا سطح رفاه نوجوانان و خانواده های آنها با توجه به مصالح آلی موظفند کشورهای عضو  ١. ١

  . بکوشند
  
در که بتواند آن ها را نوجوانان  موظفند در جهت ايجاد امكانات يك زندگی ارزشمند برایکشورهای عضو  ٢. ١

و حساس ترين دورانی که در معرض گرايش به رفتارانحرافی قرار دارند، به سوی روند رشد شخصيتی و تعليم 
  . ، تالش کنندآندهدايت آاری  تربيتی عاری از جرم و بزه

  
های  خانواده، افراد داوطلب و ساير گروهچون منابع انسانی موجود، تدابير مثبتی بايد اتخاذ شود آه آليۀ  ٣. ١

خالت مداتقليل ضرورت  هدفنوجوانان با  ارتقاء رفاهجهت  نهادهای اجتماعی راساير و  رسااجتماعی، مد
  . بسيج کندمعارض قانون،  ، منصفانه و انسانی به نوجوانانبرخوردی آاراقانونی و 

  
لت  اکلی عد در چارچوب ملی هر آشور ۀتوسعروند الينفك  به عنوان بخش دادرسی ويژه نوجوانان بايد  ٤. ١

ان عمل کند و هم در جواندر جهت حمايت از و بدين ترتيب در عين حال هم  تلقی شوداجتماعی برای نوجوانان 
  . آميز در جامعه جهت حفظ نظم صلح

  
عضو  يك از آشورهایهر  موجود در شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبه با توجه حاضر بايد قواعد  ٥. ١

  . تحقق يابد
  
به منظور بهبود و ارتقاء صالحيت کارکنان مراکز دادرسی ويژۀ نوجوانان به ويژه صالحيت در روش ها،  ٦. ١

  . فته و هماهنگ گردندوسعه يامند ت شكلی نظام بهرويکرد و برخورد با نوجوانان، اين مراکز بايد 
  

  تفسير
  
برمی گردد و هدفش حتی المقدور بهبود وضعيت اجتماعی  آلی مشی به سياست و خطبنيادين عمومی ديدگاه اين  

اجرای . جهت اجتناب از مداخلۀ نظام دادرسی ويژه نوجوانان و آثار منفی اين مداخله استنوجوانان  یرفاه
خط مشی است از ملزومات  پيش ازآنکه آن ها به ورطۀ جرم سقوط کنند، اناجتماعی حمايتی برای جوانموازين 

  . قواعد حاضر است هدفش اجتناب از اجرایآه 
  

پيشگيری آند از جمله  میبه نقش مهمی آه يك خط مشی اجتماعی سازنده برای نوجوانان ايفا  ٣. ١تا  ١. ١قواعد 
لت  به عنوان بخش متمم نظام عدا دادرسی ويژۀ نوجوانان را ٤. ١قاعدۀ . ، اشاره داردومبارزه با آناز بزهكاری 

هم گام نوجوانان  مستمر دادرسی ويژۀبه ضرورت ارتقاء  ٦. ١و قاعدۀ د آن توصيف می اجتماعی برای نوجوانان
صالحيت آارآنان اين مداوم  ارتقاءهای اجتماعی پيشرو برای نوجوان با توجه به ضرورت  مشی خط ۀتوسعبا 

  . پردازد بخش می
  

                                                 
جهت .  ترجمه شده است PENAL REFORM INTERNATIONALسند حاضر توسط سازمان اصالحات جزايی بين المللی  11

  .  هماهنگی با ترجمۀ ساير اسناد حقوق بشر در اين مجموعه، اصالحاتی در ترجمه و ويرايش ان صورت گرفته است
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، از خاص قواعدمی تواند موجب تفاوت در روش اجرايی آه  عضو را آشورهایشرايط متفاوت در  ٥. ١قاعدۀ 
  . دهد آشوری به آشور ديگرشود، مورد نظر قرار می

  
  شمول قواعد و تعاريف مورد استفادهه دامن. ٢
  
نژاد، جمله از حيث تبعيض از هر نوع بدون  بايدبزهكاران نوجوان در مورد آليۀ قواعد حداقل استاندارد  ١. ٢

يا موقعيت و  تولدلكيت،  اجتماعی، ماخاستگاه ملی يا  اء منشرنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسی يا غير آن، 
  . ، اعمال شودديگر

  
به شان  ها و مفاهيم حقوقی با نظاممنطبق بايد تعاريف زير را در چهارچوب قواعد حاضر آشورهای عضو  ٢. ٢

  :آار برند
تحت نظام  اب جرمدر صورت ارتك آه شود جوانی اطالق میآودك يا فرد  نوجوان به (Juvenile)مفهوم ) لف ا

  ؛بزرگسال استنسبت به افراد جاری ، مشمول برخوردی متفاوت از برخورد ذيربط قانونی
های  تحت نظام ،آه به موجب قانون) فعل يا ترك فعل(ی ررفتاهر گونه عبارت است از  (Offence)واژۀ بزه ) ب

  ؛ربط قابل مجازات است ی حقوقی ذ
بزه است يا آه متهم به ارتكاب  شود نوجوانی اطالق میآودك يا  به (Juvenile offender)بزهكار نوجوان ) ج

  . ارتكاب بزه توسط او محرز شده است
  
و نيز نهادها و  ،بزهكاران نوجوان ناظر بر ای از قوانين، قواعد و مقررات ويژۀ تالش شود مجموعهبايد  ٣. ٢

حوزۀ قضايی در با اهداف زير  نوجوانان هستندرد و اجرای عدالت در موول مديريت ئهای خاص آه مس سازمان
  :وضع گردد، هر آشوری

  آنها؛ بنيادينحقوق در عين حفاظت از پاسخگويی به نيازهای متفاوت نوجوانان بزهكار ) الف
  پاسخگويی به نيازهای جامعه؛) ب
  . عادالنهطور آامل و  اجرای قواعد حاضر به) ج
  

  تفسير
  

و در عين حال  متفاوت باشندهای حقوقی  نظام درآه قابل اعمال  اند عمدًا به نحوی تنظيم شدهقواعد حداقل استاندارد 
حقوقی، يا تحت هر نظام  ی از آلمه نوجواناستانداردهای حداقلی برای رفتار با بزهكاران نوجوان تحت هر تعريف

  . عيض اعمال شوندطرف و بدون هرگونه تب قواعد مزبور همواره بايد به صورتی بی. برقرار آنند
  

 ٢اين قاعده براساس اصل . طرفانه و به دور از تبعيض قواعد حاضر تأآيد دارد بر اهميت اجرای بی ١. ٢قاعدۀ 
  . اعالميه جهانی حقوق آودك تنظيم شده است

  
اختصاص دارد آه » بزهكار نوجوان«به عنوان اجزای اصطالح » بزه«و » نوجوان«به تعريف  ٢. ٢قاعدۀ 

د به اين امر توجه شود باي. )رجوع شودنيز  ٤و  ٣به قاعدۀ ( حاضر است صلی قواعد حداقل استانداردموضوع ا
شرايط اقتصادی، اجتماعی،  آشورها بستگی دارد و در نتيجه، با توجه به حقوقی نظامصريحًا به محدودۀ سنی آه 

سال تا  ٧از  ،مختلف سنی های ردهبدين ترتيب . شود تعيين میعضو  آشورهایسياسی، فرهنگی و نظام حقوقی 
های حقوقی متفاوت  چنين تنوعی در اثر وجود نظام. دنگير قرار می» نوجوان«سال يا باالتر تحت تعريف  ١٨

  . شود آاهش تأثير قواعد حداقل استاندارد نمی موجبناپذير است و   اجتناب
  

لحاظ  از  و چه لحاظ حقوقی از  چهاندارد، قواعد حداقل است تحققجهت  به ضرورت وضع قوانين ملی ٣. ٢قاعدۀ 
  . ، مربوط می شودعملی
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  امنه قواعددگسترش . ٣
  
نی را نيز دربر می گيرد بلكه نوجواناجاری است تنها در خصوص بزهكاران نوجوان   قواعد حاضر نه مفاد ١. ٣

  . تحت دادرسی قرار دارندشود،  آه به دليل ارتكاب اعمالی آه انجام آن توسط بزرگساالن جرم محسوب نمی
  
 . مفاد قواعد حاضر در مورد نوجواناِن تحت حمايت اجتماعی نيز جاری شود بايد کوشش کرد ٢. ٣
  
ی آه سن قانونی را بزهكاران جوان شامل حالاصول مندرج در اين قواعد بايد صورت گيرد تا هايی  تالش ٣. ٣

  . نيز بشود اند سر گذاشته پشت
  

  تفسير
  

  :دهد به موارد زير تسری میرا جوانان برای دادرسی ويژه نوهای ناشی از قواعد حداقل استاندارد  ، حمايت٣قاعدۀ 
های  در اآثر نظامآه  )Status offendersافراد  خاصهای ناشی از موقعيت  يا بزه(» وضعيتی«به اصطالح  مجراي) لف ا

به عنوان ( بينی شود نسبت به جرائم بزرگساالن پيشی  تر گسترده جرائم شود برای نوجوانان، می موجبحقوقی 
فرار از مدرسه، نافرمانی از مدرسه يا خانواده، مستی در اثر استعمال مشروبات الکلی در اماآن عمومی و : لامث
  ؛)١. ٣قاعدۀ ) (آن ل امثا
  ؛)٢. ٣قاعدۀ (رفاهی و مراقبتی؛ روال اقدامات) ب
. ٣قاعدۀ (، با توجه به محدودۀ سنی اند سر گذاشته سن قانونی را پشت ی آهبزهكاران جوان رسيدگی به جرائم) ج
٣( .  
  

ها  حداقل را در اين زمينه اتتضمين ١. ٣قاعدۀ . مورد فوق قابل توجيه استسه گسترش دامنۀ قواعد برای پوشش 
 آليۀتر برای  می است در جهت تأمين دادرسی کيفری درست،عادالنه و انسانیگا ٢. ٣د و قاعدۀ آن بينی می پيش

  . گيرند نحوی از انحاء رودرروی قانون قرار می نوجوانانی آه به
  
  ليت کيفری ئوسن مس. ٤
  
شروع  به رسميت شناخته شده استليت کيفری ئوهای حقوقی ای آه مفهوم محدوديت سنی برای مس در نظام ١. ٤

  ، نبايد بيش از حد پائين باشدفكریروانی و ، عاطفیبلوغ  های مربوط به واقعيتتوجه به  سن، بااين 
  

  تفسير
  

به مسئوليت آيفری  ليت کيفری برحسب زمان و فرهنگ ها بسيار متفاوت است، برخورد امروزی ئوحداقل سن مس
به  توجهآيا آودك را با بدين معنا آه . بررسی توانايی آودك در تحمل نتايج اخالقی و روانی مسئوليت جزايی است

ليت جزايی  ئواگر سن مس ؟دانست يا خير شا توان مسئول رفتار ضداجتماعی می ویقدرت تشخيص و درك فردی 
. معنا خواهد شد ليت بی وئمقرر نشود، مفهوم مس آيفری ليت وئمس ایبر محدوديتیيا اصال  باشدپايين  بيش از حد

جرائم جنحه ای يا جنايی و ساير حقوق و در قبال ارتکاب  وليتئمفهوم مس ميان طور آلی، رابطه نزديكی به
  . وجود دارد) و غيره سن بلوغ مدنی، تُأهلوضعيت  از جمله(ای اجتماعی ه ليت وئمس
  

، لمللی باشد ا بين در سطحآه قابل اعمال برای مسئوليت آيفری  معقول یحداقل سنبايد برای تعيين يك بدين ترتيب 
  . تالش شود

  
  ويژۀ نوجوانانف دادرسی اهدا. ٥
  
لعمل نسبت  ا آه هرگونه عكس آنداطمينان حاصل  آنان تأآيد داشته ونوجوانان بايد بر رفاه ويژۀ دادرسی نظام  ١. ٥

  . به بزهكاران نوجوان همواره متناسب با شرايط آن ها و بزه ارتکابی اشان صورت می گيرد
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  تفسير

  
 ارتقاء وضعيت رفاهیهدف اول . نوجوانان است اشاره دارددادرسی آه مهمترين اهداف نظام  هدفبه دو  ٥قاعدۀ 

 درمربوط به بزهكاران نوجوان  ای است آه به امور قضايیهای  نظاماين هدف موضوع اصلی . نوجوانان است
به  های جزايی اهای آه دادگ قضايیهای  ظاماما در ن. کنند میاداری رسيدگی مقامات يا توسط های خانواده و  دادگاه

 تدابيردادرسی نوجوانان می پردازند نيز بايد بر وضعيت رفاهی نوجوانان تُاآيد شود تا بتوان در حد امكان، از 
  . )رجوع شود ١٤به قاعدۀ (  اجتناب آردتنبيهی  صرفًا

  
شناخته شده تنبيهی،  های برای محدود آردن مجازاتاين اصل به عنوان ابزاری . است» تناسباصل «هدف دوم 

نه تنها زهكاران جوان برخورد به ب. شود می بيانالنه برحسب شدت بزه  عاد مجازات ِاعمال عنوانو اغلب به است 
وضعيت اجتماعی،  از جمله(شرايط فردی هر بزهكار  ارتكابی باشد، بلكه بايد براساس شدت و ضعف بزهبايد 

در تصميم گيری متناسب،  )يا عوامل ديگر مؤثر بر شرايط شخصی جرمناشی از  وزيان  موقعيت خانوادگی، ضرر
و با  سالمزندگی  در پيش گرفتن يكقربانی يا تمايل او  خسارتتالش بزهكار برای جبران  ازجمله(. لحاظ شود
  . )ارزش

  
 لزوم از حد انجام می گيردهدف تضمين رفاه بزهكاران جوان با هايی آه   لعمل ا عكسامكان دارد ، ترتيببه همين 

بنيادين آنها قوق موجب نقض ح شود ان مشاهده میننوجوا دادرسیهای  همان طور آه در برخی نظامرود و فراتر 
  . برقرار شودوضعيت قربانی  بزه ارتكابی وشرايط بزهكار،  و لعمل ا عكسايد تناسبی ميان نيز ب مورد در اين. شود

  
است، نه فراتر از آن و نه  منصفانه یلعمل ا نوجوانان خواستار عكسهر مورد از بزهكاری در  ٥ۀ ، قاعداصوًال

های جديد و  لعمل ا د؛ عكسآنله آمك  هر دو مسأ ۀتواند به توسع مالحظات مندرج در قاعدۀ مزبور می. آمتر از آن
رسمی گسترش بيش از حد شبكۀ آنترل  ی در قبالاحتياطند آه موازين  ا مورد توجهابتكاری به همان اندازۀ 
  . اجتماعی بر نوجوانان

  
  اختيار عملدامنۀ . ٦
  
مراحل رسيدگی و سطوح   آليۀتدابير موجود، در  تنوعبا توجه به نيازهای خاص و مختلف نوجوانان و نيز  ١. ٦

در دادگاه و اجرای حكم بايد  ، رسيدگیردتحقيقات، پيگ در مراحل نوجوانان، از جمله دادرسی ويژهمختلف 
  . اختيارات وسيع برای مسئولين تصميم گيری ها پيشبينی شود

  
رفتار در همۀ مراحل و سطوح با مسئوليت کامل با وجود لزوم چنين اختياراتی بايد کوشش شود در ِاعمال آن  ٢. ٦

  . شود
  
برای د دارای صالحيت خاص بوده و بايگيری به آنها محول شده است  عمل در تصميم اختياره آسانی آ ٣. ٦

  . ، آموزش ببينندنقش و وظيفۀ خوداستفاده از اختيارات بطور منطقی و مطابق با 
  

  تفسير
  

شده تلفيق نوجوانان  دادرسیانسانی عادالنه و چند ويژگی مهم در مديريت کارا و  ٣. ٦و  ٢. ٦و  ١. ٦قواعد در 
گيرندگان بتوانند  آه تصميم  در سطوح مختلف رسيدگی به نحوی گيری در تصميمنياز به اعمال اختيارات : است

جلوگيری از  جهتحفظ تعادل  و عمال آنترلخاص اتخاذ آنند، نياز به ِا هر مورد را برای تدابيرترين  مناسب
مسئوليت پذيری وعملكرد . و تضمين حقوق بزهكاران جوان گيری ات در تصميماستفاده از اختيار هرگونه سوء

ای و  حرفه صالحيتبدين ترتيب، بر . اختيارات گسترده است آردن محدود برای بزارمؤثرترين ا  ی،ا حرفه
اختيارات در مسائل مربوط به بزهكاران  ۀالن عمال عاددر اينجا به عنوان عوامل مهم تضمين ِا تخصصیآموزش 

خاص در خصوص ِاعمال اين تهيه رهنمودهای . )رجوع کنيد ٢. ٢و  ٦. ١به قواعد (نوجوان تأکيد شده است 
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تضمين تصميمات و بازبينی منظور  مقررات مربوط به تجديدنظر و پژوهش خواهی و غيره به تدوينو  اتاختيار
هايی به  وآار سازچنين به . مورد تأآيد قرار گرفته است اين زمينه،در تصميمات مسئوليت پاسخگويی در مورد 

های مختلف قضايی را  های موجود در نظام دليل عدم سهولت تبديل آنها به قواعد حداقل استانداردی آه بتواند تفاوت
  . ستا نشدهدر نظر بگيرد تصريح 

  
  حقوق نوجوانان. ٧
  
سكوت اختيار  اتهامات، حق تفهيمتا اثبات جرم، حق ات بنيادی در روال دادرسی چون فرض برائت تضمين ١. ٧

و حق  ،شهود سوأل وجواب متقابل و مواجهه بالی يا قيم، حق  وآيل، حق حضور و برخورداری از ، حقآردن
  . شوددر آليه مراحل رعايت  بايدالتر  مراجع باازدرخواست تجديدنظر 

  
  تفسير

  
اسناد حقوق بشر  توسطالنه است و  عاددرست وعناصر اساسی يك محاآمه  معرفبر نكات مهمی آه  ١. ٧قاعدۀ 

برائت تا ثبوت فرض . )آنيد رجوع ١٤به قاعدۀ (، تأآيد دارد ستا شناخته شدهدر سطح جهانی به رسميت موجود 
المللی حقوق مدنی و  ، ميثاق بين١٤مادۀ  ٢اعالميۀ جهانی حقوق بشر در بند  ١١مثال در مادۀ  ه عنوانب جرم

  . سياسی اعالم شده است
  

بزهكاران  جرائمآه در مراحل رسيدگی به  یو قواعد بعدی مجموعۀ حاضر، در جزئيات، به نكات خاص ١٤قاعدۀ 
آيين دادرسی به طور آلی  اتترين تضمين بر اساسی ٧-١قاعدۀ  در حالی آه، پردازند می، اهميت داردنوجوان 

  . آند اللت می د
  
  خصوصی حريمحمايت از  -٨
  
بايد به منظور اجتناب از ايراد صدمه به نوجوان در اثر آگاهی  (Privacy)خصوصی حريم  حق نوجوان بر ١. ٨

  . عموم از جرم و بدنامی ناشی از آن، در تمامی مراحل رعايت شود
  
  . دشومنجر به تشخيص هويت بزهكار نوجوان شود نبايد منتشر  بتواندآه  یگونه اطالعاتهيچ، اصوًال ٢. ٨
  

  تفسير
  

افراد جوان به . خصوصی تأآيد دارد در برخورداری از حريمز حق نوجوان بر اهميت حمايت ا ٨قاعدۀ 
تحقيقات جرمشناسی نشان می دهند که . نداحساس برچسب مجرميت بر آنها زده شود ص نسبت به اينکه اخطور

) گوناگون به اشكال(اثرات بسيارمنفی » جنايتکار«يا » بزهكار«شناسايی هويت افراد جوان تحت عناوينی چون 
  . برجوانان دارد

  
به (های گروهی  نتشار مطالب در رسانهابر اهميت حمايت از نوجوانان در مقابل اثرات منفی ناشی از  ٨قاعدۀ 

منافع افراد بايد حداقل در اصول مورد حمايت . دآن ، تأآيد می)يا محكوممتهم ل اسامی بزهكاران جوان، امثعنوان 
  . )نيز مورد تأآيد قرار گرفته است ٢١در قاعدۀ  ٨ات آلی قاعدۀ محتوي(قرار گرفته و محترم شمرده شود، 

  
  شرط ابقاء اعتبار. ٩
  
آه مانع اعمال قواعد حداقل استاندارد در رفتار  آردنحوی تفسير  بهتوان  را نمیقواعد حاضر يك از مفاد هيچ  ١. ٩

 ۀبا زندانيان مصوب سازمان ملل متحد و ساير اسناد مربوط به حقوق بشر و استانداردهای شناخته شده توسط جامع
  . لمللی در خصوص مراقبت و حمايت از جوانان گردد ا بين
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  تفسير
  

اجرای قواعد حاضر در ارتباط با اصول مندرج در اسناد بين تفاهم در تفسير و  برای احتراز از بروز سوء ٩قاعدۀ 
لمللی حقوق اقتصادی،  ا اعالميۀ جهانی حقوق بشر، ميثاق بين تدوين، چونالمللی حقوق بشر موجود يا در حال 

نويس معاهدۀ  المللی حقوق مدنی و سياسی و اعالميه جهانی حقوق آودك و پيش  ميثاق بين ،اجتماعی و فرهنگی
بايستی توجه شود آه اجرای قواعد حاضر ناقض هيچ يک ازموازين اسناد حقوق . حقوق آودك است] نسيونآنوا[

  . )نيز توجه آنيد ٢٧به قاعدۀ (. تر دارند، نمی باشد لملل که کاربردی گسترده ا  بين
  
  

  ات و تعقيب کيفریتحقيق: بخش دوم
  

  ليه برخورد او. ١٠
  

در صورت عدم امکان چنين . لدين يا قيم او بايد از اين امر مطلع شوند وابه محض بازداشت يك نوجوان،  ١. ١٠
  . در جريان امر قرار دادلدين يا قيم را بايد در اسرع وقت پس از بازداشت،  امری وا

  
 نوجواندر اسرع وقت به مسئله بازداشت و امکان آزادی بايد صالح  ی رسمی ذ نهادمقام يا يك يك قاضی يا  ٢. ١٠

  . آندرسيدگی 
  

با توجه به اوضاع و  د آهوبه نحوی تنظيم شبايد قانون و بزهكاران نوجوان  های اجرای ميان نهادبرخورد  ٣. ١٠
از ايراد صدمه به آنها و ی آنها بهبود يابد رفاهده، وضعيت ش شمردهحترم احوال پرونده، موقعيت حقوقی جوانان م

  . حتراز شودا
  

  تفسير
  

  . از قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانيان آمده است است ٩٢در اصل ضمن قاعدۀ  ١. ١٠ۀ مفاد قاعد
  

صالح ديگری  بايستی بالدرنگ توسط قاضی يا مقام ذی) ٢. ١٠ۀ قاعد(بررسی ادامه بازداشت يا آزادی نوجوان 
اجتماعی  های هيئتاز جمله ی هر فرد يا نهاددر مصداق عام آلمه به صالح ديگر  مقام ذیمنظور از . بررسی شود

لمللی حقوق  ا همچنين به ميثاق بين( شود ، اطالق میفرد بازداشتی را دارند آزاد ساختنآه اختيار  ،يا مقامات پليس
  . )ارجاع شود ٣، بند ٩ۀ مدنی و سياسی، ماد

  
رای قانون در های اساسی در روال تعقيب، برخورد و رفتار پليس و ساير مأموران اج به جنبه ٣. ١٠قاعدۀ 

است بسيار انعطاف پذير که می تواند ی عبارت» احتراز از ايراد صدمه«. پردازد مینوجوانان جرائم  خصوص
فرد در معرض دادن يا قرار  فيزيكی، خشونت از جمله سخنان تند و خشن(اشكال متفاوت صدمه را در بر گيرد 

از اصطالح . نوجوانان باشد هب»  صدمه«خود موجب  خودی نظام دادرسی می تواند بهدرگيری با . )عوامل طبيعی
لين برخورد  موّسع به عمل آيد و آمترين صدمۀ ممكنه به نوجوان در او یبايستی تفسير» احتراز از ايراد صدمه«

هنگامی ليه  او اين امر به خصوص در برخورد. قانونی به او و نيز صدمات بعدی و غير ضروری را دربر گيرد
تواند اثر عميقی بر نحوۀ برداشت نوجوان  می ود اهميت دارد آن قانون تماس پيدا می نهاد اجرایآه نوجوان با 
بعدی تا حدود زيادی بستگی به  ۀبه عالوه ميزان موفقيت هرگونه مداخل. لت و جامعه داشته باشد نسبت به دو
  . سزايی است  يی حائز اهميت بهها ت در چنين موقعيتمهربانی همراه با قاطعي. ليه دارد برخورد او

  
  قضايی های فرا توسل به روش. ١١

  
 ، موضوعصالح مقامات ذیو رسمی  مراجعبدون توسل به  حتی المقدور بايدآاری نوجوانان  به امر بزه ١. ١١

  . رسيدگی شود، ١. ١٤قاعدۀ 
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تماس دارند بايد اختياراتی تفويض آار  بزهنوجوانان با هايی آه  نهاديا ساير  نيروی انتظامی، دادسراهابه ٢. ١١

رسمی، با رعايت  روال دادرسی جزايیصالحيت خود، بدون توسل به  داخل درشود که آنها بتوانند در موارد 
معيارهای موجود در نظام قضايی خود و نيز در تطابق با اصول مندرج در قواعد حاضر به موضوع رسيدگی 

  . کنند
  

باشد بايد با جلب  يا ساير مراآزاجتماعی و  مراآزهرگونه رسيدگی فرا قضايی که مستلزم ارجاع قضيه به  ٣. ١١
قابل بازبينی  درخواست بايد، در صورت لدين يا قيم او صورت گيرد، تصميم به ارجاع قضيه رضايت نوجوان يا وا

  . صالح باشد توسط مقامات ذی
  

های اجتماعی، مانند  برنامهشود تالش بايد صل اختياری موارد مربوط به نوجوانان، منظور تسهيل حل و ف به 4. ١١
  . شود تدوينقربانيان خسارت و پرداخت غرامت به نظارت موقت، راهنمايی و جبران 

  
  تفسير

  
اجتماعی است،  مراآزدادرسی فراقضايی که موجب اجتناب از رسيدگی جزايی به جرم وغالبًا ارجاع موضوع به 

اين . های حقوقی چه به صورت رسمی و چه به صورت غير رسمی رواج دارد به طور معمول در بسياری از نظام
به عنوان مثال داغ (نوجوانان  دادرسیسيستم روال عادی عواقب منفی ناشی از  ازشود  نحوۀ آار موجب می

بدين ترتيب، خروج . لعمل است ا می بهترين عكسدر بسياری از موارد، عدم مداخلۀ رس. شود جلوگيری) مجرميت
ديگر يك ) اجتماعی( مراکزرسمی دادرسی از همان آغاز و حتی بدون ارجاع قضيه به  روالموضوع از 

ويژه در مواردی صادق است آه جرم کوچکی اتفاق افتاده است و  اين امر به. العمل مطلوب محسوب می شود عكس
ده و يا آرای را آغاز  ی آنترل اجتماعی غير رسمی ديگر تدابير مقتضی سازندهنيز خانواده، مدرسه يا نهادها

  . هستند حاضر به انجام آن
  گيری تصميم هر مرحله ازخروج موضوع از دادرسی رسمی و رجوع به دادرسی فراقضايی در  ٢. ١١طبق ماده 

بر تواند  میاين امر . استيا شوراها قابل اعمال  هادادگاه، هيئت  های ديگر چون يا نهادو  دادسرا،، نيروی انتظامی
توسط برخی از مراجع مذکور و يا يا های مربوطه و مطابق با قواعد حاضر توسط يك  نظام مشی خطق قواعد و بط

محدود به جرائم بسيار حائز اهميتی اند که نبايد منحصرًا  روش های فراقضايی روش های . اعمال شود ،همۀ آن ها
  . شوندآوچك 

  
برای استفاد ه از روش های ) لدين يا قيم آن ها يا وا(بزهكاران نوجوان از بر اهميت آسب رضايت  ٣. ١١قاعدۀ 

منع آار } کنوانسيون{اجتماعی بدون اخذ رضايت مغاير معاهدۀ مراآزارجاع امر به (فرا قضايی تأآيد دارد 
 هدر قاعد. دهد ناچار رضايت می بهچون گاه نوجوان  باشدقابل تغيير  غيرمعهذا، چنين رضايتی نبايد . )اجباری است

شود آه بايد دقت گردد احتمال ِاعمال فشار و تهديد در همۀ سطوح در توسل به روش های فرا  مزبور تأآيد می
برای اجتناب از  به عنوان مثال(ن نبايد احساس آنند تحت فشار هستند و يا نانوجوا. قضايی، به حداقل ممکن برسد

ای در مورد مناسب  طرفانه بی شود ارزيابی می توصيهبدين ترتيب . مجبورند رضايت دهند) ر در دادگاهحضو
تهيه شود  »درخواست در صورتصالح  مقامات ذی«به امور بزهكاران نوجوان توسط  بودن تصميمات مربوط

  . )دنمتفاوت باش ١٤صالح، ممكن است در اين مورد از مقامات مذکور در قاعدۀ  مقامات ذی(
  

نوجوانان توصيه های عملی در چهارچوب جامعه را به عنوان جايگزينی بر دادرسی ويژه  روش ٤. ١١قاعدۀ 
هايی آه با نظارت و هدايت  هايی چون جبران خسارِت متضرر از جرم و يا روش به طور خاص روش د؛آن می

قضايی وضعيت هر  های فرا استفاده از روشبرای . د شدموقت مانع از درگير شدن نوجوان در آينده با قانون خواهن
برای نمونه، ارتكاب (حتی اگر جرم مهمی ارتکاب يافته باشد طور خاص مورد بررسی قرار گيرد  پرونده بايد به

  . )غيره و  يك باندجرم برای اولين بار و يا ارتكاب جرم تحت فشار 
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  }پليس{مراآز انتظامی ايجاد تخصص در . ١٢

   
آنند و يا آاراصلی اشان مربوط به  به امور نوجوانان رسيدگی می منحصرًا  آه اغلب يا انتظامیمأموران  ١. ١٢

 های آموزش، بايستی تعليمات ونحو احسنمنظور انجام وظايف خود به  پيشگيری از بزهكاری نوجوانان است، به
  . دوخاص تشكيل شی بايد مراآز انتظامدر شهرهای بزرگ، بدين منظور . ببينندای  ويژه

  
  تفسير

  
در امر دادرسی ويژه قانون آه به نحوی از انحا  اجراین اضرورت آموزش خاص آليه مأمور به ١٢قاعدۀ 

تماس و برخورد نوجوانان با دستگاه  ۀلين نقط او از آنجايی آه نيروی انتظامی. نوجوانان دخيلند، اشاره دارد
  . دآننآه نيروهای مزبور به نحوی آگاهانه و مناسب عمل  حائز اهميت استقضايی است، بسيار 

  
شهرنشينی و جرايم امری بسيار پيچيده است اما افزايش بزهكاری نوجوانان با رشد  ميانبا وجود اينکه ارتباط 

وجود مراآز  در نتيجۀ. برنامۀ شهرها خصوص در شرايط رشد سريع و بی شهرهای بزرگ همراه بوده است، به
ضروری است ) ٦. ١قاعدۀ  از جمله(اصول خاص مندرج در سند حاضر برای تحقق ه تنها خصصی نانتظامی ت

نيز مورد نياز برای گسترش دامنۀ پيشگيری و آنترل بزهكاری نوجوانان و برخورد با آنها،  به طور آلیبلكه 
  . است

  
  )بازداشت پيش از محاکمه(احتياطی داشت  باز. ١٣

  
  . توسل جستآوتاهترين مدت ممكنه حل و در به عنوان آخرين راه بايد تنها  احتياطیبازداشت به  ١. ١٣

  
يا مراآز يا  خانوادهيك سپردن به  ،، نظارت از نزديك، مراقبت ويژهچونهايی  روشاالمكان بايد  حتی ٢. ١٣

  . شود محاآمه پيش ازبازداشت های آموزشی و تربيتی جايگزين  آانون
  

در  مندرج در قواعد حداقل استاندارد اتاز آليه حقوق و تضمين احتياطی بايدت نوجوانان تحت بازداش ٣. ١٣
  . شوندرفتار با زندانيان مصوب سازمان ملل متحد برخوردار 

  
مجزا از يك  مکانی جداگانه و يا در بخشیدر  بزرگساالناز احتياطی بايد جدا نوجوانان تحت بازداشت  ٤. ١٣

  . شوند، نگهداری مرآز نگهداری بزرگساالن
  

ای،  اجتماعی، آموزشی، حرفه ۀالزم های  از مراقبت و حمايت و آليه آمك بايد نوجوانان در مدت بازداشت ٥. ١٣
  . شوندبرخوردار دارد، روانی، پزشكی و جسمی آه با توجه به سن، جنس و شخصيت آنها ضرورت 

  
  تفسير

  
تأآيد بر نتيجتًا . ناچيز شمرده شودمحاآمه نبايد  پيش ازبازداشت دوران نوجوانان در  هب» سرايت جرم «خطر 

ابداع روش های جديد و  ١٣-١، قاعدۀ بدين منظور. است حائز اهميتبسيار ، ضرورت توسل به تدابير جايگزين
  . دآن منافع و رفاه نوجوانان، تشويق میراستای ابتكاری را جهت اجتناب از بازداشت، در 

  
مندرج در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با  اتمحاآمه، از آليه حقوق و تضمينپيش از نوجوانان تحت بازداشت 
 ١٠ماده  ٣و بند  ٢و تبصرۀ ب بند  ٩خصوص مادۀ  المللی حقوق مدنی و سياسی، به زندانيان و در ميثاق بين

  . برخوردار هستند
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مبارزه با تأثيرات سوء مجرمين بزرگسال بر جهت  تدابير ديگری توسط کشورهامانع از آن نيست که  ٤. ١٣قاعدۀ 
  . های مورد اشارۀ اين قاعده کارايی داشته باشد، اتخاذ شود ميزان توصيهآه حداقل به جوانان 

  
تا توجهات به دامنۀ گستردۀ نيازهای خاص است ذآر شده  آندآه امكان دارد ضرورت پيدا  هايی انواع مختلف آمك

لكل، بيماری روانی نوجوان،  ، اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به اناشی از جنسيتمشكالت (نوجوانان بازداشتی 
  . جلب شود) آن دستگيری و امثال به دليل، ضربۀ روحی به آنها وارد شده استآه ی جوانان

  
د آنبندی را ضروری  های جوان اتخاذ تدابيری جهت طبقه شتیهای مختلف جسمی و روانی بازدا ويژگیامكان دارد 

های  و آمك تا از هرآسيبی در امان بمانندشوند  اساس تعدادی از افراد بايد تا زمان محاآمه جدا نگهداری اين  ه برآ
  . ورد نياز خود را دريافت آنندم
  

 مربوط بهخود  ٤ۀ و رفتار با مجرمين، در قطعنامۀ شمار از جرمسازمان ملل برای پيشگيری  ۀششمين آنگر
حظات ديگر، بايد  نظر از مال آه قواعد مزبور، صرف آند تصريح مینوجوانان، ی ويژۀ دادرساستانداردهای 
استفاده شود راه حل به عنوان آخرين  پيش از محاآمه تنها بايد اين اصل اساسی باشد آه از بازداشتمنعكس آننده 

قرار های بزرگسال  تأثيرات منفی بازداشتینگهداری کرد آه در معرض خطر  مكانیدر  نوجوانی را نبايدو هيچ 
  . توجه خاص شودبه نيازهای خاص مراحل رشد آنها بايد عالوه بر اين . گيرد

  
  

  امورحل و فصل قضاوت و بخش سوم ـ 
  

  در قضاوت و صدور حكمصالح  مقامات ذی. ١٤
  

صالح  مقام ذی) ١١طبق قاعدۀ (ارجاع نشده است  نهاد فراقضايیبزهكار نوجوان به  پروندۀدر مواردی آه  ١. ١٤
  . النه دادرسی رسيدگی کند بايد به جرم او براساس اصول صحيح و عاد) از اين قبيلدادگاه، ديوان، هيئت، شورا و (
  

  نوجوان انجام گيرد تا تفاهم ی از نوجوان در محيط يد با توجه به مصالح عالیمراحل رسيدگی با ٢. ١٤
  . بيان آنددانه نظرات خود را آزابتواند در آن شرآت داشته و 

  
  تفسير

  
را توصيف  رسيدگی قضايی جعمر جامعبه نحوی آه بتواند صالح  يا نهاد ذی صالح ذی شخصی از تعريفارائه 

متشكل از يك (ها  ديوان ياها  آه رياست دادگاهاست شامل افرادی » صالح مقام ذی«. آند آار بسيار مشكلی است
ای چون کميسيون های  ای يا غير حرفه حرفه يیقضامنصبان    همچنين صاحب، را به عهده دارند )قاضی يا بيشتر

تر در بطن جامعه و  يا مراجع غير رسمی) نظام موجود در اسكاتلند يا اسكانديناوی به عنوان مثال(اداری 
  . شوند صالح محسوب می مقام ذی های حل اختالف آه دارای ماهيت قضايی هستند، سازمان

  
المللی تحت  بينآه در سطح حداقل استاندارد قواعد برخورد با نوجوانان بايد در هر حال بر طبق روال دادرسی در 

براساس چنين موازينی، . در مورد هر مجرمی جاری است، انجام گيرد "رسيدگی مطابق با موازين قانونی"ان عنو
 بررسی اظهارات شهود،و  معرفی، چون اصل برائتاساسی  اتشامل تضمين" النه صحيح و عاد"يك محاآمۀ 

، حق آخرين دفاع، حق تقاضای استيناف و غيره است سكوت اختيار آردن، حق قانونیدفاع  برخورداری ازحق
  . )شود رجوع ٧-١به قاعدۀ (
  

  لدين و قيم  مشاورۀ حقوقی، وا. ١٥
  

صورت پيش بينی در داشن وآيل برخوردار بوده و بتواند در ، نوجوان بايد از حق دادرسیمراحل  طولدر  ١. ١٥
  . قانون، تقاضای وکيل تسخيری کند
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صالح می تواند با توجه  مقام ذی. دادرسی برخورباشندمراحل  شرآت درحق نوجوان بايد از لدين يا قيم  وا ٢. ١٥

اليل  د صالح هذا، در صورتی آه مقام ذی مع. به منافع نوجوان از والدين آن ها بخواهد در اين جلسات شرکت کنند
جلوگيری  حضور آنهاتواند از  داشته باشد، میدر دست افی جهت لزوم منع شرآت آنان در جهت منافع نوجوان آ
  . دآن
  

  تفسير
    

از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانيان  ٩٣از لغات و اصطالحاتی مشابه قاعدۀ  ١. ١٥قاعدۀ 
ضروری است،  تضمين آمك حقوقی به نوجوانبرای يا وآيل تسخيری حقوقی مشاور داشتن . آرده استاستفاده 

يك آمك عمومی روانی و احساسی برای بايد به عنوان  ٢. ١٥لدين و قيم برای شرآت به شرح قاعدۀ  ليکن حق وا
  . در نظر گرفته شودنوجوان در سراسر مراحل رسيدگی 

 قانونیهمكاری نمايندگان  ازتواند به خصوص  نوجوان می در موردمناسب در اتخاذ موازين صالح  مقام ذی
اثرات  در دادگاه لدين يا قيم اگر حضور وا. استفاده آند) ديگری آه نوجوان به او اعتماد دارد شخصيا از (نوجوان 

دارد نشان دهند، امكان از خود آميز  برخوردی خصومت نسبت به نوجوان آنهااگر مثال  به عنوانباشد، داشته منفی 
  . محروم شونددر دادگاه از حضور 

  
  مربوط به وضعيت اجتماعیات تحقيق. ١٦

  
مقام  و صدور حكم توسطتخلفات بسيار آوچك، پيش از تعيين تكليف نهايی  استثنای بهموارد   در آليۀ ١. ١٦
اتخاذ تا  گيردمورد بررسی قرار دقت   بهبايد شرايط ارتكاب جرم او و  شرايط زندگی پيشينه نوجوان،صالح،  ذی

  . صالح تسهيل شود توسط مقام ذی تصميم عادالنه
  

  تفسير
  

های وضعيت  گزارش(وضعيت اجتماعی قات گزارش مربوط به تحقيهای مربوط به نوجوانان،  در اغلب دادرسی
های  اقعيتواز  دصالح باي مقام ذی. آمكی بسيار ضروری است) صدور حكمهای پيش از  اجتماعی يا گزارش

بدين . دشو، وضعيت تحصيلی، سوابق آموزشی و غيره مطلع واجتماعی سوابق خانوادگی چوننوجوان،  مربوط به
ای آه مرتبط با دادگاه يا  منظور، برخی آشورها در قلمرو صالحيت خود از مراکز اجتماعی خاص يا پرسنل ويژه

تعليق مراقبتی مأموران  چونافراد مسئول ديگر، ود از وج می توان. آنند هيئت های ذيربط هستند، استفاده می
(Probation officers) اجتماعی برای وجود مراآز خدمات اين قاعده در نتيجه، . استفاده کردمنظور  نيز بدين

  . ی دانسته استضرور را اجتماعی با کيفيت مناسب، اتهای تحقيق تهيه گزارش
  

  قضاوت وصدور حكماصول راهنما در . ١٧
  

  :به اصول راهنمای زير صورت گيرد توجهتوسط مقام ذی صالح بايد با گيری  تصميم ١. ١٧
شرايط و نيازهای نوجوان  ارتكابی باشد بلكه بزه وضعف متناسب با شرايط و شدتگيری نه تنها بايد  تصميم) لف ا

  ؛نيز بايد مد نظر قرار گيردو جامعه 
از آن اجتناب و حتی المقدور صورت گيرد دقيق  اتاز مالحظپس  بايد محدوديت آزادی فردی نوجوانان تنها) ب

  ؛شود
شديد خشونت بار و يا تکرار جرمی حاّد ارتكاب جرم شود آه  بايد اعمالفردی يک نوجوان زمانی سلب آزادی ) ج

  های مناسب ديگری در دسترس نباشد؛ تی آه روشهم در صور توسط نوجوان به ثبوت رسيده باشد و آن
  . وان بايد عامل اصلی در تصميم گيری باشدنوج مصالح) د
  

  . ارتکاب هيچ جرمی اعدام آن ها را توجيه نمی کند. نوجوانان نبايد به مجازات اعدام محکوم شوند ٢. ١٧
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  . گيرندمورد تنبيه بدنی قرار نبايد نوجوانان  ٣. ١٧
  

  . آندصالح، بايد اختيار داشته باشد در هر مقطعی حکم منع تعقيب صادر  مقام ذی ٤. ١٧
  

  تفسير
  

اختالفات نگرشی در مورد انتخاب  جوانان ناشی از اين امر است آهدادرسی مشكل اصلی در تنظيم رهنمودهای 
  :بعضی از راه حل های اساسی به شرح زير همچنان بغرنج مانده است 

  ؛تنبيه الزممقابل بازپروری در ) الف
  آمك در مقابل سرآوب و تنبيه؛) ب
  لعمل جهت حمايت جامعه به طور کلی؛ ا در مقابل عكس خاص موردمناسب برای هر لعمل  ا عكس) ج
  به صورت فردی؛جرم بازدارندگی عمومی در مقابل سلب توانايی ارتكاب ) د
  

با . استبزرگسال تر از اختالفات مربوط به افراد نوجوانان شديد رابطه باهای برخورد در  روش اختالفات بر سر
شدت درهم تنيده  ها به موضوعات مربوط به نوجوانان است، اين گزينه  آه مشخصۀ ها لعمل ا تنوع علل و عكس

  . شوند می
  
در مقام تعيين روشی آه در اين ميان بايد ييگيری شود نيست » نوجواناندر دادرسی ويژه قواعد حداقل استاندارد «

اساسی ، عناصر در نتيجه. داردلمللی  ا بينشده اصول پذيرفتۀ آند آه بيشترين تطابق را با  بلكه روشی را توصيه می
 نقطه ی برایهايرهنموداست بايد به عنوان  ذآر شده) ج(و ) الف(، به خصوص تبصره های ١. ١٧قاعدۀ آه در 
نيز توجه  ٥به قاعدۀ (و چنانچه توسط مقامات ذی صالح مورد استفاده قرار گيرد محسوب شود آار مشترك  آغاز
بزهكاران نوجوان، به خصوص حقوق مربوط به رشد و  بنيادينتواند آمك بزرگی به تضمين حقوق  می) شود

  . باشدآموزش فردی آنها 
  

اگرچه در . نيستند مناسب های تنبيهی صرف روششود آه  باط میگونه استن اين) ب(بخش  ١. ١٧  قاعدۀاز مفاد 
و احتماًال در مورد جرايم حاّد نوجوانان، اقدامات تنبيهی ممکن است نتايجی مفيد داشته باشد، در  بزرگساالنمورد 

  . نوجوان بايد چنين مالحظاتی را تحت تأثير قرار دهد يندۀو آمصالح ارتباط با نوجوانان 
تأمين با توجه به ضرورت ١. ١٧سازمان ملل، تبصرۀ ب قاعدۀ  ۀششمين آنگر ٨قطعنامۀ شمارۀ  باانطباق در 
در نتيجه با  ،آند يگزين نهادهای تأديبی را تشويق میجا های روشاستفاده از االمكان  حتیخاص نوجوانان های  نياز

. گسترش يابد جديدهای  شود و روش املآ ۀاستفاد موجود های جايگزين روشاز انواع  دبايتوجه به امنيت عمومی، 
، موازين ديگرتا حد امكان از طريق تعليق اجرای حكم، احكام مشروط و تصميمات هيئت ها و  دباي مراقبتیتعليق 

  . آار رود به
  

، ششمين آنگرۀ سازمان ملل اشاره دارد ٤تبصرۀ ج به يكی از اصول راهنمای مندرج در قطعنامۀ  ١. ١٧قاعدۀ 
امنيت ديگری نتواند  جايگزينحتراز از سلب آزادی نوجوانان و تحديد آن به مواردی آه راه حل آه هدفش ا
  . ، استنمايدرا تأمين  عمومی

  
ميثاق  ٦ماده  ٥د مطابق با بن است ذآر شده ٢. ١٧منع اعمال مجازات اعدام برای نوجوانان آه در قاعدۀ  ئلۀمس
  . لمللی حقوق مدنی و سياسی است ا بين

  
حمايت از آليه افراد در مقابل  ۀلمللی حقوق مدنی و سياسی و اعالمي ا ميثاق بين ٧ۀ تنبيه بدنی مطابق با ماد منع

آميز و معاهدۀ منع شکنجه و ساير رفتارها و اهانت ، غير انسانی يا خشنهای  شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات
  . معاهدۀ حقوق آودك استنويس  آميز و پيشاهانت ، غير انسانی يا خشنهای  مجازات
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ويژگی الينفک دادرسی بزهكاران ) ٤. ١٧قاعدۀ (ای از مراحل پيگرد قانونی  اختيار منع تعقيب در هر مرحله
در مورد هر پرونده ای امكان دارد شرايطی در مقاطع زمانی مختلف پيش . لغ است نوجوان در مقايسه با افراد با

  . مناسبترين برخورد تشخيص دهدی در قضيه را صالح منع مداخلۀ رسم آيد آه مقام ذی
  
  انواع تدابير مورد حكم . ١٨

   
موازين متعددی را در اختيار داشته باشد تا انعطاف الزم در اجتناب از امکان اتخاذ بايد  صالح مقام ذی ١. ١٨

  :استموارد زيرشامل برخی از آنها وجود دارد ترآيب امكان تدابير مزبور آه . نهادهای تأديبی موجود شود
  و نظارت؛ بت، هدايتمراق) لف ا
  ی؛مراقبت تعليق) ب
  المنفعه؛ حكم به اجرای خدمات عام) ج
  ؛ترميم و خسارت ، جبرانمجازات مالی) د
  احكام تدابير رفتاری؛ ) ه
  های مشابه؛ ليت گروهی يا فعا ۀحكم به شرآت در مشاور) و
  ؛و تربيتی آموزشیهای داوطلب، مراآز اجتماعی يا مراآز  حكم به نگهداری توسط خانواده) ز
  . احكام مشابه ديگر) ح
  

كه ناقص، مگر اين صورت به لدين خارج شود، خواه به صورت آامل يا هيچ نوجوانی نبايد از نظارت وا ٢. ١٨
  . اقتضا آندرا  اقدامیچنين واحوال  اوضاع

  
  تفسير

  
با موفقيت های مختلف حقوقی  نظامتصميمات و احكامی آه اجرای آن در برخی از سعی شده است  ١. ١٨قاعدۀ در 

 اين ماده. اندبه طور آلی آنها گويای نظريات مفيدی هستند آه شايستۀ پيروی و تكامل . شودذآر روبرو بوده است 
. ای نكرده است اشارهوجود دارد در برخی مناطق  آه از اين لحاظآمبودهايی پرسنل به دليل به الزامات مربوط به 

  . آه به پرسنل آمتری نياز دارد به اجرا و آزمايش گذاشته شوددر اين مناطق بايد تدابيری 
  

اقدامات . اهميت نقش جامعه در تحقق آنها است ١. ١٨قاعدۀ  عنصر مشترك در تدابير جايگزين مذآور در
بر اين اساس، . بسيار متنوعی به خود گرفته است های جنبهآه  مرسوم است یروشاصالحی در صحن جامعه 

  . دنتشويق شودر ارائه خدمات در صحن جامعه بايد  ات مسئولمقام
  

لمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و  ا ميثاق بين ١٠مادۀ  ١به اهميت خانواده اشاره دارد آه طبق بند  ٢. ١٨قاعده 
ند از ا بلكه موظفنيستند  حقدارای لدين تنها   در داخل خانواده وا. »جامعه است بنيادينواحد طبيعی و « فرهنگی 

حل تجويز آخرين راه  به عنوانتنها را جدايی طفل از خانواده  ٢. ١٨قاعدۀ . آنند آودآان خود مراقبت و نگهداری
  . را ملزم گرداند اين تصميم خطير )استفاده از آودآانسوء چون(هايی  يعنی هنگامی آه واقعيت. آند می
  

  نهادهای تأديبیاستفادۀ حداقل از  -١٩
  

زمان ممكن کوتاه ترين حل و در آخرين راه  به عنوان هرگونه نهاد تأديبی بايستی درقرار دادن يك نوجوان  ١. ١٩
  . صورت گيرد

  
  تفسير

در محيط باز را توصيه  تدابيراز گيری  بهرهعدم استفاده از نهادهای نگهداری نوجوانان و علم جرمشناسی نوين 
يا اگر تفاوتی وجود داشته  مشاهده نشده است  ش رواين دو استفاده از  نتايج موفقيت آميزتفاوت چندانی در . آند می

رسد  نظر می  به ناپذير اجتناب های تأديبیبسياری از اثرات منفی آه در شرايط نهاد يكنل و. بسيار نازل بوده است
د آه نسبت به آن صدق می یخصوص در مورد نوجوانان اين امر به. های تربيتی جبران شود تواند با روش نمی
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بلكه زادی نيست تنها ناشی از محروميت از آبه عالوه، اثرات منفی . پذيری بيشتری دارند اثرات منفی مزبور آسيب
عواقب  ،ليه رشد مراحل او دليل قرار داشتن دراز محيط عادی اجتماعی نيز بدون شك برای نوجوانان به  دوری
  . دنبال دارد بهتری  وخيم

  
وجه و ) عنوان آخرين راه حل به(وجه آميتی : محدوديت استفاده از نهادهای تأديبی از دو جنبه است ١٩هدف قاعدۀ 

ششمين آنگرۀ  ٤از اصول اساسی مندرج در قطعنامۀ  منعكس آنندۀ يكی ١٩قاعدۀ . )ممكنحداقل زمان (زمانی 
ديگری  مناسبحل  اينكه راهمگر  دارد بايد از حبس نوجوانان اجتناب شود متحد است آه مقرر می سازمان ملل

تأديبی در يك نهاد نوجوان  در صورت لزوم نگهداریآه دارد  ، اين قاعده مقرر مینتيجه در. وجود نداشته باشد
آردن او پيشبينی شود و همچنين س وحبمخاصی برای  وازينمزمان آن بايد به آمترين مدت ممكنه محدود شود و 

در » باز«در واقع بايد به نهادهای . آاران، تنوع بزه و نوع نهاد تأديبی مد نظر قرار گيرد تفاوت موجود ميان بزه
 زندان د تانبايستی دارای ماهيت تربيتی و اصالحی باش ها به عالوه نهاد. لويت داده شود او» بسته«نهادهای  بلمقا

 . صرف
  

  احتراز از اطالۀ دادرسی. ٢٠
  

  . گيردمورد رسيدگی قرار  موجه،بدون تأخير  ای بايد فورًا پروندههر  ١. ٢٠
  

  تفسير
  
نتايج مثبت   هدر غير اين صورت هم. حائز اهميت استنوجوانان بسيار  روند دادرسی ويژهدر رسيدگی سريع ت
گردد، نوجوان  تدريج آه زمان سپری می به. تگرفدر معرض خطر قرار خواهد گيری  تصميمربوط به رسيدگی و م

دچار مشكالت بيشتری ميان روند دادرسی و حكم نهايی، از لحاظ روانی در درك ارتباط  چهلحاظ فكری و  از چه 
  . شود می

  
  پيشينه دفتر ثبت سوء. ٢١

  
شود و در  نگهداریآامًال محرمانه به صورتی مربوط به بزهكاران نوجوان بايستی پيشينه  دفتر ثبت سوء ١. ٢١

ًا در رسيدگی به مستقيمی آه پرسنلتنها توسط دسترسی به اين گونه سوابق . دسترس اشخاص ثالث قرار نگيرد
  . امكان پذير است و نيز افرادی که دارای مجوزاند پرونده دخيلند

شوند مورد  به جرائمی آه آنها در بزرگسالی مرتكب مینوجوان نبايد در رسيدگی بزهكاران  سوء پيشينه ٢. ٢١
  . استفاده قرار گيرد

  
  تفسير

  
پليس، دادستانی يا مقامات ديگر ميان منافع تعارض  ها، در خصوص سوابق يا پرونده سعی شده استاين قاعده در

« عبارت . )نيز رجوع آنيد ٨به قاعدۀ (، ايجاد گرددلی  تعاد ،و منافع بزهكاردر جهت اعمال آنترل توسط آنها 
  . گيرد را نيز دربر می ، از جمله محققين» افرادی که دارای مجوزاند

  
  

  تخصص و آموزش نياز به. ٢٢
  

بايستی برای ايجاد و حفظ  اتهای تجديد دانش و ساير تعليم آموزش تخصصی، آموزش حين خدمت، دوره ١. ٢٢
  . الزم جهت آليه پرسنل مربوط به امور نوجوانان مورد استفاده قرار گيرد ای  صالحيت حرفه
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نوجوانان بايستی انعکاس تنوع نوجوانانی آه با نظام قضايی در تماس قرار  دادرسی ويژۀمربوط به  پرسنل ٢. ٢٢
نوجوانان حضور  دادرسی ويژۀهای  ها در دستگاه زنان و اقليتتعداد مناسبی از  بايد سعی شود. گيرند، باشد می

  . داشته باشند
  

  تفسير
  

افرادی با سوابق تحصيلی و تخصصی ممکن است  نوجوانان بزهكار در موردصالح صدور حکم  مقامات ذی
 Common{و مناطق تحت نفوذ نظام حقوق عرفی  بريتانيای آبير و ايرلند شمالیمقام قضايی در (متفاوت باشند بسيار 
Law{ و مناطق تحت نفوذ رومی در کشورهای دارای نظام حقوقی ملهم از حقوق  با تحصيالت حقوقی؛ قضات

برای همۀ . )حقوقدانان، اعضای هيئت های محلی و غيره، انتخابی و يا انتصابیغير آنها؛ و غيره، حقوقدانان يا 
اين امر به . الزم است شناسی، روانشناسی و جرمشناسی و علوم رفتاری  حقوق، جامعه اآشنايی حداقل بمقامات، 

  . صالح تخصص سازمانی و استقالل مقامات ذیۀ دارای اهميت است آه اندازهمان 
  

به عنوان شرط مراقبتی را  ن نظارت بر اجرای تعليقاای برای مددآاران و مأمور تخصص حرفهنتوان امكان دارد 
ای در حين  حرفه آموزشبدين ترتيب . ، درخواست آردآن ها در پرداختن به امور بزهكاران نوجوان استخدام
  . شود ليه و حداقل محسوب می لزامات او يكی از ا خدمت

  
همچنين بهبود . است نوجوانان دادرسیطرفانه و مؤثر  تضمين مديريت بی در ضروری یای عنصر حرفه تخصص

به نحو احسن توسط اجرای وظايف وسائل الزم برای پرسنل و تأمين  یا پيشرفته و حرفهآموزش  شرايط استخدامی
  . رسد آنها ضروری به نظر می

  
از آليه اشكال تبعيض سياسی، اجتماعی، جنسی، نژادی،  ، بايدنوجوانان دادرسیطرفی در مديريت  یبرای حفظ ب

اين امر در . شود نوجوانان احتراز دادرسی ويژهمذهبی، فرهنگی و غيره در انتخاب، انتصاب و ارتقاء پرسنل 
عالوه، آنگرۀ مزبور از کشورها عضو خواسته است رفتار  به. نيز توصيه شده است متحد ششم سازمان ملل ۀآنگر

برابر با زنان شاغل در دستگاه عدالت کيفری رعايت گردد و تدابير خاصی جهت استخدام، آموزش و منصفانه و 
  . شوداتخاذ ويژۀ نوجوانان دادرسی زنان در مديريت ای  رفت حرفهتسهيل پيش

  
  

  عدم توسل به نهادهای تأديبی نوجوانانبخش چهارم ـ 
  

  تصميماتاجرای مؤثر . ٢٣
  

بايد توسط مقام مذکور  ١٤- ١به شرح مندرج در قاعدۀ  ،صالح مقامات ذی احكامموازين الزم جهت اجرای  ١. ٢٣
  . ديگری اتخاذ شودو يا حسب مورد توسط مقام 

  
در مقاطع صالح در تجديد نظر در تصميمات، به صالحديد خود،  مقام ذی شامل اختياربايد  موازيناين  ٢. ٢٣

  . انجام گيردحاضر  طبق اصول مندرج در قواعدتجديد نظری بايد برچنين ، زمانی باشد مختلف 
  
  

  تفسير
  

تری تحت تأثير قرار خواهد  را به مدت طوالنی آنها  زندگیدر مورد نوجوانان، در مقايسه با بزرگساالن تصميمات 
، دفتر مشروطتفويض آزادی ت ئهي(صالح يا سازمان مستقل مربوطه  بدين ترتيب ضرورت دارد آه مقام ذی. داد
، بر صادر آننده حكم دارا هستندآه صالحيتی معادل مقامات ) ، نهادهای رفاهی نوجوانان و غيرهق مراقبتیتعلي

 (Juge de I'exécution des peines)» حكمقاضی ناظر بر اجرای «در برخی آشورها . نظارت آنند حكماجرای 
  . بدين منظور تعيين شده است
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ها اشاره شده  در مفهومی آلی بدان ٢٣در قاعدۀ . پذير باشد  انعطاف دباي صالح ذیترآيب، اختيارات و وظايف مقام 

  . بر گيرد ای را در است تا طيف گسترده
  

  مساعدت به نوجوانان. ٢٤
  

، آموزش و چون محل مسكونیهای ضروری  از آمكرسيدگی در آليه مراحل بايد آوشش شود نوجوانان  ١. ٢٤
  . شوند، برخوردار استو هر نوع آمك ديگری آه برای بازپروری مفيد و مؤثر  اشتغالای،  تعليمات حرفه

  
  تفسير

  
 ،براهميت تأمين نيازها ٢٤بدين ترتيب، قاعدۀ . بسيار اساسی استای  ئلهن مسانانوجو یرفاه بهبود وضعيت

  . دآن تأآيد میان در طول روند بازپروری او های ضروری در تأمين منافع نوجو و ساير مساعدتخدمات 
  

  بسيج افراد داوطلب و ساير خدمات اجتماعی. ٢٥
  

بازپروری  درمؤثر  همكاری بايد به تشكالت اجتماعی، نهادهای محلی و ساير  داوطلب های سازمانافراد و  ١. ٢٥
  . خوانده شوندفرا واحد خانواده االمكان در درون  چهارچوب اجتماعی وحتینوجوانان در 

  
  تفسير

  
در راستای بازپروری آنها  های مربوط به بزهكاران نوجوان گيری آليه فعاليت نياز به جهتمنعكس آنندۀ اين قاعده 

داوطلب،  افراد ومؤسسات. امری ضروری است صالح مقام ذی دراجرای مؤثر تصميماتهمكاری با جامعه . است
در برخی موارد، . استچندانی از آنها صورت نگرفته  استفاده تاآنونكن لي ستند وبا ارزشی همنابع  ويژه، به

  . تواند آمك قابل توجهی باشد می) نااز جمله معتاد( سابقهمكاری مجرمين 
  

المللی حقوق  شود و از مقررات مربوطه در ميثاق بين ناشی می ٦. ١تا  ١. ١از اصول مندرج در ماده  ٢٥قاعده 
  . آند مدنی و سياسی پيروی می

  
  

  ]حبس[بسته نهادهای  ارجاع به: بخش پنجم
  

  بستهنهادهای تأديبی  ارجاع بهاهداف . ٢٦
  

در مولد بسته قادر ساختن آنها به ايفای نقش سازنده و جوانان در نهادهای نگهداری آموزش و از هدف  ١. ٢٦
  . آن هاستهای حرفه ای برای  مهارتو نيز  تعليم و تربيتحمايت،  مساعدت،تضمين اجتماع با 

  
ای، فنی،  الزم ـ اجتماعی، آموزشی، حرفه های  از مراقبت، حمايت و آليه آمك بايد نوجوانان در اين نهادها ٢. ٢٦

 ،يابد ضرورت میطور آلی  صالح رشدشان بهمو ياسن، جنس يا شخصيت  لحاظروانی و پزشكی و جسمی ـ آه به 
  . شوند برخوردار 

  
جدا از بزرگساالن در تأسيسات مخصوص نوجوانان و يا بخش مجزايی از بايد  نوجوانان در اين نهادها ٣. ٢٦

  . دوننگهداری ش بزرگسال،افراد مخصوص تأسيسات 
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، شود میدر نهادهايی آه توجه خاصی به مسائل و نيازهای شخصی آنها  بايد دختران جوان بزهکار ٤. ٢٦
بتی، حمايتی، معاضدتی و تدابير رفتاری و آموزشی ای بر آن ها بايد دقيقًا از همان موازين مراق. دوننگهداری ش

  . با آن ها بايد برخوردی درست و عادالنه انجام گيرد. خوردار شوند که برای پسران پيشبينی می شود
  

از حق مالقات با قيم بايد  يالدين  واشوند،  ی آه در اين نهادها نگهداری میو رفاه نوجوانان صالحدر جهت م ٥. ٢٦
  . برخوردارشوندآنها 

  
ای به  يا در صورت لزوم، آموزش حرفهو تحصيالت رسمی تأمين بايد در جهت ها  ها و سازمان وزارتخانه ٦. ٢٦

  . تشريك مساعی آنند تا نوجوانان بتوانند در وضعيت مساعِد آموزشی نهاد را ترك آنند نوجوانان
  

  تفسير
  

بايستی برای  ٢. ٢٦و  ١. ٢٦به شرح مندرج در قاعدۀ ديبی چهارچوب نهادهای تأدر  برخورد با نوجواناناهداف 
و هنوز  است در همۀ مکان ها حاصل نشده حال اين اهداف اينا ب. فرهنگی قابل پذيرش باشدهر هر نظام و 

  . اقدامات بسياری بايد در اين زمينه انجام گيرد
  

نوجوان در  خشن و بيماران روانیخو و  تندهای پزشكی و روانپزشكی، به ويژه برای معتادان و افراد  ارائۀ آمك
  . حائز اهميت استنهادها بسيار  داخل

و تضمين رفاه نوجوانان در نهادهای مورد نظر، به  بزرگسالاجتناب از اثرات منفی ناشی از تماس با مجرمين 
ششم سازمان  ۀنگرقطعنامۀ چهارم آ در بنيادين قواعد مقرريكی از اصول  مطابق با، ٣. ٢٦شرح مندرج در قاعدۀ 

آه  بزرگسالاثرات منفی تماس با مجرمين  ر ديگری در جلوگيری ازشود آه تدابي اين قاعده مانع نمی. است ملل
  . توسط کشورها اتخاذ شود )نيز توجه آنيد ٤. ١٣به قاعدۀ (، همين قواعد، مؤثر باشند ۀحداقل به انداز

  
توجه  آاران مذآر مؤنث در مقايسه با بزهبزهكاران به به طور معمول  است آه واقعيتمربوط به اين  ٤. ٢٦قاعدۀ 

 ٩، درآنگرۀ ششم سازمان ملل نيز به اين امر اشاره شده است، به ويژه قطعنامه شماره شود میآمتری مبذول 
و جزايی و توجه خاص به مسائل  دادرسیمراحل  ليۀبا مجرمين مؤنث در آ عادالنهآنگرۀ مزبور خواستار رفتار 

در آاراآاس آنگرۀ ششم خواند آه  ۀاعالمي در پرتوبه عالوه، اين قاعده را بايد . حبس شده استنيازهای آنان در 
زنان  نسبت بهامحای تبعيض ۀ جزايی شده است و به اعالمي دادرسیدر ات ديگر خواستار اجرای مساو آنار امور
  . ده استشنان استناد ز نسبت بهامحای آليه اشكال تبعيض } آنوانسيون{و معاهدۀ 

  
 تشريك مساعی ميان. است ٢. ١٨و  ٢. ١٥، ١. ١٠، ١. ٧ناشی از مقررات ) ٥. ٢٦قاعدۀ ( مالقاتحق 

برخورد با نوجوانان و آموزش آيفيت  آلی ودببه دارای اهميت بسيار در )٦. ٢٦قاعدۀ (ها  و سازمانها  وزارتخانه
  . های تأديبی است آنها در نهاد

  
  قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانيان مصوب سازمان ملل متحدآاربرد . ٢٧

  
آه به رفتار با بزهكاران جوان در  مترتب بر آن های رفتار با زندانيان و توصيه درقواعد حداقل استاندارد  ١. ٢٧

  . بود قابل اجرا خواهدمحاآمه،  پيش ازبازداشت  دوراناز جمله در  شود، نهادهای تأديبی مربوط می
  

به منظور تأمين نيازهای خاص شرايط سنی، جنسيتی و شخصيتی جوانان بايد تالش هايی جهت اجرای هر  ٢. ٢٧
  . حداقل استاندارد در رفتار با زندانيان صورت گيردمفاد قواعد چه وسيعتر 

  
  تفسير

  
سازمان ملل متحد  مينه رسمًا توسطی است آه در اين زداسنالين  اواز رفتار با زندانيان در قواعد حداقل استاندارد 

در بعضی از که هنوز با وجود اين . در مورد تأثيرات آن در سطح جهانی اجماع عام وجود دارد. انتشار يافته است
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النۀ نهادهای تأديبی  مديريت انسانی و عاد ليکن واقعيتيك تا يك آرمان است بيشتر  اين قواعدآشورها اجرای 
  . همواره تحت تأثير قواعد حداقل استاندارد است

  
در خصوص بزه آاران نوجوان در  اساسیهای  قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان برخی از حمايتر د

بيرون، تغذيه،  دنيایتماس با ها،  ، وسايل خواب، لباس، شكايات، درخواستعماریزندگی، م كانم(تأديبی نهادهای 
و مقررات مربوط به تنبيه و نظم ) آار و غيرهآارآنان،  سن، بندی به لحاظ طبقهمذهبی،  خدماتمراقبت پزشكی، 

نهادهای های  برای انطباق آن با ويژگیقواعد حداقل استاندارد  تغيير. است مجرمين خطرناك، ذآر شده  و محدوديت
  . مناسبتی نداردنوجوانان  دادرسی ويژهقواعد حداقل استاندارد برای  در محدودۀ اننوجوان تأديبی

  
سن، جنس و  به لحاظو نيازهای مختلف ) ١. ٢٧قاعدۀ (نوجوانان در نهادها  های ضروری نيازبر  ٢٧قاعدۀ 

با مقررات در ارتباط مستقيم اين قاعده در نتيجه اهداف و محتوای . آند میآنها تأآيد ) ٢. ٢٧قاعده (شخصيت 
  . قرار داردرفتار با زندانيان  در حداقل استاندارد قواعد مربوطه در

  
  از آزادی مشروط گسترده و سريع استفاده. ٢٨

  
لين فرصت ممكنه اعطا  در اوقياسی گسترده و م االمكان در حتیصالح  توسط مقامات ذیبايد آزادی مشروط  ١. ٢٨
  . شود

  
نظارت بايد تحت حمايت و اند  نوجوانانی آه به طور مشروط از نهادهای نگهداری بزه کاران آزاد شده ٢. ٢٨

  . شوندو از حمايت آامل جامعه برخوردار  قرار گيرندصالح  مقامات ذی
  

  تفسير
  
و يا مقام  ١٤-١امكان دارد صدور دستور آزادی مشروط دراختيار مقامات ذيصالح به شرح مندرج در قاعدۀ  

  . "صالح مقام ذی"اشاره شود تا " مقام مناسب"با توجه به اين امر، در اينجا بهتر است به . ديگری باشد
  

محكوميت آامل وجود دارد اين حكم بايد بر اجرای اعطای آزادی مشروط مساعد برای  شرايطدر مواردی آه 
، حتی مجرمينی وجود داشته باشد سوی بازپروریپيشرفت به چنانچه شواهدی داٌل بر . داشته باشدحبس رجحان 

 توانند در صورت مقتضی مشمول حكم آزادی رسند، می نظر می بهخطرناك در ابتدای اقامتشان در نهاد تأديبی آه 
ربط،  ممكن است توسط مقامات ذی  آزادیاين ، به همان ترتيبی آه در تعليق مراقبتی وجود دارد. شوند مشروط 

تواند  شروط می. شود زمان مشخصی مدت  خاصی درلزامات  ا بخش رضايت شروط به اجرایضمن حکم صادره م
  . باشدنيمه باز و از اين قبيل ، اقامت در نهادهای جمعیهای  شرآت در برنامه مجرم، »حسن رفتار« به عنوان مثال

  
هايی  در مكان(مأمور ديگر مراقبتی و يا  مأمور تعليقيك در صورت آزادی مشروط بزه آار از نهادهای تأديبی، 

بايد نوجوانان را ياری داده و بر اعمال آنها نظارت داشته ) بينی نشده است مراقبتی هنوز در قانون پيش تعليقآه 
  . از آنها حمايت آند تشويق شودبايد جامعه نيز . باشد

  
  نظام نيمه آزاد. ٢٩

  
آموزشی، مراآز آموزش حرفه - های اجتماعی ، کانونآزادنهادهای نيمه مانند  شود نظام نيمه آزادتالش بايد  ١. ٢٩

  . ، به آار گرفته شوندآندجامعه آمك بازگشت به ای روزانه و ترتيبات مناسب ديگری آه به نوجوانان در 
  

  تفسير
  

ای  اين قاعده بر ضرورت ايجاد شبكه. شود آم اهميت شمردهلب آزادی نبايد  نهادهای سا پس از خروج ازمراقبت 
  . آند تأآيد می آزادنيمه  ظامناز 
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نيازهای گوناگون بزهكاران  تأميندر اين قاعده همچنين بر لزوم ايجاد انواع مختلف تسهيالت و خدمات مربوط به 

عنوان گامی اساسی در جهت  بهبه آنها حمايت های اساسی ارائۀ رهنمود و و نيز  جامعهنوجوان در بازگشت به 
  . اجتماع، تأآيد شده استبزه کاران با آميز  موفقيتانطباق 

  
  

  و ارزيابی  مشی خط تدوينريزی،  برنامهتحقيق،  -بخش ششم 
  

  . است و ارزيابی  مشی خط تدوينريزی،  ، اساس برنامهتحقيقات. ٣٠
  

 و تدوينريزی،  عنوان اساس برنامه تحقيقات الزم بهتالش هايی بايد جهت سازمان دهی و گسترش  ١. ٣٠
  . صورت گيرد  ،مشی خط

   
های بزهكاری و جرايم نوجوانان و نيز  و ريشه شكالت، ممتناوب گرايشاتطور  بهبايد آوشش شود  ٢. ٣٠

  . يابی شود ، بررسی و ارزدر زنداننيازهای نوجوانان 
  

برای نوجوانان دادرسی يابی منظم در داخل نظام مديريت  مبتنی بر ارز بايد آوشش شود سازوآاری ٣. ٣٠
عمل  درستی از وضعيت بهارزيابی بتوان تا  ايجاد شود آنها تحليلدر اين زمينه و  ها اطالعات و دادهوری آ جمع

  . در آينده استفاده آرداصالح مديريت  از آن برای بهبود و وآورد 
  

توسعه ملی،  در راه تالش ينفكعنوان جزء البايد به نوجوانان  دادرسی ويژۀمديريت زمينۀ ارائه خدمات در  ٤. ٣٠
  . ريزی شده و به اجرا گذاشته شود طور نظام مند طرح به
  

  تفسير
  

 در سطح وسيعی،نوجوانان، دادرسی ويژه نظام  آگاه  مشی خطيك به عنوان اساس  ها ات وپژوهشاستفاده از تحقيق
دادرسی ام نظو اصالح بهبود و آگاهی برای  علمسازوآاری آه موجب پيروی از پيشرفت در زمينه به عنوان 

دادرسی نوجوانان اهميت به ويژه در نظام ها  مشی تحقيقات و خط پيوند ميان. است شناخته شده شود نوجوانان می
لبًا شديد نحوۀ زندگی جوانان و نيز نحوۀ وقوع و ابعاد جرايم  تغييرات سريع و غا بروزبا . آند خاصی پيدا می
  . شود منسوخ و نامناسب میآنها به سرعت آاری  بزهنسبت به  ستگاه عدالتو د جامعه  لعمل ا نوجوانان، عكس

  
 دادرسیآن در مديريت تحقق ها و  مشی تنظيم خطبه روند تحقيقات  لحاقبرای امعيارهايی  ٣٠بدين ترتيب قاعدۀ 

و نيز ها و تدابير موجود  و ارزيابی منظم برنامه ازبينیضرورت ببر در اين قاعده، . دهد ارائه میبرای نوجوانان 
  . شود تر در زمينۀ توسعۀ عمومی تأآيد می ی گستردهاهداف باريزی   برنامه

  
 تدوينشرط نخستين بزهكاری،  شكالت مربوط بهنيازهای نوجوانان و نيز گرايشات و م مستمر ازارزيابی 

اين در . به شمار می رود برقرار آردن سطح مناسبی از مداخالت رسمی يا غيررسمیهای مقتضی و  مشی خط
توجه به نظريات خود . آنندتسهيل را تحقيقات افراد و نهادهای مستقل بايد ل ئوهای مس چارچوب، سازمان

  . باشد ارزشمندتواند  اند، می كردهنلت تماسی پيدا  نظام عداحتی آنهايی آه با  نوجوانان،
  

برای رسيدن به اين . شودك نظام مؤثر و مناسب جهت ارائه خدمات ضروری تأآيد ريزی بايد بر ايجاد ي در برنامه
ها به  لويت خاص نوجوانان انجام گرفته و او گستردۀ نيازها و مسائل از ، بايستی ارزيابی جامع و منظمهدف

از جمله در به  اين ارتباط بايد در استفاده از منابع موجود هماهنگی برقرار شود،در . وضوح مشخص شوند
. بر اجرای برنامه ها تحقق و نظارتهای اجتماعی مناسب جهت  و حمايت يگزينهای جا حل کارگيری راه
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 )رهنمودهای رياض(رهنمودهای سازمان ملل متحد ناظر بر پيشگيری ازبزهكاری نوجوانان 
  

  ١١٢/٤٥قطعنامه  ی،مجمع عموم ١٩٩٠دسامبر  ١٤مصوب 
  
 
  اصول اساسی . ١
 
جوانان از طريق مشارآت در  . از بزهكاری نوجوانان عنصر مهم پيشگيری از جرايم در جامعه است . ١
توانند  های انسانی در قبال جامعه و زندگی خود، می گيری های مشروع و مفيد برای اجتماع و نيز جهت ليت فعا

  . ای در پيش گيرند غير مجرمانه رفتارهای
 
آميز از بزهكاری نوجوانان مستلزم تالش تمامی جامعه در تضمين رشد هماهنگ جوانان  پيشگيری موفقيت . ٢

  . است که با احترام به شخصيت وی و کمک به شكوفايی او از همان اوان آودآی صورت می گيرد
 
جوانان بايستی نقشی  . صورت گيرد آه محور آن آودآان باشندای   گيری تفسير رهنمودهای حاضر بايد با جهت .٣

  . فعال در جامعه داشته باشند و نبايد به عنوان موضوعی برای آنترل وهمرنگی با جامعه در نظر گرفته شوند
 
های حقوقی هر  در تحقق رهنمودهای حاضر، محور برنامۀ پيشگيری از جرم بايستی در مطابقت با نظام. ٤

  . تأمين رفاه جوانان از دوران آودآی باشدآشور، 
 
های جديد در پيشگيری از بزهكاری و انجام تحقيقات نظام مند و تدوين موازينی در  مشی ضرورت و اهميت خط. ٥

اين موازين بايد از جرم انگاشتن و مجازات آردن اعمالی آه موجب . اين زمينه بايستی مورد قبول واقع شود
ها و تدابير بايستی  مشی خط. رساند خودداری آنند شود و آسيبی به ديگران نمی آودآان نمی صدمه به توسعه و رشد
 :شامل نكات زير باشد

تدارک امکانات به ويژه جهت آموزش و تأمين نيازهای مختلف جوانان و ساخت چارچوب حمايتی جهت ) لف ا
اند و " معرض خطرات اجتماعی"يا درو " خطر" تضمين رشد شخصيتی آليۀ جوانان، به ويژه آنهايی آه در 

 نيازمند مراقبت و حمايت ويژه می باشند؛
ها،  های تخصصی برای پيشگيری از بزهكاری و قانونی کردن آن، و نيز لزوم روند لزوم نگرش و رويكرد) ب

سقوط در  ها وشرايطی آه موجب ها، نيازها، فرصت نهادها، تسهيالت و نيز ايجاد شبكه خدماتی جهت تقليل انگيزه
 شوند؛ ورطۀ ارتكاب جرم می

 مداخالت رسمی در امور جوانان بايستی اصوًال در جهت مصالح آلی جوانان و بر مبنای عدل و انصاف باشد؛) ج
 تضمين رفاه، رشد، حقوق و مصالح آليه افراد جوان؛) د
آند،  ايج در جامعه مطابقت نمیها و معيارهای ر توجه به اين نكته آه رفتار نوجوانان در مواردی آه با ارزش) ه

 شود؛ ناشی از روند رشد آنهاست و با بلوغ و حصول مراحل رشد در بسياری از موارد، خود به خود برطرف می
يا » بزهكار» «منحرف«آگاهی از اين امر آه به نظر اغلب آارشناسان، برچسب زدن به جوانان تحت عنوان ) و

  . آند امطلوبی از رفتار در نزد جوانان آمك میاغلب به رشد الگوی ن» بزهكاربالقوه« 
 
های متكی به جامعه بايستی برای پيشگيری از بزهكاری نوجوانان، به خصوص در مواردی  خدمات و برنامه. ٦

ای  اجتماعی بايستی آخرين وسيله  نهادهای رسمی آنترل. آه هيچ تشكيالت خاصی ايجاد نشده است، توسعه يابد
  . شود آنها متوسل میباشند آه جامعه به 

 
  دامنۀ رهنمودها. ٢
 
، المللی حقوق اقتصادی ميثاق بين، اعالميۀ جهانی حقوق بشراين رهنمودها بايستی در چارچوب آلی . ٧

قواعد و  معاهدۀ حقوق آودك، اعالميۀ حقوق آودك، لمللی حقوق مدنی و سياسی ا ميثاق بين، اجتماعی و فرهنگی
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لمللی مربوط به  ا و نيز ساير اسناد و قواعد بين ملل در باب دادرسی ويژۀ نوجوانانحداقل استاندارد سازمان 
  . حقوق، منافع و رفاه آودآان و جوانان تفسير و اجرا شود

 
اين رهنمودها بايستی همچنين با توجه به وضعيت شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر يك از دول عضو . ٨

  . اجرا شوند
 
  میپيشگيری عمو. ٣
 
 :های دولتی لحاظ و شامل موارد زير شود های جامع پيشگيری بايد در آليه سطوِح فعاليت طرح. ٩
 ها، خدمات، تسهيالت و منابع موجود؛ تحليل جامع مشكالت موجود و تهيۀ فهرستی از برنامه) لف ا
 آار پيشگيری از جرم؛ اندر دستصالح و پرسنل  ها، نهادهای ذی های مشخص برای سازمان ليت تعيين مسئو) ب
 لتی؛ های دولتی و غيردو های پيشگيرانه ميان سازمان وآارهايی جهت هماهنگی مناسب در تالش ايجاد ساز) ج
بين آه به طور ادواری مورد ارزيابی دقيق و  های مبنی بر تحليالت آينده ها، برنامه و استراتژی مشی تعيين خط) د

 گيرد؛ مینظارت در مراحل اجرا قرار 
 های مؤثر در محدود ساختن فرصت های ارتكاب جرم؛ اتخاذ روش) ه
 ها؛ ای از خدمات و برنامه مشارآت اجتماعی از طريق سلسلۀ گسترده) و
لتی، استانی، محلی با مشارآت بخش خصوصی،  های مختلف در سطح ملی، ايا همكاری نزديك ميان سازمان) ز

به اشتغال، مراقبت از آودآان، بهداشت، آموزش، حمايت های اجتماعی  های مربوط نمايندگان محلی، سازمان
 مراکز اجرای قانون، مراکز قضايی، به منظور ايجاد هماهنگی در فعاليت های پيشگيری از بزهكاری نوجوانان؛

نابع های پيشگيری از بزهكاری، با استفاده از م ها و روند اجرای برنامه مشی مشارآت جوانان در تعيين خط) ح
 های جبران خسارت قربانيان و آمك به آنها؛ انسانی جامعه، خودياری جوانان و برنامه

  . استخدام پرسنل متخصص در آليه سطوح) ط
 
  روند پرورش اجتماعی. ٤
 

آميز آليه آودآان و  های پيشگيرانه در جهت تسهيل پرورش اجتماعی و تطبيق موفقيت مشی بايد بر خط.  ١٠
ای و فضای  های همساالن، مدارس، آموزش حرفه ـ به خصوص از طريق خانواده، جامعه، گروهجوانان با جامعه 

به رشد و شکوفايی شخصيتی آودآان و جوانان . های داوطلب، تأآيد شود آار و اشتغال و نيز از طريق سازمان
آنندگان  يکی از مشارآت  بايستی توجه آافی شده و آنها را در روند پرورش اجتماعی و تطبيق با جامعه، به عنوان

  . حساب آورد اصلی و برابر به
 
  خانواده. لف ا
  

  . ای بايد تأمين رفاه خانواده را دررديف الويت های اصلی خود قرار دهد هر جامعه. ١١
  

های  پرورش اجتماعی آودآان است، سازمان  لين مراحل با توجه به اين آه خانواده واحد مرآزی و مسئول او. ١٢
ل  جامعه مسئو. لتی بايد برای حفظ يكپارچگی آن، از جمله خانواده به صورت گستردۀ آن، تالش آنند و دو اجتماعی

تسهيالت مناسبی از . آمك به خانواده در تأمين، مراقبت و حمايت و تضمين رفاه جسمی و روانی آودآان است
  . روزانه از آودآان بايستی پيشبينی شود  جمله مراقبت

 
هايی اتخاذ آنند آه رشد آودآان را در يك محيط خانوادگی با ثبات و مساعد  مشی ها و خط بايد سياستها  دولت. ١٣

های خانوادگی هستند  ثباتی يا آشمكش هايی آه نيازمند آمك برای حل مسائل ناشی از بی به خانواده. تأمين آند
  . بايستی خدمات اجتماعی الزم ارائه شود

 
های جامعه برای آمك به خانواده با  نوادگی با ثبات و مساعدی وجود ندارد و تالشدر مواردی آه محيط خا. ١٤

های اعضای دورتر خانواده تكيه آرد، خانواده جايگزين و  شكست روبرو شده است و همچنين نمی توان بر آمك
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محيط خانوادگی با  لمقدور در جهت يافتن  ااين روش بايستی حتی. نظام فرزندخواندگی بايد مورد توجه قرار گيرد
ثباتی و تغيير خانوادۀ  ثبات و مساعد و ايجاد حس تداوم وضعيت برای آودآان در محيط جديد باشد و از هر بی

  . پذيرا اجتناب شود
 

به آودآانی آه خانواده های آنها در اثر مسائل ناشی از تغييرات ناگهانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار . ١٥
از آنجايی که اين گونه تغييرات . ويژه آودآان بومی، مهاجر و پناهنده، بايستی توجه خاص شود بهتحول شده اند، 

تواند باعث اختالل در ظرفيت اجتماعی خانواده برای پرورش سنتی آودآان شود، به ويژه دراثراختالفات  می
ند پرورش اجتماعی آودآان های ابتكاری و سازندۀ اجتماعی جهت تسهيل رو فرهنگی و نقش افراد، اتخاذ روش

  . ضروری است
 

به منظور آموزش خانواده ها در مورد نقش و وظايفشان به عنوان سرپرست در امر رشد و مراقبت از . ١٦
لدين نسبت به مسائل  لدين، آگاه و حساس ساختن وا آودآان خود و نيز گسترش روابط مثبت ميان آودآان و وا

های خانوادگی و اجتماعی، بايد تدابيری اتخاذ شده و و  به شرکت در فعاليت آودآان و جوانان و تشويق جوانان
  . هايی پيشبينی گردد برنامه

 
لدين را  ها بايد تدابيری اتخاذ آنند آه انسجام و هماهنگی خانوادگی را ارتقأ دهد و جدايی آودآان از وا دولت. ١٧
  . ديگری وجود نداشته باشد، منع آنندحل  استثنای مواردی آه برای رفاه و آيندۀ آودك راه به
 

نقش خانواده و خانواده به مفهوم سنتی و گسترده آن در روند پرورش اجتماعی آودآان حائز اهميت بسيار . ١٨
ها، مشارآت و سهيم شدن جوانان در امور جامعه نيز امری بسيار  ليت همچنين تأآيد بر نقش آتی، مسئو. است

  .  اساسی به شمار می رود
 

ها و ديگر نهادها بايستی بر  در مقام تضمين حقوق آودآان جهت پرورش اجتماعی به طور صحيح، دولت. ١٩
های اجتماعی و حقوقی موجود تكيه آنند و در مواردی آه نهادهای سنتی و رسوم نقش خود را از دست  سازمان

  . های جديدی ابداع آنند داده اند، روش
 
  آموزش. ب
 

  . آموزش همگانی را برای آليۀ جوانان تأمين کننددولت ها موظفند . ٢٠
 

 :ای بايستی به امور زير توجه آنند های علمی و حرفه های آموزشی عالوه بر فعاليت نظام. ٢١
های اجتماعی آشوری آه آودك در  های اساسی و توسعه احترام به هويت فرهنگی آودك، ارزش تعليم ارزش) الف 

 های بنيادين؛ تفاوت با فرهنگ آودك و نيز حقوق بشر و آزادیهای م آن زندگی می آند، تمدن
 لقوۀ جوانان؛ های جسمی و روحی با آمك به پرورش و شكوفايی شخصيت، استعدادها، توانايی) ب
جوانان بايستی در روند پرورشی اشان به عنوان عامل فعال و مؤثر شرکت داشته باشند و نبايد در اين روند ) ج

 منفعل واقع شوند؛
 آند؛ بخشد وحس تعلق به مدرسه و جامعه را در آنها ايجاد  هايی آه به جوانان هويت  توسعۀ فعاليت) د
 های فرهنگی و غيره؛ تشويق جوانان به درك و احترام به نظرات و عقايد مختلف و تفاوت) ه
 نه آاری؛های کاری و پيشرفت در زمي ای، فرصت ارائه اطالعات و راهنمايی درباره آموزش حرفه) و
 حمايت روانی مثبت از نوجوانان و اجتناب از رفتاری آه آثار سوء روانی بر نوجوان دارد؛) ز
  .گيرانه انضباطی، به خصوص تنبيه بدنی احتراز از تدابير سخت) ح
 

های اجتماعی و نهادهايی که به امور جوانان می  لدين، سازمان  های آموزشی بايستی تالش آنند با وا نظام. ٢٢
  .پردازند همکاری کنند
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های  هايشان در برابر قانون و نيز ارزش جوانان و خانواده های آنها را بايستی از قانون و حقوق و مسئوليت. ٢٣
  .جهانی از جمله اسناد حقوقی سازمان ملل متحد آگاه ساخت

 
بدين منظور . آنند های آموزشی بايستی به جوانانی آه در معرض خطرات اجتماعی هستند توجه خاص نظام. ٢٤

  . ها و رويکرد و ابزار تربيتی پيشگيری مناسب و خاص، تدوين و به طور دقيق اجرا شود  بايستی برنامه
 

های جامع برای جلوگيری از مصرف الكل و مواد مخدر و ساير مواد مضر برای  ها و استراتژی مشی به خط. ٢٥
ارشناسان بايد برای پيشگيری از اين مسئله و برخورد با آن جوانان بايستی توجه خاص شود و آموزگاران و ساير آ

همچنين اطالعات مربوط به مضرات مصرف و اعتياد به مواد مخدر و مشروبات . تجهيز شده و آموزش ببينند
  . الكی بايستی در اختيار محصالن و دانشجويان قرار گيرد

 
ت پزشكی، مشورتی و خدمات ديگر برای جوانان مدارس بايد مرآز اطالعات و راهنمايی برای ارائه خدما. ٢٦

آشی قرار  رفتار، غفلت، آزار يا بهره های خاصی احتياج دارند و مورد سوء ويژه جوانانی آه به مراقبت باشند، به
  . اند گرفته

 
 آموزگاران، ساير بزرگساالن و کليۀ دانش آموزان را بايستی از طريق اجرای برنامه های آموزشی نسبت به. ٢٧

های قومی  درآمد، اقليت های محروم يا آم های نسل جوان، به خصوص آنهايی آه به گروه مسائل، نيازها و برداشت
  . ها تعلق دارند، حساس و آگاه ساخت و ساير اقليت

 
،  ای و آموزشی در خصوص برنامه های رسمی آموزشی بايستی تالش آنند به استانداردهای عالی حرفه نظام. ٢٨

. ز برخورد به يادگيری و تعليم و تربيت و همچنين استخدام و آموزش معلمان با صالحيت دست يابندو طر  روش
  . دار انجام گيرد ها و مراآز متخصص و صالحيت نظارت و ارزيابی منظمی بايد از نتايج آار توسط سازمان

 
  . ريزی و اجرا آنند طرح  برنامه های فوق ليت های اجتماعی برای جوانان فعا مدارس بايستی با همكاری گروه. ٢٩

 
های  اند، بايد آمك به آودآان و جوانانی آه در امر تحصيلی با مشكل مواجه هستند يا ترك تحصيل آرده. ٣٠

  . خاصی ارائه شود
 

آموزان بايد در تعيين  النه باشد؛ دانش ها و قواعد ی را ترويج کنند آه صحيح و عاد مدارس بايستی خط مشی. ٣١
  . ها از طريق نماينده، شرآت داشته باشند گيری مدارس از جمله مقررات انضباطی و تصميم خط مشی

 
  جامعه. ج
 

های خاص جوانان و ارائه مشورت و راهنمايی به  به منظور پاسخگويی به نيازها، مشکالت، منافع و دغدغه. ٣٢
  . ايجاد و در صورت وجود، تقويت شوندهايی در بطن جامعه  هايشان بايستی خدمات و برنامه آنها و خانواده

 
جامعه بايستی موازين مختلف جهت معاضدت اجتماعی به جوانان ابداع و در صورت وجود اين موازين، آن . ٣٣

ها از جمله شامل ايجاد مراآز توسعه اجتماعی، تسهيالت تفريحی و مراآز خاصی که به  ها را تقويت کند اين آمك
در ارائۀ اين کمک ها بايستی، احترام به حقوق . خطرات اجتماعی می پردازند، استمشکالت آودآان در معرض 

  . فردی تضمين شود
 

اند، بايستی اماکن خاصی پيشبينی  توانند با خانواده خود زندگی آنند يا فاقد منزل مسكونی برای جوانانی آه نمی. ٣٤
  . شود

 
اين . ته خدمات و تدابير آمكی جهت جوانان ارائه شودبرای تسهيل دوران گذار به سن بلوغ بايستی يك رش. ٣٥

  . لجه باشد های ويژۀ معتادان با تأآيد بر مراقبت، مشورت، معاضدت و معا خدمات بايد شامل برنامه
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آنند بايستی از لحاظ مالی و نيز از جهات ديگر  های داوطلب آه خدماتی برای جوانان عرضه می سازمان. ٣٦

  . ها قرار گيرند ساير سازمانلت و  مورد حمايت دو
 

به اين سازمان ها . های خاص جوانان ايجاد و در صورت وجود تقويت شود در هر محله ای بايد سازمان. ٣٧
بايستی موقعيتی تفويض شود که بتوانند به عنوان يکی از شرکت کنندگان اصلی در مديريت امور جامعۀ محلی 

هايی آه به  های جمعی داوطلبانه خصوصًا حرآت ان را به ايجاد حرآتاين سازمان ها بايستی جوان. محسوب شوند
  . شود، تشويق آنند نفع جوانان نيازمند آمك ايجاد می

 
عهده  الزمه به آودآان خيابانی و بدون مسكن به ای در ارائه خدمات  های دولتی بايد مسئوليت ويژه سازمان. ٣٨

مسكن، اشتغال و ساير اشكال و منابع آمك و معاضدت بايستی در اطالعات مربوط به تسهيالت محلی، . گيرند
  . اختيار جوانان قرار گيرد

 
بايستی تسهيالت و خدمات متنوعی ايجاد شود که مورد عالقۀ جوانان بوده و منافع خاصی را در بر داشته . ٣٩

  . باشد و به سهولت در دسترس آنها قرار گيرد
 
  های گروهی رسانه. د
 

های گروهی را تشويق کرد که اطالعات و مدارکی را آه از منابع گوناگون بين المللی و ملی آسب انهبايد رس. ٤٠
  . ميکنند در دسترس جوانان قرار دهند

  
های گروهی را بايستی به برجسته ساختن نقش مثبتی که جوانان در امور جامعه ايفا می کنند تشويق رسانه. ٤١
  . کرد

 
بايستی به اشاعۀ اطالعات در مورد خدمات، تسهيالت و امکانات موجود در جامعه های گروهی را رسانه. ٤٢

  . برای جوانان تشويق کرد
 

های سينمايی به طور خاص بايد تشويق شوند نمايش  وسايل ارتباط جمعی به طور عام، و تلويزيون و فيلم. ٤٣
به خصوص  اهانت ، اهانت و آشیخالف عفت، مصرف مواد مخدر، نمايش خشونت و همچنين بهره: هایصحنه

ها بايد اصول و الگوهای اين رسانه. در مورد آودآان، زنان و در روابط ميان افراد، را به حداقل برسانند
  . طلبانه را به جامعه ارائه دهندمساوات

 
اعتياد های گروهی بايستی از نقش گستردۀ اجتماعی و مسئوليت سنگين ونفوذ خود در خصوص مسئلۀ  رسانه. ٤٤

های متعادل و  به مواد مخدر و الكل آگاه باشند و از قدرت خود برای پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر از روش
  . های مؤثر مبارزه با مواد مخدر بايد در آليه سطوح ترويج شود برنامه. صحيح استفاده آنند

 
  خط مشی اجتماعی. ٥
 

لويت بخشيده و برای تأمين مؤثر  های مربوط به جوانان او برنامهها و  لتی بايستی به طرح های دو سازمان. ٤٥
های پزشكی و بهداشتی، تغذيه، مسكن و خدمات وابسته به آنها،  الزمه جهت مراقبت خدمات، تسهيالت، و پرسنل 

ر از جمله جلوگيری از اعتياد به مواد مخدر و الكل و حصول اطمينان از اين آه خدمات مزبور عمًال در اختيا
  . گيرد، بودجه و منابع ديگر به قدر آافی فراهم آورند جوانان قرار می

 
عنوان آخرين راه حل و به مدت بسيار محدود، توسل جست،  به نگهداری جوانان در نهادهای تأديبی بايستی به. ٤٦

ح مشخص معيارهای مداخله رسمی بايد به طور صري. توجه به مصالح جوانان در درجه اول اهميت قرار دارد
 :شود و به موارد زير محدود باشد
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} قيم، ولی{لدين يا سرپرستان قانونی  هنگاميکه آسيب و لطمات وارده بر آودك يا جوان، ناشی از عمل وا) الف
 آنها باشد؛

لدين يا سرپرست خود   در مواردی آه آودك يا جوان مورد سوء استفاده جنسی، جسمی يا احساسی توسط وا) ب
 قرار گيرد؛

آشی قرار  لدين و يا سرپرست خود رها شده و يا مورد غفلت يا بهره در مواردی آه آودك يا جوان توسط وا) ج
 . گرفته است

لدين يا سرپرستان خود در معرض خطرات جسمی يا روانی  در مواردی آه آودك يا جوان به دليل رفتار وا) د
 قراردارد؛

لدين يا  طرات جدی جسمی يا روانی برای او است و وادر مواردی آه رفتار کودک يا جوان متضمن خ) ه
  . سرپرستان و نيز مراآز خدمات اجتماعی باز قادر به آمك به وضعيت او نيستند

 
لدين يا سرپرستان قادر به تأمين امكانات تحصيلی يا آارآموزی   های دولتی بايستی در مواردی آه وا سازمان. ٤٧

  . ای آنها فراهم سازندجوانان نيستند، اين امكانات را بر
 

های معتبر تحقيقات علمی بنا شده است به  هايی در خصوص پيشگيری از جرم که براساس يافته بايستی برنامه. ٤٨
  . طور ادواری مورد ارزيابی قرار گرفته و در صورت لزوم اصالح شوند اجرا در آيد، اين برنامه ها بايستی به

 
رفتار و  ع رفتار يا شرايطی آه موجب تعدی جسمانی، روانی، سوءاطالعات علمی الزم در مورد نو. ٤٩
  . شود بايستی در اختيار متخصصان و عموم مردم قرار گيرد آشی از جوانان می بهره

 
جوانان نيز بايد در تهيه، . ها بايد به صورت داوطلبانه باشد ها و برنامه به طور آلی، مشارآت در اين طرح. ٥٠

  . شرآت داشته باشندتوسعه و اجرای آنها 
 

هايی برای پيشگيری از خشونت خانوادگی بر عليه جوانان چه  ها، تدابير و استراتژی مشی ها بايستی خط دولت. ٥١
لت جزايی ايجاد آرده و يا در صورت وجود آنها را توسعه داده و به اجرا  در داخل و چه در خارج از نظام عدا

  . های خانوادگی را تضمين کنند مناسب با قربانيان خشونت ها بايد رفتار همچنين دولت. درآورند
 
  وضع قوانين و مديريت دادرسی ويژه نوجوانان. ٦
 

 . هايی جهت ارتقاء و حمايت از حقوق و رفاه آليه جوانان تدوين و اجرا آنند ها بايستی قوانين و رويه دولت. ٥٢
های  ليت و استفاده از آودآان و جوانان در فعا آشی رفتار، بهره برای پيشگيری از آسيب رساندن، سوء. ٥٣

  . مجرمانه بايستی قوانينی وضع و اجرا شود
 

بار يا  هيچ آودك يا جوانی نبايد در خانه، مدرسه يا نهاد ديگر در معرض اقدامات تربيتی و تنبيهی خشونت. ٥٤
  . آميز قرار گيرداهانت 

 
امكان دسترسی آودآان و جوانان به هر نوع اسلحه وضع و بايستی قوانينی با هدف محدود و آنترل آردن . ٥٥

  . اجرا گردد
 

منظور جلوگيری از برچسب زدن، آسيب رساندن و مجرم شناخته شدن جوانان، بايد قوانينی به نفع جوانان  به. ٥٦
در جرم زدائی از اعمالی آه در صورت ارتكاب توسط افراد بزرگسال جرم و تخلف محسوب نمی شود، وضع 

  . ددگر
 

ايجاد هيئت های بازرسی و رسيدگی به شكايات و نهادهای مستقل مشابه آه هدفشان تضمين وضعيت، حقوق . ٥٧
اين هيئت ها بايد . و منافع جوانان و تضمين ارائه خدمات مشورتی به آنان است، بايستی مورد توجه قرار گيرد

نظارت بر حمايت از نوجوانان محروم از آزادی قواعد ناظر و  قواعد پکن، رهنمودهای رياضهمچنين بر اجرای 
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. های حاصله و مشكالت موجود در تحقق اسناد مزبور ارائه دهند آنند و در فواصل منظم گزارشی دربارۀ پيشرفت
  . مراآزی نيز بايستی جهت ارائۀ مشاوره به آودآان تأسيس شود

 
ينه اعم از مرد و زن بايد برای پاسخگويی به مأموران حفظ نظم واجرای قانون و ساير آارآنان در اين زم. ٥٨

های فراقضايی که امکان رسيدگی به پرونده جوانان خارج از  های آافی ببينند و با برنامه نيازهای نوجوانان آموزش
  . نظام قضايی می دهد آشنايی داشته و حتی المقدور از آن استفاده کنند

 
نوجوانان در مقابل اعتياد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر وضع بايستی قوانينی برای حمايت از آودآان و . ٥٩

  . و با جديت اعمال شود
 
  ها و هماهنگی نهادها مشی تحقيقات، تدوين خط. ٧
 

به منظور ارتقاء همكاری و هماهنگی در فعاليت های درون سازمانی و فرا سازمانی بخش های مختلف . ٦٠
های اجتماعی و توسعه و نيز  نظام قضايی، سازمان جوانان و سازمان اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی،

  . ربط، تالشهايی بايد از جمله با ايجاد سازوکارهای هماهنگ کننده صورت گيرد ساير نهادهای ذی
 

ها و ابتكارات مرتبط با  ها و رويه ها، برنامه حاصل از طرح  تبادل اطالعات، تجربيات و کشفيات تخصصی. ٦١
 . المللی، تقويت شود ای و بين جوانان، پيشگيری از جرم و دادرسی نوجوانان بايستی در سطح ملی، منطقهجرايم 
لمللی در امور جرايم نوجوانان، پيشگيری از بزهكاری و دادرسی ويژه نوجوانان  ا ای و بين همكاری منطقه. ٦٢

  . يافته و تقويت شودبايستی با شرآت آارشناسان، متخصصان و سياستگذاران توسعه بيشتری 
 

های آموزشی، آزمايشی  ها و امور عملی خصوصًا در زمينه طرح مشی های فنی و علمی در مورد خط همكاری. ٦٣
ها،  و توجيهی و مسائل خاص پيشگيری از جرايم نوجوانان و بزهكاری نوجوان بايستی مورد حمايت اآيد دولت

  . ار گيردربط قر های ذی سازمان ملل متحد و ساير سازمان
 

آاری  های مؤثر برای پيشگيری از جرايم جوانان و بزه منظور يافتن روش همكاری در انجام تحقيقات علمی به. ٦٤
  . ای پخش و ارزيابی شود گونه تحقيقات به طور گسترده نوجوانان بايستی مورد تشويق قرار گرفته و نتايج اين

 
متحد بايستی هماهنگی وهمكاری نزديكی را در  ملل وابسته به سازمانها، انستيتوها، نهادها، و دفاتر  ارگان. ٦٥

خصوص مسائل مختلف مربوط به آودآان، دادرسی نوجوانان و پيشگيری از جرائم جوانان و بزهكاری نوجوانان، 
  . دنبال آنند

 
قش فعالی در ربط ، ن دبيرخانۀ سازمان ملل متحد بايستی، طبق رهنمودهای حاضر، با همكاری مؤسسات ذی. ٦٦

ها و ارزيابی و نظارت بر اجرای آنها، ايفا کرده و به عنوان منبع  مشی انجام تحقيقات، همكاری علمی، تهيه خط
 . های مؤثر پيشگيری از بزهكاری نوجوانان عمل آند معتبر جهت اطالعات مربوط به روش
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 اعالميه اصول اساسی عدالت در باره قربانيان بزه کاری و قربانيان سوء استفاده از قدرت
  

  ١٩٨٥نوامبر  ٢٩، مورخ ٤٠/ ٣٤مصوب مجمع عمومی ضمن قطعنامۀ 
 
 

  قربانيان جرم -الف 
 
شود آه به طور انفرادی يا جمعی، در اثر فعل يا ترك فعلی آه  اطالق می جا به افرادی در اين" قربانيان"واژۀ  . ١

} سازمان ملل متحد{ناقض قوانين جاری آيفری و قوانين مربوط به سوۀ استفاده از قدرت در يك آشور عضو 
از جمله آسيب جسمی يا روانی، رنجی روحی يا ضرر اقتصادی شده اند و يا حقی از حقوق  متحمل خسارت است،

 . بنيادينشان به طرزی فاحش نقض شده است
در اعالميه حاضر واژۀ قربانی به متضررين از جرم، صرفنظر از شناسايی، توقيف، تعقيب آيفری،  . ٢

همچنين حسب » قربانی«واژۀ . شود با آنها، اطالق میمحكوميت عاملين جرم و يا وجود نسبت خانوادگی متضرر 
مورد، خويشاوندان بالفصل و افراد تحت تكّفل و افرادی آه در اثر مداخله جهت آمك به قربانی درمخمصه و يا 

 . گيرد ممانعت از ارتكاب جرم خسارت ديده اند را نيز در برمی
نوع تبعيض، از جمله به جهات نژاد، رنگ پوست،  موازين بخش حاضر در مورد آليۀ افراد بدون اعمال هر. ٣

جنسيت، سن، زبان، مذهب، مليت، عقايد سياسى يا ساير عقايد، باورها و يا رسوم فرهنگى، دارايى، تولد يا 
 . وضعيت خانوادگى، خاستگاه قومى يا اجتماعى و توانايی جسمی، جاری خواهد بود

 
  دسترسى به عدالت و رفتار عادالنه

 
ها از حق دسترسی به محاآم قضايی  آن. بانيان بايستی با شفقت و احترام به شخصيتشان رفتار شودبا قر. ٤

 . اند بايد بر طبق قوانين داخلی ترميم و جبران شود برخوردارند و خسارتی آه متحمل شده
را طبق  بايستی ايجاد و تقويت شود آه خسارت قربانی) در صورت فقدان آن(ای تشكيالت قضايی و اداری. ٥

قربانيان بايد از حقوق خود . الوصول ترميم کند روالی رسمی و يا غير رسمی اما سريع، عادالنه، آم هزينه و سهل
 . در تقاضای جبران و ترميم خسارت از طريق روال های مذآور آگاه شوند

  :ش يابدقابليت تشكيالت قضايی و اداری در پاسخ به نيازهای قربانيان بايد به شرح زير گستر. ٦
آگاه ساختن قربانی از نقش اين تشكيالت و دامنۀ امكانات، تاريخ و چگونگی روال رسيدگی و دسترسی به ) الف(

 پرونده، به ويژه هنگامی آه جرم سنگينی رخ داده است و قربانی متقاضی کسب اطالعات است؛
ای وارد شود در مراحل الزم و  خدشهدر چهارچوب نظام عدالت جزايی آشور و بدون آنكه به حق دفاع متهم ) ب( 

های  مناسب دادرسی، هنگامی آه منافع شخصی قربانی مطرح است بايستی به او فرصت بيان نظرها و دغدغه
 خاطرش داده شود و بدان وقع نهاده شود؛

 های الزم بايد در طول روند رسيدگی در اختيار قربانی قرار گيرد؛ معاضدت) ج( 
شوند و در صورت لزوم حفاظت از حريم  ت آاهش مشكالتی آه قربانيان با آن مواجه میاتخاذ موازينی جه) د( 

 ها و گواهانشان جهت حمايت از آن ها در مقابل ارعاب و انتقامجويی؛  ها و خانواده خصوصی و امنيت آن
 . از اطالۀ دادرسی و تأخير در اجرای تصميمات و احكام ترميم خسارت قربانی اجتناب شود) ه( 
های غير رسمی حل  برای تسهيل مصالحه ميان طرفين دعوی و جبران خسارت قربانی، بايستی از روش. ٧

استفاده ) در صورت وجود اين روش ها(های عملی سنتی و بومی  اختالفات از جمله ميانجيگری، داوری و رويه
 . شود

 
  ترميم و جبران خسارت

 
، بايستی در صورت لزوم، خسارت قربانی، خانوادۀ و يا افراد ها مجرمين و يا اشخاص ثالث مسئول اعمال آن. ٨

جبران خسارت بايد شامل، استرداد اموال، پرداخت ضررو زيان، . تحت تكفل او را به صورتی عادالنه جبران آنند
 . باز پرداخت مخارج ناشی از جرم، تأمين خدمات، و مخارج احقاق حقوق قربانی باشد
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يد نظر در رويه عملی و مقررات و قوانين خود، امكان صدور آراء جداگانۀ جبران ها بايستی با تجد دولت. ٩
 . بينی آنند خسارت در امور آيفری را در آنار ساير احكام آيفری پيش

ترميم : المقدور هرگاه جرم موجب ايراد خسارت سنگين به محيط زيست شود، جبران خسارت بايستی حتی. ١٠
های اسكان مجدد افراد در مواردی  ، ترميم تجهيزات عمومی، بازپرداخت هزينهمحيط زيست، بازسازی تأسيسات

 . خانمانی ساآنين اين مساآن شده باشد را نيز در برگيرد پاشيدگی و بی آه جرم موجب از هم
آه نقض قوانين آيفری در اثر اقدامات آارمندان دولت و يا افراد ديگری که تحت عنوان رسمی يا شبه  هنگامی. ١١

رسمی عمل کرده اند، انجام گرفته باشد، آشور حوزۀ اشتغال آارمند يا مأمور مسئول موظف به جبران خسارت 
در صورت برآناری دولتی آه فعل يا ترك فعل موجب خسارت، تحت حاکميت او انجام گرفته است، . قربانی است

 . قدرت حاآمۀ و يا دولت جانشين مسئول پرداخت خسارت خواهد بود
 

  ت غرامتپرداخ
 

هنگامی آه پرداخت آامل غرامت توسط مجرم يا منبع ديگری ممكن نباشد، دولت بايد بکوشد در موارد زير . ١٢
  :پرداخت غرامت را تضمين کند

در مورد قربانيانی آه در اثر عمل مجرمانه صدمۀ سخت جسمی ديده اند و يا سالمتی عمومی جسمی يا ) الف(
 روانی اشان مختل شده است؛ 

اند و يا دچار معلوليت  در مورد خانواده و به ويژه افراد تحت تكفل قربانيانی آه در اثر جرم در گذشته) ب(
 . اند جسمانی يا روانی شده

تأسيس يك صندوق مالی ملی و تقويت و گسترش آن جهت پرداخت غرامت قربانی بايد مورد تشويق قرار . ١٣
ی نيز ا يجاد شود آه خسارت آن دسته ازافرادی را آه آشور های مالی ديگر گيرد و در صورت لزوم صندوق

 . متبوعشان قادر به جبران آن نيست، تأمين آند
 

  خدمات
 

المنفعه، انجمن های محلی و بومی از  های عام های دولتی و انجمن قربانيان بايد بتوانند از طريق سازمان. ١٤
 . برخوردار شوندهای الزم مادی، درمانی، روانی و اجتماعی  معاضدت

های ديگری آه احتماًال مفيد به حالشان  قربانيان را بايستی از وجود خدمات درمانی، خدمات اجتماعی، و آمك. ١٥
 . واقع خواهد شد، مطلع ساخت و دسترسی به آن را تسهيل آرد

مربوطه بايستی  آارآنان مراآز انتظامی، دادگستری، درمانی، و نيز مراکزخدمات اجتماعی و ساير مراآز. ١٦
هايی بايستی  همچنين دستورالعمل. های آموزشی خاص ببينند های قربانيان، دوره جهت آگاهی و توجه نسبت به نياز

 . های فوری و الزم تدوين شود جهت تضمين آمك
در ارائۀ خدمات و معاضدت به قربانی، بايد به ويژه به افراد ی آه به دليل خسارت وارده و يا عوامل مذآور . ١٧

  . نيازهای خاصی دارند توجه ويژه مبذول شود ٣در بخش 
 
  قربانيان سوء استفاده از قدرت - ب
 

يا جمعی در اثر فعل يا ترك فعلی  شود آه به طور انفرادی و جا به افرادی اطالق می ، در اين"قربانيان"واژۀ . ١٨
حتی اگر قوانين داخلی را نقض نکرده  -المللی مربوط به حقوق بشر است  آه ناقض هنجارهای پذيرفته شده بين

از جمله آسيب جسمی و روحی، رنجی روانی و ضرر اقتصادی شده اند و يا حقی از حقوق  متحمل خسارت -است
 . ستبنياديشان به طرزی اساسی نقض شده ا

المللی ناظر بر ممنوعيت سوءاستفاده از قدرت را در قوانين داخلی  آشورها بايستی موازين و هنجارهای بين. ١٩
بينی آنند، اين حقوق به ويژه ترميم و جبران  های احقاق حق قربانيان ناشی از اين جرم را پيش خود گنجانده و راه

مادی، درمانی، روانی و اجتماعی را نيز دربر  های ضروری خسارت، پرداخت غرامت وحمايت و معاضدت
 . گيرد می
المللی چند جانبه را در مورد قربانيان طبق تعريف مادۀ  آشورها بايستی انجام مذاآرات در عقد معاهدات بين. ٢٠
 . ، در دستور آار خود قرار دهند١٨
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جهت تطبيق با تحول شرايط مورد های عملی خود را  آشورها بايستی به طور ادواری قوانين جاری و رويه. ٢١
بررسی قرار داده و قوانينی وضع کرده و در صورت لزوم به موقع اجرا گذارند آه هر عملی را آه تحت عنوان 

ها و سازوآارهايی را  مشی گيرد ممنوع کرده و اتخاذ خط سوءاستفادۀ فاحش از قدرت سياسی يا اقتصادی قرار می
همچنين بايستی حقوق و طرق احقاق حق قربانيان چنين . آنند ارتقاء دهد ی میآه از انجام چنين اعمالی پيشگير

 . را تضمين آنند جرائمی را گسترش داده و تحقق آن
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 استقالل قضاتاصول بنيادين 
  

 ٦اوت الی  ٢٦اصول حاضر طی هفتمين کنگرۀ سازمان ملل متحد درخصوص پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمين که از 
نوامبر  ٢٩مورخ  ٣٢/٤٠در شهر ميالن برگزار شد، به تصويب رسيد و توسط مجمع عمومی طی قطعنامۀ  ١٩٨٥سپتامبر 
   ٤٠/ ١٤٦و قطعنامۀ  ١٩٨٥
  مورد تأييد قرار گرفت ١٩٨٥دسامبر  ١٣مورخ 

  
  

اند به ويژه شرايط  اند که مصمم با توجه به اين که، مردم سراسر جهان در منشور سازمان ملل متحد اعالم کرده
های  المللی را با گسترش و ترغيِب رعايِت حقوق بشر و آزادی و تحقق همکاری بين  الزم برای برقراری عدالت

  کنند؛ بنيادين بدون هيچ تبعيضی ايجاد
  

با توجه به اينكه اعالميۀحقوق بشر بر اصل برابری در مقابل قانون، اصل برائت، اصل دادرسی عادالنه و علنی 
  توسط دادگاهی مستقل، بيطرف وقانونی، صحه گذاشته است؛

  
و سياسی  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ميثاق بين المللی حقوق مدنی بين   با توجه به اين که ميثاق
المللی حقوق مدنی و سياسی از جمله حق بر دادرسی در مهلت  اند و عالوه بر اين ميثاق بين ضامن تحقق اين حقوق
  کند؛ معقول را تضمين می

  
  گيرد فاصله بسيار است؛ با توجه به اين که اغلب ميان اهداف مورد نظر اين اصول و آنچه اآنون در عمل انجام مي

  
برنامه ريزی و مديريت و اجرای عدالت در هر کشور، بايستی ملهم از اين اصول باشند و برای  با توجه به اين که

  هايی صورت گيرد؛  تحقق کامل اين اصول بايد تالش
  

با توجه به اين که هدف مقررات مربوط به منصب قضايی بايد ايجاد امكاناتی باشد آه قضات بتوانند بر طبق 
  اصول حاضر عمل کنند؛

  
ها، حقوق، تکاليف و اموال شهروندان برعهدۀ  ه به اين که تصميم گيری نهايی در مورد زندگی، آزادیبا توج

  قضات است؛
  

در قطعنامۀ  ،با توجه به اين که ششمين کنگرۀ سازمان ملل متحد درخصوص پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمين
خواست کرده است که تدارک اصول راهنما خود برای پيشگيری از جرم و کنترل آن، از کميته در ١٦شماره 

ها را در رديف  ها و دادسرا ه ای و جايگاه قضات دادگا درخصوص استقالل قضات، گزينش، آارآموزی حرفه
  دار خود قرار دهد؛ وظايف اولويت

  
ر با توجه به اين که بايستی ابتدا نقش قضات در نظام قضايی و اهميت گزينش، آارآموزی و سلوك آنان در نظ

  گرفته شود؛
  

اصول راهنمای زير به منظور کمک به کشورهای عضو جهت تضمين و پيشبرد استقالل قضات تدوين شده است؛ 
ها در چارچوب قوانين کشوری و رِويۀ ملی مورد توجه قرار گرفته و محترم شمرده  اين اصول بايد توسط دولت

اين اصول به . ذاران و عموم مردم را بدان جلب آردهمچنين بايستی توجۀ قضات، وکال، قوه مجريه وقانونگ. شود
ها نيز جاری  ای، در مورد آن ای تدوين شده است، ليكن در صورت وجود قضات غيرحرفه ويژه برای قضات حرفه

  . است
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  استقالل قضات
  
آن صحه ها تضمين شود و قانون اساسی يا قوانين ديگر داخلی بايد بر  استقالل قضات بايد توسط حكومت. ١ 

  . احترام به استقالل قضات و رعايت آن، وظيفۀ همۀ نهادهای دولتی و غير دولتی است. گذارند
  
طرفانه، براساس واقعه و طبق قانون  قضات در مورد اموری آه به ايشان رجوع داده شده است بايد بی. ٢

، مداخالت ناموجه، چه به طور گيری کنند و هيچ گونه محدوديت، اعمال نفوذ، تحريکات، فشار، تهديدات تصميم
  . ها را تحت تأثير قرار دهد مستقيم و چه به طورغيرمستقيم از جانب هر فرد و به هر دليل، نبايد آراء آن

  
قانونی   گيری در مورد صالحيت يا عدم صالحيت قضات بر کليۀ پرونده های قضايی احاطه دارند و حق تصميم. ٣

  . ها تعلق دارد منحصرًا به خود آناشان در رسيدگی به يک پرونده، 
  
ها نبايد مورد تجديد  احكام قضايی دادگاه. روال دادرسی بايد بدون هرگونه مداخلۀ ناموجه يا اعمال نفوذ طی شود. ٤

ای به اصل تجديد نظر قضايی و حق قانونی مقامات ذی صالح در کاهش يا  اين اصل خدشه. نظر قرار گيرند
 . کند ت وارد نمیتخفيف احكام قانونی قضا

  
توان دادگاهی را خارج از  نمی. هر کس حق دارد در دادگاهی عادی، طبق آيين دادرسی قانونی محاکمه شود. ٥

 . های عادی و قضايی را از صالحيت دادرسی خود محروم کند روال قانونی دادرسی تشکيل داد آه دادگاه
  
سی و رعايت حقوق اصحاب دعوی در عين حال هم بر طبق اصل استقالل قضات، تضمين روال صحيح دادر. ٦

 . حق و هم وظيفۀ قضات است
  
اند به منظور اينكه دستگاه قضايی بتواند به وظايف خود به نحوی صحيح عمل آند،  کشورهای عضو موظف. ٧ 

 . منابع مالی الزم را تأمين کنند
  

  آزادی بيان و شرکت در اجتماعات
 
قضات چون ديگر شهروندان، از آزادی بيان، آزادی اعتقادات، آزادی شرکت طبق اعالميه جهانی حقوق بشر . ٨

ها بايد همواره در ِاعمال اين حقوق، چنان رفتار کنند که  در انجمن ها و اجتماعات برخوردارند؛ با وجود اين، آن
  . طرفی و استقالل قضات محفوظ بماند شأن منصب قضايی و بی

  
های موجود برای  ديگر و يا پيوستن به انجمن های خاص قضات يا هر انجمن قضات بايستی در برپايی انجمن. ٩

  . ای و پاسداری از استقالل قضايی خود آزاد باشند دفاع از حقوق خويش و ارتقاء دانش حرفه
  

  صالحيت، گزينش و آموزش
 
های  آموزش شوند بايد درستکار، با صالحيت و برخوردار از اشخاصی که به منصب قضايی گمارده می. ١٠ 

های  های گزينش قضات بايد موازينی در جهت ممانعت از انتصاب در روش. ای و دانش الزم حقوقی باشند حرفه
گزينش قضات بايد بدون ِاعمال تبعيض از حيث نژاد، رنگ پوست، . بينی شود برخالف قاعده و نادرست پيش

اجتماعی، دارايی، نسب يا موقعيت اجتماعی انجام  جنسيت، مذهب، عقيدۀ سياسی يا هرعقيدۀ ديگر، خاستگاه ملی يا
  . شود گيرد؛ شرط دارا بودن تابعيت کشورذيربط برای اشتغال به منصب قضايی ِاعمال تبعيض محسوب نمی

  
  شرايط اشتغال و سنوات خدمت

  
ها  بازنشستگی آنها، امنيت، دستمزد مناسب، شرايط کاری، مستمری و سن  دوران خدمت قضات، استقالل آن. ١١ 

  . شود بايد توسط قانون تضمين 
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اند،  قضات، منتصب يا منتخب را تا زمانی که به سن الزم بازنشستگی يا پايان مدت اشتغال خود نرسيده. ١٢ 

  . آرد  توان عزل نمی
  
ای، بايد مبتنی بر عوامل عينی، به ويژه صالحيت،  ترفيع شغلی قضات، در صورت وجود چنين رويه. ١٣ 

  . ها باشد درستکاری و تجربۀ آن
  
کنند، امری داخلى و به عهدۀ  های قضايی ميان قضات در حوزه قضايی که در آن خدمت می توزيع پرونده. ١٤ 

  . دستگاه اداری دادگستری است
  

  ای و مصونيت رازداری حرفه
  

های علنی  خارج از جلسه  وظيفهای که در جريان انجام  قضات درمورد آراء صادرۀ خود و اطالعات محرمانه. ١٥
  . اند و در اين باره ملزم به ادای شهادت نيستند ای آورند، مکلف به رازداری حرفه به دست می

  
قضات بايد طبق قوانين داخلی در مقابل دعوی مدنی مبنی بر تقاضای جبران خسارت ناشی از تصميم . ١٦

معهذا اين مصونيت نافی ِاعمال . برخوردار باشند ناشايست و يا اهمال در انجام وظيفه از مصونيت شخصی
خواهی يا حق برخوردارى شهروندان از جبران خسارت توسط دولت  نظر دادرسی انتظامی يا هرگونه حق تجديد

  . نيست
  

 تدابير انتظامی، تعليق و عزل
  
طرفانه  يد به سرعت و بیای او با هرگونه اتهام يا شکايت عليه قاضی مربوط به انجام وظيفۀ قضايی و حرفه. ١٧ 

مراحل . طرفانه برخوردار است قاضی از حق دادرسی بی. بر طبق روال دادرسی قانونی مورد بررسی قرار گيرد
  . را تقاضا آند که قاضی عكس آن تحقيقات اوليۀ پرونده بايد محرمانه بماند، مگر اين 

توانايی يا رفتاری آه مانع از  دليل عدم لياقت و  توان صادر آرد، مگر به حكم تعليق و عزل يك قاضی را نمی. ١٨ 
  . انجام وظيفه توسط او شود

  
در تمامی محاکمات انتظامی ، تصميمات مبنی بر تعليق يا عزل بايد با توجه به قواعدی آه در باب سلوك . ١٩ 

  . قضات وضع شده است، اتخاذ شود
   

اين اصل را . مورد تجديدنظر نهادی مستقل قرار گيردتصميمات مربوط به تعليق يا عزل انتظامی بايد . ٢٠
عالی آشور يا قوۀ مقننه در چارچوب يک دادرسی شبه قضايی، جاری  توان در مورد آراء صادره توسط ديوان می

  . ندانست
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  دعاویاصول اساسِی نقش و وظايف وکالی 
  

، ١٩٩٠ سپتامبر ٧اوت الی  ٢٧( مصوب هشتمين کنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمين 
  )هاوانا، کوبا

  
  

در آنار ساير تصميمات، بر عزم راسخ خود   با توجه به اينكه، مردم سراسر جهان در منشور سازمان ملل متحد،
های  مبنی بر فراهم ساختن مقتضيات ضروری جهت حفظ عدالت تأکيد کرده اند و تحقق بخشيدن به همكاری

ون اعمال تبعيض به لحاظ نژاد، جنسيت، های بنيادين بد المللی در ارتقاء و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادی بين
  اند،  زبان و مذهب را به عنوان هدفی از اهداف خود اعالم آرده

  
با توجه به اينكه اعالميۀحقوق بشر بر اصل برابری در مقابل قانون، اصل برائت، دادرسی عادالنه و علنی توسط 

اند، صحه  ز افرادی آه متهم به ارتكاب جرمدادگاهی مستقل و بيطرف، و تأمين آليۀ تضمينات ضروری در دفاع ا
  گذاشته است، 

  
المللی حقوق مدنی و سياسی حق برخورداری از انجام محاآمه در مدت زمان معقول،  با توجه به اينكه ميثاق بين

  طرف را به رسميت شناخته است، دادرسی عادالنه و علنی توسط دادگاهی صالح و قانونی، مستقل و بی
 

ها توسط منشور سازمان ملل  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر الزام دولت ينكه ميثاق بينبا توجه به ا
 های بشر تأآيد آرده است،  متحد به ارتقای احترام جهانی و بالفعل به حقوق و آزادی

 
 حبس قرار دارندمجموعۀ اصول در حمايت از آليۀ افرادی آه تحت هر نظامی از بازداشت يا با توجه به اينكه 

اند، حق دارند از آمك مشاور حقوقی و تماس و مشورت با او  تصريح آرده است آه آليه افرادی آه بازداشت شده
  بر خوردار شوند،

  
های حقوقی و امكان تماس محرمانه با  تضمين آمك قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانيانبا توجه به اينكه در 

  برد توصيه شده است، تهمی آه در بازداشت بسر میمشاور حقوقی برای م
  

حق آليۀ افراد مظنون يا متهم به  برموازين تضمينی در حمايت از افراد در معرض مجازات اعدام با توجه به اينکه 
ارتكاب جرِم مشمول مجازات اعدام، در برخورداری از معاضدت حقوقی متناسب با هر مرحلۀ دادرسی بر طبق 

  ، تأکيد می کند، و سياسی  المللی حقوق مدنی ميثاق بين ١٤مفاد مادۀ 
  

 اعالميۀ اصول بنيادين اجرای عدالت در حق قربانيان جرم و قربانيان سوءاستفاده از قدرتبا توجه به اينكه 
المللی و ملی اتخاذ شود آه امكان دسترسی به عدالت، برخورداری از خدمات  آند موازينی در سطح بين توصيه می

  درمانی مناسب، جبران خسارت و پرداخت غرامت و معاضدت را برای قربانيان جرم گسترش دهد، 
  

افراد چه در زمينۀ اقتصادی و چه در های بنيادين و حقوق بشر آه همۀ  های الزم از آزادی با توجه به اينكه حمايت
و سياسی از آن برخوردارند، مستلزم دسترسی بالفعل آليۀ افراد به خدمات  زمينۀ اجتماعی و فرهنگی يا مدنی 

  حقوقی وآالی مستقل است،
  

ل ای، حمايت از اعضاء خود در مقاب ای وآال در حفظ هنجارها و اخالق حرفه های حرفه آه آانون با توجه به اين
اعمال فشار و محدوديت و دخالت ناموجه، تأمين خدمات حقوقی برای افرادی آه بدان نياز دارند، همكاری با دولت 

اصول اساسی نقش و وظايف آنند،  اند نقش اساسی ايفاء می هايی آه در خدمت عدالت و منافع عمومی و ساير نهاد
عضو در راستای وظايفشان در ارتقاء و تضمين  آه در ذيل آمده است و برای آمك به کشورهای وآالی دعاوی

شان  های عملی ا ها در چهارچوب قانونگذاری و رويه ايفای صحيح نقش وآال تدوين شده است، بايستی توسط دولت
بايستی توجۀ وآال و افراد ديگر چون قضات، مقامات قضايی  در سطح ملی ملحوظ و رعايت شود و همچنين 
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مجريه و قانونگذاران و عموم مردم بدان جلب شود، اين اصول همچنين در مورد افرادی  دادسراها، نمايندگان قوۀ
   . پردازند جاری است آه به طور غير رسمی به شغل وآالت می

 
  های حقوقی دسترسی به وآيل و معاضدت

  
ی، وآيلی برای ای از دادرسی جزاي آليۀ افراد حق دارند برای حفظ و تحقق حقوق و دفاع از آن، در هر مرحله. ١

  . خود انتخاب آنند
  
بينی آنند آه امكان دسترسی به وآيل را برای آليۀ  های آارآمد و سازوآارهای آاملی پيش ها موظفند رويه دولت. ٢

ها به سر می برند، بدون اعمال هر نوع تبعيض از جمله به لحاظ   افرادی آه در قلمرو و حوزۀ صالحيت قضايی آن
جنسيت، زبان، مذهب، نظرات مذهبی يا سياسی، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی، تولد،   تبار،نژاد، رنگ پوست، 

  . وضعيت اقتصادی يا ساير اوضاع، فراهم سازد
   
ها موظفند بودجه و منابع مالی آافی، جهت ارائۀ خدمات حقوقی به افراد تهيدست، و در صورت لزوم به  دولت. ٣

ريزی و تأمين خدمات، تسهيالت و ساير  ای وآال بايد در برنامه های حرفه آانون. ايندساير افراد محروم، تأمين نم
  . منابع شرکت کنند

  
هايی را توسعه دهند که عامۀ مردم را نسبت به حقوق و تكاليف  ای وآال بايد برنامه های حرفهها و آانوندولت. ٤

به ويژه بايستی به ارائۀ کمک . يادين بشر مطلع سازدهای بنقانونی اشان و نقش اساسی وآال در حمايت از آزادی
های الزم به تهيدستان و ساير افراد محروم جهت دستيابی آنها به حقوق خود و در صورت لزوم به آمك وآال، 

  . توجه خاص مبذول شود
  

  تضمينات خاص در اجرای عدالت آيفری
  
شوند و يا هنگامی آه به ارتكاب  توقيف يا بازداشت می عمل آورند آه آليۀ افرادی آه ها بايد مراقبت به دولت . ٥

  . يابند شوند، در اسرع وقت توسط مقامات صالح از حق خود درانتخاب وکيل اطالع  ای متهم می جرم يا جنحه
  
آند از حق داشتن وآيل  چنانچه افراد مذکور در فوق فاقد وآيل باشند، در مواردی آه اجرای عدالت اقتضاء . ٦

در صورت عدم توانايی آن ها در . با تجربه و با صالحيت آافی در زمينۀ جرم اتهامی، برخوردارندتسخيری 
  . پرداخت هزينه وکالت، نصب وکيل برای آن ها به رايگان خواهد بود

  
اند و يا تحت بازداشت قرار دارند، چه  ها بايد همچنين اطمينان حاصل آنند آه آليۀ افرادی آه توقيف شده دولت. ٧

ساعت از لحظۀ دستگيری يا بازداشت، با وآيلی  ٢٤ها وارد شده باشد و چه نباشد، ظرف حداقل  اتهام جزايی به آن
  . تماس برقرار آرده باشند

  
آافی و تسهيالت الزم فرصت  در اسرع وقت ازبايد بتوانند اند  ی شدهتوقيف، بازداشت يا زندانی آه افراد آليۀ. ٨

عمال سانسور و به طور آامًال محرمانه، مشاوره با وآيل خود بدون استراق سمع يا ِاجهت مالقات، مصاحبت و يا 
توانند چنين مالقاتی را تحت نظر قرار دهند اما حق استماع آن را  میقانون  مأموران اجرای. باشند برخوردار

  . ندارند
  

  صالحيت تخصصی و آارآموزی
  
ای آموزشی بايد مراقبت به عمل آورند آه وآال آموزش و ه ای وآال، و نهاد های حرفه ها، آانون دولت. ٩

های بنيادينی آه  ها و وظايف اخالقی حرفۀ خود و حقوق بشر و آزادی باشند و از آرمان های الزم را ديده  آارآموزی
  . المللی به رسميت شناخته شده است، آگاه باشند توسط قوانين ملی و بين
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های آموزشی بايد مراقبت به عمل آورند آه برای شروع حرفۀ  وآال و نهادای  های حرفه ها، آانون دولت. ١٠
مذهب، نظرات مذهبی يا   وآالت و يا ادامۀ آن هيچ گونه تبعيضی به لحاظ نژاد، رنگ پوست، جنسيت، تبار،

ه آ سياسی، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی، تولد، وضعيت اقتصادی يا ساير خصوصيات اعمال نشود، مگر آن
برای پرداختن به حرفۀ وآالت در آشور خاصی ملّيت آن آشور الزم باشد آه چنين موردی تبعيض محسوب 

  . شود نمی
  

شان تأمين  های اجتماعی و جماعات و يا مناطقی وجود دارد آه احتياجات حقوقی يی آه گروه در آشورها. ١١
زبان متفاوتند و يا در گذشته مورد تبعيض قرار ها دارای فرهنگ، سنت و  شود، خصوصًا هنگامی آه اين گروه نمی
های آموزشی، بايستی موازينی اتخاذ آنند آه افراد داوطلب ميان  ای وآال و نهاد های حرفه ها، آانون اند، دولت گرفته

های الزم مطابق با احتياجات  ها بتوانند به حرفۀ وآالت بپردازند و مراقبت به عمل آورند آه آموزش اين گروه
  . های ذيربط در اختيارشان قرار گيرد وهگر
  

  ها وظايف و مسئوليت
  

  . مديريت و اجرای عدالت، بايستی حافظ شأن و حيثيت شغلی خود باشند  وآال در مقام عاملين اصلی. ١٢
  

  :وظايف وآال در قبال موآلين خود شامل امور زير است. ١٣
  

بخشی آه  شان و چگونگی طرز عمل نظام حقوقی در  نونیتوصيه به موآلين خود در باب حقوق و الزامات قا) الف
  شود؛  ها مربوط می به حقوق و الزامات آن

  ها؛ ها به طرق مناسب، و اتخاذ تدابير قانونی برای حفظ منافع آن معاضدت به آن - ب 
  . ها در محضر دادگاه يا مقامات قضايی يا اداری در صورت لزوم، معاضدت به آن - ج
  

های بنيادينی را آه  ايت از حقوق موآلين خود و گسترش عدالت، بايد همواره حقوق بشر وآزادیوآال در حم. ١٤
است مّد نظر قرار دهند و همواره آزادانه و با جديت و مطابق  المللی به رسميت شناخته شده توسط قوانين ملی و بين

  . با قانون و موازين پذيرفته شده و اصول اخالقی حرفۀ وآالت عمل آنند
  

  . وآال بايستی همواره منافع موآلين خود را صادقانه مّد نظر قرار دهند. ١٥
  

  تضمينات مربوط به حرفۀ وآالت
  

  :ها موظفند امور ذيل را برای حرفۀ وآالت تضمين آنند دولت. ١٦
جا مواجه شوند به وظايف خود عمل  وآالی دعاوی بتوانند بدون آنكه با تهديد، مانع، مزاحمت يا مداخله بی): الف

  کنند؛ 
  وآالی دعاوی بتوانند آزادانه در داخل يا به خارج آشور سفر آرده و با موآلين خود مالقات آنند؛ ) ب
ری و يا مجازات مالی، اداری و غيره به دليل انجام مصونيت آن ها از تعقيب کيفری يا تهديد به تعقيب کيف) ج

  . شان است ا شان و منطبق بر معيارها و اصول اخالقی حرفه اموری آه داخل در وظايف شغلی ا
   

ها  گيرد، آن ای اشان در خطر قرار می مقامات مسئول بايد هنگامی آه امنيت وآال به دليل انجام وظايف حرفه. ١٧
  . رار دهندرا تحت محافظت خود ق

  
  . وآال نبايد به دليل انجام وظايف خود با موکلينشان و نيات آنها مشتبه شوند. ١٨

  
هنگامی آه حق داشتن وآيل در محضر يك دادگاه يا يك مرجع اداری به رسميت شناخته است، دادگاه يا مرجع . ١٩

آورد، مگر آنكه وآيل طبق قانون و  تواند از حضور وآيل در دفاع از موآل خود ممانعت به عمل نمیمذکوراداری 
  . رويۀ ملی يا اصول حاضر صالحيت الزم را دارا نباشد
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ای خود  وآالی دعاوی برای مطالبی آه با حسن نيت در دفاعيه آتبی يا شفاهی خود و يا به دليل وظايف حرفه. ٢٠

  . مدنی و آيفری برخوردارندآنند، از مصونيت  در محضر دادگاه و يا مرجع قضايی يا اداری ديگر ايراد می
   

ها و مدارك تحت اختيار و نظارت خود را برای  امكان دسترسی به اطالعات، پرونده  مقامات صالحه موظفند،. ٢١
اين امكان . وآال به مدت کافی تأمين کنند تا آنها بتوانند مساعدت حقوقی مؤثری را در اختيار موآلينشان قرار دهند

  . ر اسرع وقت در اختيار وآال قرار گيردبايد در زمان الزم و د
   

ها بايد سّری بودن مكاتبات و مكالمات ميان وآال و موآلينشان در حيطۀ روابط آاری را به رسميت  دولت. ٢٢
  . شناخته و محترم شمرند

  
  آزادی بيان و تشكيل اجتماعات

  
ها و اجتماعات  قادات، شرآت در انجمناعت  بيان، آزادی وآالی دادگستری چون ساير شهروندان از حق آزادی. ٢٣
ويژه از حق شرآت در بحث وگفتگوهای عمومی در بارۀ قوانين و اجرای عدالت و ارتقاء حقوق بشر و  و به

ها برخوردارند، و  المللی و شرآت در جلسات آن های محلی، ملی يا بين حمايت از آن، عضويت يا تشكيل انجمن
در تحقق . ای روبرو شوند های حرفه يا عضويتشان در انجمنی قانونی با محدوديت نبايد به دليل اقدامات قانونی و

  . حقوق مذآور وآال بايد رفتاری مطابق با قانون و معيارهای پذيرفته شده و اصول اخالقی حرفۀ خود داشته باشند
  

  ای وآال های حرفه کانون
  

تشكيل دهند و يا به عضويت آن درآيند آه از حقوقشان ای خودگردانی  های حرفه وآالی مدافع حق دارند آانون. ٢٤
هيئت اجرايی را . شان حمايت آند ای دفاع آرده، آموزش و آارآموزی مداوم را گسترش دهد و از شرافت حرفه

  . بايستی اعضای انجمن انتخاب آنند و اين هيئت وظايفش را بدون دخالت نيرويی خارج از آانون انجام دهد
   

ای وآال بايد برای حصول اطمينان از اينكه آليۀ افراد دسترسی برابر و بالفعل به  حرفه های آانون. ٢٥
جا، امكان ارائۀ توصيه و آمك به موآلين خود را، طبق  های حقوقی دارند و وآال بدون مانع و دخالت بی معاضدت

  . همكاری آنند های پذيرفته شده و اصول اخالقی حرفه خود، دارا هستند، با دولت قانون و معيار
  

  روال دادرسی انتظامی
  

دار آانون وآال و يا با وضع قوانين بر طبق  ای وآال بايد توسط نهاد صالحيت قواعد ناظر بر سلوك حرفه. ٢٦
  . شود المللی تعيين  حقوق و عرف ملی و موازين و هنجارهای پذيرفته شدۀ بين

   
شان بايد بر طبق روال دادرسی  ای اجرای وظايف حرفهرسيدگی به اتهامات و شكايات بر عليه وآال در . ٢٧

وآال بايد از حق دادرسی عادالنه و . مناسب در اسرع وقت و با رعايت آامل عدل وانصاف صورت گيرد
  . مند شوند مساعدت وآيلی به انتخاب خود، بهره

  
وآال ايجاد شده است و يا در طرف آه توسط آانون  دادرسی انتظامی در مورد وآال بايد در مرجع انتظامی بی. ٢٨

محضر مقام قانونی مستقل و يا توسط يك دادگاه صورت گيرد، اين دادرسی بايد قابل تجديدنظر توسط نهاد قضايی 
  . مستقل باشد

   
ای و ساير معيارهای پذيرفته شده و  های انتظامی بايد طبق قواعد ناظر بر سلوك حرفه روال آليۀ دادرسی. ٢٩

 . ۀ وآالت و در پرتو اصول حاضر انجام گيرداصول اخالقی حرف
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  اصول راهنما ناظر بر نقش و وظايف مقامات قضايی دادسراها
  
  }دادستان ها، بازپرس ها، داديارها{
  

 سپتامبر ٧اوت الی  ٢٧( مصوب هشتمين کنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمين 
  )، هاوانا، کوبا١٩٩٠

  
 

در آنار ساير تصميمات، عزم راسخ خود مبنی   با توجه به اينكه مردم سراسر جهان در منشور سازمان ملل متحد،
های  اند و تحقق بخشيدن به همكاری بر فراهم ساختن شرايط الزم برای حفظ عدالت را مورد تأييد قرار داده

ادين بدون اعمال تبعيض از لحاظ نژاد، جنسيت، های بني المللی در ارتقاء و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادی بين
 اند،  زبان و مذهب را به عنوان هدفی از اهداف خود اعالم آرده

  
با توجه به اينكه اعالميۀ حقوق بشر بر اصل برابری در مقابل قانون، اصل برائت، دادرسی عادالنه و علنی توسط 

  دادگاهی مستقل و بيطرف، صحه گذاشته است، 
  

گيرد، فاصله بسيار  اين که اغلب ميان اهداف مورد نظر اين اصول و آنچه اآنون در عمل انجام می با توجه به
  است،

  
بايستی از اين اصول الهام بگيرند و برای  با توجه به اين که برنامه ريزی و مديريت و اجرای عدالت در هر کشور 

 هايی صورت گيرد،  تحقق کامل اين اصول بايد تالش
  

نقش اساسی مقامات دادسراها در اجرای عدالت و با توجه به اينکه قواعدی آه مربوط به اجرای  با توجه به
مسئوليت خطيرشان است بايد آن ها را به رعايت و اجرای اصول مذآور در فوق تشويق آند تا بدين ترتيب استقرار 

  م، تضمين شود، طرف و دادگستر و حمايت آامل از شهروندان در مقابل جرائ يك نظام جزايی بی
  

عهده دارند از طريق  ای قضات دادسراها جهت انجام وظايفی آه به با توجه به اهميت تضمين صالحيت حرفه
ای و تأمين وسائل الزم جهت ايفای وظايفشان به  رفتۀ گزينش و آموزش حقوقی و حرفه های پيش استفاده از روش

 ابعاد آنونی آن،  نحو احسن در مبارزه با جرائم، به ويژه در اشكال و
  

در پی توصيۀ پنجمين آنگرۀ سازمان ملل متحد در ارتباط با پيشگيری از جرم و  آه مجمع عمومىبا توجه به اينكه 
مأموران حفظ نظم قواعد سلوک حرفه ای ، ١٩٧٩دسامبر  ١٧مورخ  ١٦٩/٣٤رفتار با مجرمين، ضمن قطعنامۀ 

 ،است تصويب آردهرا  و اجرای قانون
  

م پيش گيرى از جر مربوط بهملل متحد ۀ سازمان مصوب ششمين آنگر ١٦قطعنامۀ شماره با توجه به اينكه ضمن 
در مورد اصول راهنما تدوين آه است  جرم درخواست شدهو آنترل پيش گيرى  ۀاز آميتو رفتار با مجرمين 

صدر در  ها را  دادسراقضايی  مقاماتو  ها دادگاه اى و موقعيت قضات گزينش، آموزش حرفه ،ستقالل قضاتا
   دستور کار خود قرار دهند،

  
پيش گيرى از مربوط به ملل متحد ۀ سازمان هفتمين آنگرطی  استقالل قضات بنياديناصول به اين آه  با توجه

 ١٤٦/٤٠و  ١٩٨٥نوامبر  ٢٩مورخ  ٣٢/٤٠در قطعنامه هاى مجرمين تصويب و پس از آن و رفتار با جرم 
 ،به تأئيد مجمع عمومی رسيده است ١٩٨٥دسامبر  ١٣مورخ 

  
 از بنيادين اجرای عدالت در حق قربانيان جرم و قربانيان سوءاستفادهاصول اعالميۀ آه در  با توجه به اينكه

برای قربانيان جرم جهت ايجاد امكانات و تسهيل دسترسی به سطح بين المللى و ملى ، اتخاذ موازينی در قدرت
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ها، توصيه  ها و آمك و معاضدت به آن دادخواهی و برخورداری از رفتاری عادالنه و ترميم و جبران خسارت آن
 شده است، 

  
آنگرۀ هفتم از آميته خواسته شده است لزوم تدوين اصول راهنما از جمله در  ٧با توجه به اينكه در قطعنامۀ شمارۀ 

های ارتقای  شرح وظايف و سلوك، و راه  قضايی دادسراها،  ای، و جايگاه مقامات مورد گزينش، آموزش حرفه
، دامنۀ اختياراتشان و نقششان در }پليس{ها در عملكرد بهينۀ نظام جزايی و همكاری با نيروی انتظامی  شرآت آن

 روال دادرسی جزايی را مورد بررسی قرار داده و به آنگرۀ بعدی سازمان ملل متحد گزارش دهد،
   

زير آه برای آمك به کشورهای عضو در راستای وظايفشان در ارتقاء و تضمين آارايی،  اصول راهنما ی
ها در  طرفی و عدالت مقامات قضايی دادسراها در دادرسی آيفری تدوين شده است، بايستی توسط دولت بی

قضايی بايستی توجه مقامات  چهارچوب قانونگذاری ملی و رويۀ اجرايی آن ملحوظ و رعايت شود و همچنين 
. دادسراها و افراد ديگر چون قضات، وآال، مسئوالن قوۀ مجريه و قانونگذاران و عموم مردم بدان جلب شود

اصول حاضر در اصل برای مقامات قضايی دادسراها تدوين شده است اما در مورد افرادی آه به صورت موقت 
 . شوند نيز جاری است در مورد خاص به چنين سمتی منصوب می

 
 ای، گزينش، آموزش حرفه صالحيت

  
شوند بايد درستكار و اليق بوده و از آموزش و صالحيت  افرادی آه در دادسراها به منصب قضايی منصوب می. ١

  . حرفه ای الزم برخوردار باشند
 
  :آشورها موظف به حصول اطمينان در مورد رعايت امور زيراند. ٢

های جانبدارانه يا با پيش داوری و منع ِاعمال هر نوع  زينشمعيارهای گزينش مقامات قضايی متضمن منع گ) الف
تبعيض نسبت به افراد به لحاظ نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، نظرات سياسی يا نظرات ديگر، خاستگاه 

چنانچه در آشوری . های ديگر، باشد ملی، اجتماعی و يا قومی، دارايی، تولد، وضعيت اقتصادی يا خصوصيت
ه منصب قضايی در دادسرا مشروط به دارا بودن مليت آن آشور شده باشد، چنين شرطی ِاعمال تبعيض اشتغال ب

  شود؛ محسوب نمی
ها و وظايف اخالقی حرفۀ  باشند و از آرمان های الزم را ديده  مقامات قضايی دادسراها آموزش و آارآموزی) ب

حقوق متهم و قربانی و نيز موازين حقوق بشر و از  خود و از موازين اساسی و قانونی تضمينی در حمايت
  . المللی به رسميت شناخته شده است، آگاه باشند های بنيادينی آه توسط قوانين ملی و بين آزادی

  
 وضعيت حقوقی و شرايط شغلی

  
 مقامات قضايی دادسراها در مقام عوامل اصلی مديريت و اجرای عدالت، بايد حافظ شأن و حيثيت شغلی خود. ٣

 . باشند
  
کشورها موظفند شرايطی فراهم آورند آه مقامات قضايی دادسراها بتوانند در آمال آزادی و بدون آنكه با تهديد، . ٤

ای  جا مواجه شوند و يا اينكه متحمل مسئوليت مدنی يا جزايی و يا مسئوليت ديگر ناموجه مزاحمت يا مداخله بی
  . شوند، انجام وظيفه آنند

  
هاشان را تهديد  به دليل انجام وظيفه، خطری امنيت شخصی مقامات قضايی دادسراها وخانوادههنگامی آه، . ٥
 . ها را تحت حفاظت خود قرار دهند آند، مقامات مسئول دولتی موظفند آن می
  
شرايط کاری متعارف برای مقامات قضايی دادسراها، در آمد مكفی و در صورت امكان سنوات خدمت، سن . ٦

شود، تعيين  هايی آه رسمًا اعالم می نامه ها بايد توسط قانون و يا بر طبق قواعد وآيين مستمری آن بازنشستگی و
  . شود
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ترفيع شغلی قضات دادسراها، در صورت وجود نظام ترفيع بايد بر اساس عوامل عينی، به ويژه صالحيت . ٧
 . طرف صورت گيرد عادالنه و بیها مبتنی باشد و طبق روالی  شغلی، قابليت، درستکاری و تجربۀ آن

  
  بيان و شرکت دراجتماعات  آزادی

  
ها و  اعتقادات، شرآت در انجمن  بيان، آزادی مقامات قضايی دادسراها چون ساير شهروندان از حق آزادی. ٨

اجتماعات و به طور خاص از حق شرآت در بحث وگفتگوهای عمومی در بارۀ قوانين و اجرای عدالت و حمايت 
ها  المللی و شرآت در جلسات آن های محلی، ملی يا بين وق بشر و ارتقاء آن، عضويت يا تشكيل انجمناز حق

برخوردارند، مقامات قضايی دادسراها نبايد به دليل اقدامات قانونی و يا عضويتشان در انجمنی قانونی متحمل 
بايد در تطابق با قانون و معيارهای  در تحقق حقوق مذآور، مقامات قضايی دادسراها. ای شوند های حرفه خسارت

  . پذيرفته شده و اصول اخالقی حرفۀ خود رفتار آنند
  
هايی آه به دفاع از حقوق و  ای و يا انجمن های حرفه مقامات قضايی دادسراها بايد در ايجاد و پيوستن به انجمن. ٩

  . پردازد، آزاد باشند ای و حفظ جايگاه آن ها می ارتقاء دانش حرفه
  
  ش مقامات قضايی در روند دادرسی آيفرینق
  

  . ها باشد وظايف شغلی مقامات قضايی دادسراها بايد آامًال متفاوت از وظايف شغلی قضات دادگاه. ١٠
  

مقامات قضايی دادسراها بايد در روند دادرسی آيفری از جمله در تعقيب جرم و در صورتی آه قانون يا رويۀ . ١١
ها و  در تحقيقات کيفری و نظارت برقانونی بودن روال تحقيقات و اجرای احكام دادگاهعملی آشور مجاز آرده باشد 

  . نيز انجام ساير وظايفی آه به عنوان حافظ منافع عموم دارند، نقش فعالی ايفاء کنند
  

و با ای عادالنه، منطقی و با جديت و سرعت  مقامات قضايی دادسراها بايد به وظايف خود طبق قانون به شيوه. ١٢
رعايت و حمايت از شأن انسان و دفاع از حقوق بشر عمل آنند، تا بدين ترتيب بتوانند در تضمين روال دادرسی 

  . قانونمند و در عملكرد بهينۀ نظام عدالت آيفری شرآت داشته باشند
  

 :مقامات قضايی دادسراها در انجام وظايف خود بايد موارد زير را رعايت آنند. ١٣
  

طرفی و بدون اعمال هر نوع تبعيض سياسی، اجتماعی، مذهبی، نژادی، فرهنگی  ف خود در آمال بیبه وظاي) الف
  جنسيتی و به هر لحاظ ديگر، عمل آنند؛

  
طرفی عمل آنند؛ به وضعيت مظنون به ارتكاب جرم و قربانی توجه نموده  از منافع عموم دفاع آرده در آمال بی) ب

  صرفنظر از سود يا زيان آن برای متهم، در نظر بگيرند؛ و احوال قضيه را و آيفيات و اوضاع
  
آند، از افشای اطالعاتی آه در اختيار دارند  به استثنای مواردی آه انجام وظايف و مصلحت عدالت اقتضاء می) ج

  اجتناب ورزند؛
  
های قربانی هنگامی آه به منافع شخصی او آسيب رسيده است، توجه نموده و مراقب باشند  به نظرات و تشويش) د

اعالميۀ اصول بنيادين در اجرای عدالت در حق قربانيان جرم و قربانيان سوء قربانی نسبت به حقوقی آه بر طبق 
  . داراست، آگاه شده باشد استفاده از قدرت

  
اساس بودن اتهام مشخص شود، مقامات قضايی دادسراها  طرفانه، بی  ضمن انجام تحقيقات بی در صورتی آه. ١٤

بايد از تشکيل پروندۀ تعقيب جرم خودداری کنند و يا تعقيب جرم را متوقف کرده و هّم خود را صرف صدور حكم 
 . منع تعقيب آيفری نمايند
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فساد : توسط مأموران دولتی ارتكاب يافته است به ويژه مقامات قضايی دادسراها بايد به تعقيب جرائمی آه -١٥
الملل جرم محسوب می  اداری، سوءاستفاده از قدرت و نقض فاحش حقوق بشر و ساير اعمالی آه بر طبق حقوق بين

شود توجه خاص مبذول دارند و در مواردی آه قانون و يا رويۀ عملی آشور مجاز کرده است تحقيقات جزايی را در 
 . ائم فوق در دست بگيرندمورد جر

  
مقامات قضايی دادسراها نبايد به مدارك موجود بر عليه مظنون به جرم که به داليل قوی ثابت شده است  -١٦

های بی  اکتساب آن به طرق غيرقانونی و با نقض فاحش حقوق بشر به ويژه، با ِاعمال شكنجه، رفتار يا مجازات
يا هر نقض ديگر حقوق بشر صورت گرفته است، برضد احدی استناد کنند  رحمانه، غيرانسانی و يا اهانت آميز و

ها و يا بايد موضوع را به اطالع دادگاه رسانده و اقدامات الزم را جهت تضمين  مگر برعليه عاملين اين روش
 . تعقيب آيفری اين افراد به عمل آورند

  
  اختيارات تام

  
ای از اصول راهنما توسط  وظايف خود تام االختيارند، بايد مجموعهدر آشورهايی آه مقامات قضايی در انجام . ١٧

هايی آه رسمًا اعالم می شوند، تدوين گردد آه عدالت را تقويت آرده و موجبات اتخاذ  نامه قوانين و يا قواعد و آيين
  . يب، مهيا سازدتصميمات منطقی را در طی روال تحقيقات آيفری به ويژه هنگام گشايش پروندۀ تعقيب و يا منع تعق

  
 های تعقيب آيفری  جايگزين

 
و يا توقف   در تطابق با قوانين ملی، مقامات قضايی دادسراها بايد توجه خاص به امكانات منع تعقيب آيفری،. ١٨
طور مشروط يا بدون شرط مبذول دارند، و با رعايت آامل حقوق مظنون و قربانی، پرونده را از روال  آن به

های جايگزين نظام رسمی  برای نيل به اين هدف، دولت ها بايد امكانات ايجاد روش. خارج آنندرسمی جزايی 
ها کاسته می شود، بلكه با  های جايگزين نه تنها از حجم آار دادگاه با ايجاد روش. آيفری را مورد بررسی قرار دهند

يت يا پيش ازصدور حكم محكوميت، اجتناب از بازداشت پيش از محاآمه يا بازداشت پيش از صدور قرار مجرم
 . بخش بازداشت نيز ممانعت به عمل می آيد داغ ننگ بر پيشانی مظنون خورده نمی شود و از آثار زيان

  
در آشورهايی آه مقامات قضايی دادسراها اختيارات تام در صدور قرار تعقيب يا منع تعقيِب نوجوانان دارند،  . ١٩

هنگام اتخاذ . جرم، امنيت جامعه، و شخصيت و سوابق نوجوان مبذول دارندبايد توجه خاص به ماهيت و شدت 
های جايگزين تعقيب آيفری موجود طبق قوانين و  تصميم، مقامات قضايی دادسراها بايد امكانات استفاده از روش

نوجوانان مقامات قضايی بايد آوشش آنند در مورد . آيين دادرسی آيفری ويژۀ نوجوانان را ّمد نظر قرار دهند
  . منحصرًا در مواردی آه مطلقًا ضروری است قرار تعقيب آيفری صادر نمايند

  
  ها و نهادهای دولتی روابط با ساير سازمان

  
ها،  به منظور تضمين عدالت و آارايی تعقيب آيفری، مقامات قضايی دادسراها بايد با نيروی انتظامی، دادگاه. ٢٠

  . های دولتی همكاری آنند ها و نهاد ملی، و ساير سازمانصاحبان مشاغل قضايی، سازمان دفاع 
  

  روال رسيدگی انتظامی
  

گيرد، بايستی توسط قانون و يا  اعمالی آه تحت عنوان تخلف انتظامی مقامات قضايی دادسراها قرار می. ٢١
ها مبنی بر تخلف رسيدگی به اتهامات و شكايات بر عليه مقامات قضايی دادسرا. های قانونی مشخص شود نامه آيين

اشان بايد بر طبق روال دادرسی مناسب در اسرع وقت و با رعايت آامل عدل  ای ها از معيارهای حرفه  آشكار آن
اشان و امكان تجديد  مقامات قضايی دادسراها بايستی از حق رسيدگی عادالنه به پرونده. وانصاف صورت گيرد

  . نظرخواهی از مرجعی مستقل برخوردار باشند
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طرفانه بوده و  روال دادرسی انتظامی عليه مقامات قضايی دادسراها بايد متضمن ارزيابی و صدور حكمی بی. ٢٢
ی اصول راهنماای، ساير معيارها و اصول اخالقی جاری و در پرتو  بر طبق قانون و قواعد ناظر بر سلوك حرفه

 . حاضر انجام گيرد
 

 اجرای اصول راهنما
  

ی حاضر را رعايت آنند و از تمامی امكاناتی آه در اختيار اصول راهنمامقامات قضايی دادسراها موظفند . ٢٣
  . دارند برای پيشگيری و منع هر گونه تجاوز به اين اصول، استفاده آنند

  
آه ای مبنی بر نقض اصول حاضر در دست دارند، چه نقضی  آننده مقامات قضايی دادسراها آه داليل قانع. ٢٤

صورت لزوم به ساير  پايان يافته است و چه نقضی آه در شرف انجام است، بايستی به مقامات مافوق خود يا در
 . و يا مراجعی آه دارای اختيارات نظارتی و دادرسی اند گزارش دهندمقامات مسئول 
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های فرا قضايی، خودسرانه و شتابزده وانجام تحقيقات  اصول مربوط به پيشگيری مؤثر از اعدام
  کيفری کارآمد در مورد اين اعدام ها

 
 ١٩٨٩12می  ٢٤ ٦٥/١٩٨٩به توصيۀ شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامۀ 

  
  

 پيشگيری
  
اعدام فراقضايی، خودسرانه و شتابزده را ممنوع اعالم کرده و مراقبت ها موظفند با وضع قوانين هر نوع  دولت. ١

به عمل آورند که چنين اعمالی طبق قوانين کيفری کشورشان جرم محسوب شده و با توجه به سنگينی اين جرم 
ت وضعيتوان به  وجه نمی  هيچهايی، به  برای توجيه چنين اعدام. بينی شود هايی متناسب برای آن پيش مجازات

ا هر موقعيت اضطراری يثباتی سياسی در داخل آشور،  استثنائی از جمله وضعيت جنگی، خطر وقوع جنگ، بی
هايی شرايطی چون جنگ مسلحانۀ داخلی، توسل بيش از حد يا غير  ممنوعيت چنين اعدام. استناد آردگر يدعمومی 

سمی و يا به تشويق يا موافقت صريح يا قانونی به زور توسط يك مأمور دولتی يا هر فرد ديگری آه در مقام ر
گاه وقوع می يابد را نيز دربر می گيرد، ليكن  آند و مواردی آه فوتی در بازداشت ضمنی مقامات رسمی عمل می 

شود،  اين ممنوعيت بايد توسط حكمی آه از جانب مقام ذی صالح دولتی صادر می . باشد منحصر به اين موارد نمی
 . گيرد صورت 

  
ها موظفند نظارت شديدی را از جمله  های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده، دولت گيری از اعدام منظور پيشبه . ٢

با وضوح در سلسله مراتب صدور دستورات، بر آليۀ مسئوالن رسمی توقيف، بازداشت موقت و حبس و آليۀ 
  . تضمين آننداند،  مأمورانی آه قانونًا مجاز به توسل به زور و استفاده از اسلحۀ گرم

  
ها موظفند صدور دستورات توسط مقامات مافوق و يا مقامات مسئول نهادهای رسمی به افراد را مبنی بر  دولت. ٣

آليۀ افراد حق و وظيفه . های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده و يا ترغيب بدان ممنوع نمايند تجويز ارتكاب اعدام
مأموران اجرای قانون بايد بر مقررات فوق تأآيد خاص   ر مواد آموزشید. دارند از چنين دستوراتی سرپيچی آنند

  . شود
 
اند و يا  های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده هايی آه در معرض خطر اجرای اعدام در مورد افراد و يا گروه. ٤

 . ضمين شودهای مؤثر به طرق قضايی و يا به طرق ديگر، ت اند، بايد حمايت آسانی آه تهديد به مرگ شده
  
هيچ فردی را نمی توان بدون رضايت او به آشوری باز گرداند و يا به سمت آشوری اخراج آرد آه امارات . ٥

 . فراقانونی، خودسرانه و يا شتابزده فرد در آن آشور وجود دارد  محكمی دال بر احتمال اعدام
  
های رسمی و علنی حبس نگهداری  آزادی در مكانها موظفند مراقبت به عمل آورند که افراد محروم از  دولت. ٦

ها در اسرع وقت به وآيل، نزديكان و افراد  شوند و اطالعات مربوط به توقيف و مكان حبس و نقل وانتقاالت آن
  . ديگر مورد اعتماد شان ابالغ شود

  
های بازداشت و  د از مكانبازرسان صالحيتدار، پرسنل پزشكی و يا مقامات مستقل ديگر در اين رده، بايد بتوانن. ٧

حبس، به طور منظم، بازديد به عمل آورند و بايد اختياراتی جهت بازديد سرزده به ابتكار خود دارا باشند و 
بازرسان بايد بتوانند بدون اعمال هرگونه محدوديتی به آليۀ . ها در انجام وظايفشان اآيدًا تضمين شود استقالل آن

 . هايشان دسترسی داشته باشند شوند و نيز به جزئيات پرونده نگهداری می هايی افرادی آه در چنين مكان
  

                                                 
های فرا قانونی،  آند اصول مربوط به پيشگيری مؤثر از اعدام خود توصيه می 65/1989 شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامۀ 12

 .  و شتابزده وانجام تحقيقات دقيق در مورد آن در قوانين و رويۀ عملی آشورها در نظر گرفته شودخودسرانه 
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ها بايد به طرق مختلف از جمله همكاری  فراقانونی، خودسرانه و يا شتابزده دولت  برای پيشگيری از اعدام. ٨
از . م تالش آنندالدولتی و قضايی و افشای علنی جر های بين ديپلماتيك، تسهيل امكانات دسترسی شاآيان به ارگان

های مذکور و اقدامات مؤثر عليه چنين  الدولتی بايستی برای انجام تحقيقات در مورد اعدام سازو آارهای بين
های  هايی آه در آشورشان به صورتی منطقی ظن ارتكاب اعدام ها از جمله دولت هايی استفاده شود و دولت رويه

المللی جرائم مذکور مشارآتی همه جانبه داشته  د، بايد در تعقيب بينوجود دار  فراقانونی، خودسرانه و يا شتابزده
 . باشند

  
  تحقيقات آيفری

  
های فراقانونی، خودسرانه ويا شتابزده وجود دارد و يا در مواردی آه  درآليۀ مواردی آه ظن به ارتكاب اعدام. ٩

مرگی غيرطبيعی رخ داده است، تحقيقات  رسد ها و يا طبق گزارشی قابل اعتماد، به نظر می  طبق شكايات خانواده
ها بايد بدين منظور مراآز رسمی تحقيقات و آيين  دولت. طرفی آامل آغاز شود آيفری بايد به سرعت و با بی
موضوعات مورد تحقيق بايد شامل شرح وقايع، طريقه و زمان فوت، افراد مسئول، . دادرسی ويژه ای برقرار آنند
تحقيقات آيفری همچنين بايد انجام آالبد شكافی، . اًال موجب مرگ شده است، باشدو هر رويۀ مستمری آه احتم

همچنين تحقيقات بايد . آوری و بررسی داليل مادی و مدارك جرم و انجام تحقيقات از شهود را در بر گيرد جمع
 . ت گرفته استمشخص کند آيا مرگ به طور طبيعی وقوع يافته است و يا در نتيجۀ تصادف، خودآشی يا قتل صور

  
افرادی آه . آوری اطالعات دارا باشند مقامات مسئول تحقيقات آيفری بايستی اختيارات الزم را جهت جمع. ١٠

اند بايد منابع مالی و فنی برای انجام تحقيقات به نحو احسن را در اختيار داشته و بتوانند  مسئول اجرای تحقيقات
اين قواعد شامل . اند به شهادت احضار کنند  های مذآور هر يك از اعداممأموران دولتی را آه مظنون به ارتكاب 

بدين منظور بايد به آنها اختياراتی تفويض شود که بتوانند شاهدان از جمله مأموران مذآور را . شود گواهان نيز می 
  . احضار و به اقامۀ دليل وادار سازند

  
طرفی و يا اهميت موضوع و  تخصصی و يا به دليل عدم بیهنگامی آه روال تحقيقات به دليل عدم صالحيت . ١١

و در مواردی آه از  درستی انجام نگرفته باشد مند، به يا به دليل وجود آشكار سوءاستفاده به صورتی مستمر و نظام
طرف خانوادۀ قربانی شكايتی در مورد نواقص مذآور و يا داليل اساسی ديگر صورت گرفته باشد، دولت موظف 

اعضای يك چنين آميسيونی . قيقات را توسط آميسيون مستقل تحقيق و يا از طريق نهادی مشابه، دنبال آنداست تح
اين افراد به ويژه بايد از هر نهاد . صالحيت و استقالل شخصی انتخاب شوند  طرفی، بايد براساس شهرتشان در بی

در آسب اطالعات ضروری برای امر تحقيق آميسيون بايد اختيار تام . و يا شخص موضوع تحقيقات مستقل باشند
  . داشته و تحقيقات را منطبق با اصل حاضر هدايت کند

 
در مورد جسد متوفی هيچ اقدامی نبايد پيش از انجام آالبد شكافی توسط پزشگ و در صورت امكان پزشك . ١٢

جريان تحقيقات آسب شده  افراد مأمور اجرای آالبد شكافی بايد به آليۀ اطالعاتی آه در. قانونی صورت گيرد
چنانچه پس . رود فوت در آنجا وقوع يافته باشد دسترسی داشته باشند است، مكان آشف جسد و مكانی آه احتمال می

انجام تحقيقات ضروری به نظر رسد، برای انجام آالبد شكافی بايستی در اسرع وقت   از به خاك سپرده شدن جسد،
طريقۀ نبش قبر و   هايی به جا مانده باشد، چنانچه از جسد تنها استخوان. با اسلوبی صحيح نبش قبر صورت گيرد

  . شناسی صورت گيرد تحقيقات در مورد آن بايد طبق اسلوب تخصصی انسان
 

. زمان آافی در اختيار مجريان آالبد شكافی قرار داده شود برای اجرای تحقيقات آامل، جسد بايد در طی مدت. ١٣
االمكان تاريخ،  علت فوت، و طريقۀ فوت صورت گيرد و حتی  قل با هدف تعيين هويت متوفی،آالبد شكافی بايد الا

های رنگی از متوفی به عنوان مدرك  گزارش آالبد شكافی بايد حاوی عكس. ساعت، و مكان فوت را مشخص آند 
ار و داليل اثبات شكنجه نيز شكافی بايد تمامی جراحات و همچنين آث در گزارش آالبد. اثبات نتايج آالبد شكافی باشد

 . ذآر شود
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شكافی بايد بتوانند به  شكافی، افراد مسئول اجرای آالبد طرفی در گزارش نتايج آالبد به منظور تضمين بی. ١٤
طرفی آامل و مستقل از سازمان يا فرد يا نهاد و مؤسسه ای که احتماًال در جرم شرکت دارند عمل  وظيفۀ خود با بی

 . آنند
  

هايشان بايد در مقابل خشونت و يا تهديد به   ومسئوالن و مجريان تحقيقات و خانواده  اآيان پرونده، شهود،ش. ١٥
های فراقانونی،  آليۀ افرادی آه احتماًال در ارتكاب اعدام. خشونت يا هر تهديد ديگر مورد حمايت قرار گيرند

را مجاز به نظارت و اعمال قدرت، چه به طورمستقيم وچه ها  دخيلند، بايد از هر ِسَمتی آه آن  خودسرانه و شتابزده
 . آند برآنار شوند هايشان و همچنين مأموران اجرای تحقيقات می  به طورغير مستقيم، بر شاآيان، شهود و خانواده

  
شرآت  ها بايد از تشكيل جلسات دادرسی مطلع شده و بتوانند در آن خانواده های متوفيان و نمايندگان قانونی آن. ١٦
. ها همچنين بايد بتوانند به اطالعات حاصل از تحقيقات دسترسی داشته و داليل و مدارك ارائه کنند آن. آنند

پس از تشخيص . ها حق دارند حضور پزشك يا نمايندۀ صالح ديگری را در جلسۀ آالبد شكافی تقاضا آنند خانواده
جسد متوفی . كان متوفی بايد فورًا از آن مطلع شوندهويت متوفی گواهی فوت صادر خواهد شد و خانواده و نزدي

 . پس از انجام تحقيقات بايد به خانواده تحويل داده شود
 

در مورد روش تحقيق و نتايج آن بايد ظرف زمانی معقول گزارشی آتبی تنظيم شده و بالفاصله به انتشار . ١٧
ال و روش سنجش داليل و مدارك، گزارش بايد حاوی شرحی در مورد دامنۀ تحقيقات، رو. رسمی برسد

های تحقيق و قوانين قابل اجرا باشد، در گزارش همچنين بايد شرحی از  های مبتنی بر يافته گيری و توصيه نتيجه
جزئيات وقايع خاصی آه در جريان تحقيقات آشف شده است و داليل و مدارك اثبات آن و فهرستی از نام شاهدانی 

دولت بايستی .  ها به دليل حفظ امنيتشان مخفی بماند آن  به استثنای افرادی آه بايدهويت اند ذآر شود، آه شهادت داده
ظرف زمانی معقول به گزارش تحقيقات پاسخ دهد، و يا تصميماتی را آه بايد برای انجام مراحل پس از تحقيقات 

 . اتخاذ شود، اعالم آند
  
  اقدامات قانونی  
  

اعدام های فرا قضايی، های تحقيقات در  ها موظفند مراقبت به عمل آورند افرادی که طبق يافته دولت. ١٨
دولت ها بايد يا خود . اند مورد تعقيب کيفری قرار گيرند ها شرآت داشته در حوزه قضايی آن خودسرانه و شتابزده

ها با آشورهايی آه مايل به تعقيب جرم در  آن رأسًا چنين افرادی را تحت تعقيب آيفری قرار دهند و يا در استرداد
اين اصل صرفنظر از هويت مرتكب جرم و يا قربانی و يا مكانی آه در آن . حوزۀ قضايی خود هستند همكاری کنند

 . ها و مكان وقوع جرم، اجرا خواهد شد حضور دارند و نيز صرفنظر از تابعيت آن
 

توان به  نمی  اعدام های فرا قضايی، خودسرانه و شتابزدهارتكاب ، برای اثبات برائت از ٣با رعايت اصل . ١٩
مقام مافوق، مأمور يا مقام رسمی دولتی هنگامی آه . اجرای دستور مقام مافوق و يا مقام مسئول دولتی استناد آرد

هيچ . دشو امكانات معقولی در منع آارمند زيردست خود از ارتكاب چنين اعمالی دارا باشد، مسئول شناخته می 
وضعيتی اعم از وضعيت جنگی، حكومت نظامی و يا وضعيت اضطراری ديگر، عفو عمومی يا معافيت آيفری 

های فرا قضايی، خودسرانه و  تواند موجب توقف تعقيب آيفری افراد متهم به دخالت در ارتكاب اعدام عمومی نمی 
 . شود شتابزده

  
حق دارند ظرف زمانی معقول  ی، خودسرانه و شتابزدهيهای فرا قضا خانواده و افراد تحت تكّفل قربانيان اعدام. ٢٠

 . غرامتی مناسب دريافت آنند
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 االثرشدن به عنف حمايت از کليه افراد در مقابل مفقوداعالميه 
 

 ١٩٩٢دسامبر  ١٨عمومی سازمان ملل متحد مورخ  مجمع ١٣٣/٤٧مصوب قطعنامه 
  
  
  :مجمع عمومی 

الملل، به رسميت  و ساير اسناد حقوق بين منشور سازمان ملل متحداعالم شده در  طبق اصول با توجه به اين آه
شناختن شأن ذاتى و حقوق برابر و الينفک هر عضوی از اعضاء خانوادۀ بشرى اساس آزادى، عدالت و صلح در 

  جهان است،
  

آن، ملزم به ارتقأ احترام جهانی و بالفعل به  ٥٥، به ويژه ماده منشوراين نكته آه آشورها طبق  با بخاطر آوردن
   اند، های بنيادين آزادیحقوق و 

  
از مشاهدۀ اينکه در کشورهای بسياری به طور مستمر افراد باالجبار مفقوداالثر می شوند،  با دغدغۀ عميق خاطر

يافته يا اشخاص  هاى سازمان و يا گروه  های مختلف دولتی، در سطوح مختلف بدين صورت آه مأموران سازمان
مل ميكنند، افراد را باالجبار خصوصی آه به نام يا با حمايت مستقيم يا غيرمستقيم و يا با موافقت يا مجوز دولت ع

ربايند و يا به نحوى ديگر از آزادى خود محروم می سازند بدون آنكه از  دستگير و بازداشت کرده و يا می
شود، به  ها رسمًا به عهده گرفته  ها اطالعی داده شود و يا عمل سلب آزادی از آن سرنوشت اين اشخاص يا مكان آن
 قانون محروم می ماند،  صورتی آه فرد ازهر نوع حمايت

  
اى آه مقيد به احترام به حکومت قانون،  هاى واالی جامعه عنف، به ارزش االثر آردن افراد به مفقود آه اين  نظر به

حقوق بشر و آزادی هاى بنيادين است، آسيب ميرساند و ِاعمال مستمر و سازمان يافتۀ آن آيفيت جنايت عليه 
 گيرد، بشريت به خود می

  
های ناشی از اخبار واصله از  ، آه در آن نگرانی١٩٧٨دسامبر  ٢٠مورخ  ١٧٣/٣٣قطعنامۀ  طرنشان ساختنبا خا

مناطق مختلف جهان مبنی بر مفقوداالثر شدن افراد به عنف و يا به اآراه، ابراز شده است و متأثر از تشويش ها و 
مراقبت به عمل آورند مجريان قانون و قوای  ها خواسته شده است تألماتی که اين وقايع موجب شده اند، از دولت

آاری هايى آه منجر به مفقوداالثر شدِن افراد به عنف يا به اآراه ميشود، قانونًا  حافظ نظم عمومی در مقابل افراط
  مسئول باشند،

  
و مقاوله نامه های الحاقی بدان،  ١٩٤٩اوت  ١٢حمايتى آه در معاهدۀ ژنو مورخ  با خاطر نشان ساختنهمچنين 

  بينی شده است، هاى مسلحانه پيش ، برای قربانيان جنگ١٩٧٧مورخ 
  

به مواد اعالميۀ جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که حق حيات ، حق آزادی و  با توجه
را برای هر انسانی به رسميت امنيت شخصی وحق در امان بودن از شکنجه و حق دارا بودن شخصيت حقوقی 

  شناخته اند، 
  

آه  آميز غيرانسانی، يا اهانت  های بی رحمانه، معاهدۀ منع شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتبه  با توجهو نيز 
  آشورهای معاهد را به اتخاذ تدابير مؤثر در منع و مجازات شكنجه، مكّلف آرده است،

  
اصول اساسی در توّسل به زور و ، مأموران حفظ نظم و اجرای قانونقواعد سلوك حرفه ای  با در نظر گرفتن

اعالميۀ اصول بنيادين اجرای عدالت در حق  استفاده از اسلحۀ گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون،
  قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانيان،، و قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت

  
مجموعۀ اصول در حمايت از آليۀ افرادى آه تحت هر نظامی از بازداشت يا تضمين رعايت اآيد  با تأآيد بر اينکه
اصول مربوط به پيشگيری مؤثر از و )  ١٩٨٨دسامبر  ٩، مورخ١٧٣/٤٣ضميمۀ قطعنامۀ ( حبس قرار دارند
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ضميمۀ ( ها عدامو انجام تحقيقات آارآمد آيفری در مورد اين ا قضايى، خودسرانه و شتابزده هاى فرا اعدام
مجمع  ١٦٢/٤٤و مورد تأييد قطعنامۀ  ١٩٨٩مه  ٢٤شورای اقتصادى و اجتماعى، مورخ  ٦٥/١٩٨٩قطعنامۀ 

  براى پيشگيری از مفقوداالثر شدن افراد به عنف ضرورت دارد، ) دسامبر ١٥عمومى مورخ 
  

های مندرج در اسناد  ممنوعيت اعمالی آه منجر به مفقوداالثرشدِن افراد به عنف می شود، نقض آه نظر به اين
الملل مذآور در فوق است، بسيار حائز اهميت است آه سند حقوقی ديگری تدوين شود آه بر طبق آن  حقوق بين

انجامد جرم سنگين محسوب شده و قواعدی جهت مجازات  تمامی اعمالی آه به مفقوداالثر شدن افراد به عنف می
  ، مقرر گردد، ها اين جرائم و پيشگيری از ارتكاب آن

  
  }مجمع عمومی {
اعالميۀ حاضر را آه ناظر بر حمايت از افراد در مقابل مفقوداالثر شدن به عنف است، به عنوان مجموعۀ  )١

  آند؛ اصول برای آليۀ آشورها، ارائه می
   
  . مصرانه می خواهد آه در شناساندن اعالميه در سطح عمومی و رعايت آن از هيچ آوششی دريغ نشود )٢
  

   ١ماده
چنين عملی محكوم است . هر عملی آه موجب مفقوداالثر شدن افراد به عنف شود اهانتى است به شأن انسان) ١

زيرا اهداف منشور سازمان ملل متحد را نفی آرده و تجاوز شديد و آشكاری است به حقوق بشر و آزادی هاى 
  . اند را تأييد آرده و بسط داده المللى نيز آن قی بينبنيادين مندرج در اعالميۀ جهانى حقوق بشر آه ساير اسناد حقو

 
ها از حمايت قانون نيز خواهد  هر عملی آه موجب مفقوداالثر شدن افراد به عنف شود موجب محروم ساختن آن) ٢

الملل آه از  چنين عملی آن دسته از قواعد حقوق بين. ها و نزديكانشان تحميل خواهد آرد شد و رنجی شديد برآن
ه حق دارا بودن شخصيت حقوقی در مقابل قانون، حق آزادی و امنيت شخصی و حق مصون ماندن از شكنجه جمل

اند،  ها به رسميت شناخته های بی رحمانه، غيرانسانی، يا اهانت آميز را برای انسان و ساير رفتارها يا مجازات
  . و تجاور بدان محسوب می شود عالوه بر اين چنين عملی حق حيات را شديدًا تهديد کرده. نقض می کند

 
   ٢ماده 

هيچ حکومتی نبايد افراد را به عنف مفقوداالثر آند و يا چنين عملی را جايز دانسته و يا در مقابل آن تساهل به ) ١
  . خرج دهد

  
به منظور پيشگيری ازمفقوداالثر شدن افراد به عنف و امحای آن، آشورها موظفند با همکاری با سازمان ملل ) ٢

 . متحد و به طرق مختلف در سطح ملی و بين المللی فعال باشند
  

  ٣ماده 
آليۀ آشورها موظفند موازين قانونی، اداری، قضايی، و موازين ديگری را برای پيشگيری و امحای مفقوداالثر 

  . شدن افراد به عنف در حوزۀ قضايی خود، اتخاذ آنند
  

  ٤ماده 
افراد به عنف بيانجامد بايد طبق قوانين آيفری جرم شناخته شود و با توجه به هر عملی آه به مفقوداالثر شدن ) ١

  . سنگينی جرم مجازاتی برای آن تعيين گردد
کشورها می توانند در قوانين داخلی خود آيفيات مخّففه ای را در مورد افرادی آه در جرم مفقوداالثر آردن  )٢

اند اما در بازيافتن قربانی در قيد حيات همكاری آرده و يا داوطلبانه اطالعاتی را در  افراد به عنف دست داشته
  . اند، پيش بينی کنند روشن ساختن پرونده فاش ساخته
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   ٥ده ما
مفقوداالثر کردن افراد به عنف، عالوه بر اينکه موجب مجازات آيفری است موجب مسئوليت مدنی عاملين، 

و يا اجازۀ آن   اند و يا در مورد آن تساهل به خرج داده داشته و يا مقامات دولتی آه در سازماندهی آن دست  دولت،
المللی آشور ذيربط  طبق اصول قوانين  سئوليت بينچنين مسئوليتی رافع م. اند نيز می باشد را صادر آرده

  . المللی، نخواهد بود بين
  

  ٦ماده 
برای توجيه مفقوداالثر آردن افراد به عنف به هيچ وجه نمی توان به اجرای حكم يا دستور مقام دولتی، غير ) ١

آنند حق و  دستوراتی را دريافت میآليۀ افرادی آه چنين حكم يا . دولتی، نظامی، ويا هر مقام ديگر استناد کرد
  . وظيفه دارند از آن سرپيچی آنند

  
آشورها موظفند صدوراحكام و دستورات مبنی بر مفقوداالثر آردن افراد به عنف، مجاز ساختن آن و يا تشويق ) ٢

  . و ترغيب بدان را ممنوع آنند
  

  )٣. تأآيد خاص شود اين ماده ٢و  ١در مواد آموزشی مجريان قانون بايستی بر مفاد بند 
  

   ٧ماده 
برای توجيه عمل مفقوداالثر آردن افراد به عنف نمی توان به هيچ وضعيت خاصی، اعم از خطر بروز جنگ، 

  . و يا هر وضعيت اضطراری ديگر استناد کرد  وضعيت جنگی، عدم ثبات سياسی،
  

   ٨ماده 
آشورها نمی توانند هيچ فردی را به سمت آشوری اخراج آنند، باز گردانند و يا مسترد نمايند آه داليل محكمی  )١

  . مبنی بر احتمال مفقوداالثر شدن فرد در آن آشوروجود دارد
  
 برای تشخيص وجود چنين داليلی، مقامات مسئول بايد اوضاع و احوال مربوطه را مدنظر قراردهند، از جمله، )٢

  . بشر در آشور ذيربط، توجه کنند يافتۀ حقوق در صورت وقوع، به وجود نقض آشكار، مستمر و سازمان
  

 ٩ماده 
برای پيشگيری از مفقوداالثر شدن افراد به عنف، به رسميت شناختن حق بر دادرسی فوری و مؤثر قضايی  )١

جهت مشخص شدن مكان فرد محروم از آزادی و وضعيت سالمتی او و نيز شناسايی هويت مقامی آه دستور 
مله موارد مذآور در مادۀ توقيف او را صادر آرده و يا شخصًا بدان مبادرت ورزيده است، در هر شرايطی از ج

 . باشد ، ضروری می٧
   
های  های بازداشت و حبس و بخش در چهارچوب اين دادرسی، مقامات صالحيتدار مسئول بايد به آليۀ مكان )٢

شوند،  رود آه افراد محروم از آزادی در آن نگهداری  هايی آه به داليل قوی ظن آن می مختلف آن و نيز مكان
  . ددسترسی داشته باشن

  
است  الملل آه توسط آشورمربوطه پذيرفته شده مقامات صالح ديگری آه طبق قوانين آشور و يا اسناد حقوق بين )٣

  . های مذآور در فوق دسترسی داشته باشند اند نيز بايد بتوانند به مكان مجاز شناخته شده
   

   ١٠ماده 
های حبس رسمی و علنی نگهداری شوند و بر  مكانآليۀ افرادی آه از آزادی خود محروم می شوند بايد در ) ١

  . طبق قوانين داخلی آشور پس از دستگيری در اسرع وقت نزد مقام قضايی حاضر گردند
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اطالعات دقيق در مورد بازداشت افراد مزبور، مكان و يا مكان های نگهداری و نقل و انتقال آن ها بايد در ) ٢
مگر آنكه افراد . آيل آن ها و يا هر فردی آه قانونًا ذينفع است قرار گيرداسرع وقت در اختيار اعضای خانواده، و

  . محروم از آزادی مخالفت خود را با اين امر اعالم کنند
   
شوند  های حبس بايد دفتری رسمی جهت ثبت هرروزۀ اسامی افرادی آه از آزادی خود محروم می در آليه مكان) ٣

ای به عنوان دفاتر ثبت مرآزی  يد اقدامات الزم را جهت برقراری دفاتر مشابهعالوه براين آشورها با. موجود باشد
و مقامات قضايی و يا مقامات  ٢به عمل آورند واطالعات ثبت شده در اين دفاتر بايد در اختيار افراد مذآور در بند 

ذی صالح و مستقلی آه خواهان شناسايی مكان يك بازداشتی هستند قرار گيرد، اين اصل در مورد ساير مقامات 
  . المللی آه توسط آشور ذينفع پذيرفته شده نيز جاری است صالحيتدار بر طبق قوانين ملی و يا اسناد حقوق بين

  
  ١١ماده 

آنها بايد در شرايطی آزاد . يد به صورتی انجام گيرد آه بتوان صحت آن را احراز آردآزاد ساختن محبوسين با
  . شوند آه سالمتی جسمی و توانايی روحی شان در ِاعمال حقوق خود تضمين شده باشد

  
   ١٢ماده 

زادی آشورها موظفند در قوانين خود موازينی را جهت تعيين مأموران دولتی آه مجاز به صدور دستور سلب آ )١
هايی را  آند مشخص آرده و مجازات بينی آنند و شرايطی را آه صدور چنين دستوراتی را مجاز می افرادند پيش

آنند، تعيين  برای مأموران دولتی آه بدون دليل موجه قانونی از ارائۀ اطالعات در مورد يك بازداشت خودداری می
  . نمايند

   
ورند آه طبق يك سلسله مراتب مشخص، نظارت شديدی بر اعمال آشورها همچنين موظفند مراقبت به عمل آ )٢

اند و همچنين مأموران  توقيف، بازداشت، بازداشت موقت، انتقال و حبس  آليۀ مجريان قانون آه مسئول دستگيری،
  . اند، ِاعمال شود ديگری آه بر طبق قانون مجاز به توسل به زور و اسلحۀ گرم

  
   ١٣ماده  
آشورها موظفند حق شکايت به مقام صالحيتدار مستقل رسمی آشور را برای افرادی آه طبق اطالعات و يا  )١

مقام مذآور بايد در اسرع وقت با انجام . آنند، تضمين نمايند منافعی مشروع ادعای مفقوداالثر شدن شخصی را می
مواردی آه داليل محكمی مبنی بر مفقوداالثر در . ها ترتيب اثر دهد تحقيقات آيفری بی طرف و دقيق به شكايت آن

شدن فردی وجود دارد، حتی در صورت عدم شكايت رسمی مورد بايد به سرعت به مقام مذآور جهت انجام 
اتخاذ موازينی آه موجب محدوديت تحقيقات آيفری شود و يا مانعی بر سر راه آن . تحقيقات آيفری ارجاع داده شود

  . ايجاد آند جايز نيست
  
آشورها بايد مراقبت به عمل آورند که مقام ذی صالح اختيارات و منابع مادی الزم را در انجام تحقيقات به نحو ) ٢

 . اختيار احضار شهود دسترسی به مدارك الزم و بازديد از محلاحسن در اختيار داشته باشد، از جمله 
  
رآت دارند ازجمله شاآی، وآيل، شهود، و همۀ موازينی بايد اتخاذ شود آه آليۀ افرادی را آه در تحقيقات ش )٣

  . آنند، از رفتار سوء و هر نوع ارعاب و انتقام محافظت کند آسانی آه تحقيقات آيفری را هدايت می
  
نتايج چنين تحقيقاتی بايد در اختيار افراد ذيربط خواستار آن قرار گيرد، مگر آنكه تحقيقات آيفری در دست  )٤

 . زداجرايی را به خطر اندا
  
هايی مناسب برای هرنوع سوء رفتار، ارعاب، انتقام جويی، و يا  تدابيری بايد اتخاذ شود آه متضمن مجازات )٥

 . هر دخالت ديگر هنگام طرح شكايت و در طول انجام تحقيقات باشد
  
تحقيقات بايد در تطابق آامل با روالی آه در فوق توصيف شد، تا روشن شدن وضعيت فرد مفقوداالثر به عنف  )٦

  . در جريان باشد
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  ١٤ماده 

هنگامی آه طبق نتايج تحقيقات آيفری داليل موجهی برعليه اشخاص مظنون به ارتكاب اعمال منجر به  
است، اين اشخاص بايد جهت بازجويی و محاآمه به مقامات مفقوداالثرشدن افراد به عنف در يک کشور موجود 

صالح غير نظامی اين آشور تحويل داده شوند، مگر آنكه به دنبال تقاضای آشور ديگری آه خواستار اجرای 
آشورها . المللی جاری در اين زمينه است، به آن آشور مسترد شده باشند صالحيت قضايی خود برطبق توافقات بين

ستفاده از موازين قانونی و مناسبی آه در اختيار دارند اقداماتی به عمل آورند آه آليۀ افراد مظنون به بايستی با ا
ها حضور دارند و يا تحت آنترل  ارتكاب اعمال منجر به مفقوداالثر شدن افراد به عنف آه در قلمرو قضايی آن

  . ها هستند مورد تعقيب کيفری قرار گيرند آن
  

   ١٥ماده 
، صرفنظر از انگيزۀ آن، ٤مادۀ  ١يل محكم مبنی بر شرآت يك فرد در ارتكاب جرائم سنگين موضوع بند وجود دال
  . مقامات مسئول آشورها را در مورد قبول يا رد پناهندگی تحت تأثير قرار دهد  بايد تصميم

  
   ١٦ماده 

مذآور در فوق بايد در طول مدتی آه تحقيقات آيفری  ٤مادۀ  ١افراد مظنون به ارتكاب اعمال موضوع بند  )١
  . در جريان است، از هر ِسَمت رسمی موقتًا برآنار شوند ١٣موضوع مادۀ 

  
مفاد اين ماده مقررات مذآور در . گونه امتياز، مصونيت، معافيت خاصی در چنين محاآماتی پذيرفته نيست هيچ )٣

 . آند نقض نمیمعاهدۀ وين ناظر بر روابط ديپلماتيك را 
  
در مورد افرادی آه مظنون به ارتكاب چنين اعمالی اند بايد در طی تحقيقات و در صورت ادامۀ پيگرد آيفری  )٤

در همۀ مراحل بازجويی و محاآمه، رفتاری عادالنه، منطبق بر مقررات مربوطه در اعالميۀ جهانی حقوق بشر و 
 . زمينه، تضمين شودالمللی جاری در اين  های بين نامه ساير توافق

  
   ١٧ماده 

تا زمانی آه عاملين آن وضعيت و مكان مفقوداالثر را   اعمالی آه به مفقوداالثر شدن افراد به عنف می انجامد، )١
  . شود اند و تا زمانی آه واقعيات همچنان در ابهام مانده باشد، جرم در جريان محسوب می فاش نساخته

  
المللی حقوق مدنی و سياسی  ميثاق بين ٢های موضوع مادۀ  هنگامی آه ديگر امکان برخورداری از دادرسی )٢

موجود نباشد، قاعدۀ مرورزمان در مورد جرائم مربوط به مفقوداالثر شدن افراد به عنف تا زمانی آه مجددًا امكان 
  . ماند های فوق موجود شود، متوقف می ارجاع به دادرسی

  
بينی  درآشورهايی آه قاعدۀ مرورزمان در مورد اعمال منتهی به مفقوداالثر شدن افراد به عنف در قوانين پيش )٣

  . شده است، بايد مدت زمان آن طوالنی و متناسب با شدت جرم باشد
  
  ١٨ماده 

د نبايد از هيچ مذآور در فوق و افرادی که مظنون به ارتکاب اين جرائم ان ٤مادۀ  ١عاملين جرائم موضوع بند )١
  . ها از تعقيب آيفری و يا مجازات است، برخوردار شوند نوع عفو قانونی ويا موازينی مشابه آه موجب معافيت آن

  
در اجرای حق برخورداری از عفو، بايد شدت جرائم منتهی به مفقوداالثر شدن افراد به عنف مّد نظر قرار ) ٢

  . گيرد
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   ١٩ماده 
ويژه  آن ها حق دريافت غرامتی عادالنه دارند، به. های آن ها بايد ترميم شود و خانوادهخسارت قربانيان اين جرم 

. االمكان، وسائلی در اختيارشان گذاشته شود آه قابليت خود را برای زندگی در جامعه آامًال باز يابند بايستی، حتی
امت برای خانوادۀ وی ابقاء خواهد عنف فوت آند، حق دريافت غر در صورتی آه فردی در اثر مفقوداالثر شدن به

  . داشت
  
   ٢٠ماده  
آشورها بايستی از ربودن فرزندان افراد مفقوداالثر و يا نوزادانی آه در دوران مفقوداالثر بودن مادران خود ) ١ 

شوند پيشگيری آرده و چنين اعمالی را مجازات آنند و اقداماتی برای جستجو و شناسايی هويت آودآان  متولد می
  . ها به خانوادهايشان به عمل آورند بازگرداندن آن و
   
با توجه به ضرورت حفظ مصالح عالی آودآان مذآور در بند فوق، در آشورهايی آه نظام فرزندخواندگی ) ٢

وجود دارد، بايدامكان تجديد نظر در مورد اين آودآان و به ويژه درمواردی آه فرزند خواندگی ريشه در 
عنف والدين دارد، امكان ابطال آن وجود داشته باشد، معهذا، در صورت اعالم رضايت مفقوداالثر شدن به 

  . نظر، يك چنين فرزند خواندگی ای ميتواند به قوت خود باقی بماند نزديكترين بستگان آودك در مرحلۀ تجديد
  
در دوران مفقوداالثر بودن اند، ونيز ربودن آودآانی آه  ربودن آودآانی آه والدينشان به عنف مفقوداالثر شده) ٣

مادران خود متولد می شوند، همچنين جعل مدارك مشخص آنندۀ هويت اصلی اين آودآان يا امحای آن بايد جنايت 
  . سنگين تلقی شده و مجازاتی متناسب برای آن تعيين شود

  
  . انبه منعقد آنندهای دوجانبه و يا چند ج نامه در اجرای ماده حاضر، آشورها بايستی حسب مورد، توافق) ٤
  
  ٢١ماده  

الملل را نقض  و يا ساير اسناد حقوق بين اعالميۀ جهانی حقوق بشراعالميۀ حاضر هيچ يك از مقررات مندرج در 
. ای تفسير آرد آه موجب محدوديت و يا نقض اين مقررات شود توان به گونه نمی مواد اين اعالميه را. نمی کند
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اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانيان نقض آشکار 
  قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی

  
  ٢٠٠٥دسامبر  ١٦مورخ  مجمع عمومی ١٤٧/٦٠مصوب قطعنامه 

  
بين المللی حقوق بشر و ساير  ميثاق های، اعالميۀ جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحدبا پيروی از مفاد 

  ،اعالميۀ و برنامۀ عملی ويناسناد حقوق بشر، و نيز 
 

بين المللی ناظر بر با تأکيد براينکه طرح مسئلۀ حق بر دادخواهی و جبران خسارت قربانيان نقض آشکار قوانين 
   حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی، در سطح ملی و جهانی حائز اهميت بسيار است،

  
با پذيرش اينکه با محترم شمردن حقوق قربانی بر دادخواهی و جبران خسارت، جامعۀ بين الملل به تعهدات خود  

سل های آينده وفا کرده و بر حقوق بين الملل در اين زمينه صّحه نسبت به مصيبت وارده بر قربانی، بازماندگان، ن
  می گذارد،

  
با خاطر نشان ساختن تصويب اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانيان 

يون نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر برحقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی توسط کميس
و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی طی قطعنامۀ  ٢٠٠٥آوريل  ١٩مورخ  ٣٥/٢٠٠٥حقوق بشر طی قطعنامۀ 

، که در آن شورا به مجمع عمومی تصويِب اصول اساسی و راهنما را توصيه ٢٠٠٥ژوئيۀ  ٢٥مورخ  ٣٠/٢٠٠٥
  کرده است، 

  
خسارت قربانيان نقض آشکار قوانين بين المللی اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران . ١

ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی را که ضميمۀ قطعنامۀ حاضر است تصويب می 
   کند؛

  
به کشورها توصيه ميکند که به اصول راهنما و رهنمودها توجه خاص مبذول داشته، رعايت آنرا گسترش دهند . ٢

ن نهادهای اجرايی دولت، به ويژه مأموران حفظ نظم و اجرای قانون، نيروی نظامی و امنيتی، نهاد و توجه کارکنا
های قانونگذاری، نهادهای قضايی، قربانيان و نمايندگان آن ها، مدافعان حقوق بشر، وکال، رسانه های اجتماعی و 

  کل مردم را بدان جلب کنند؛ 
  
کند که اصول اساسی و رهنمودها به زبان های رسمی سازمان ملل متحد از دبيرکل می خواهد موازينی اتخاذ . ٣

از جمله با ابالغ آن به دولت ها، سازمان های بين الدولتی، سازمان های غير دولتی و نيز با درج آن در انتشارات 
سترده ای در سطح گ) مجموعه ای از اسناد حقوق بين الملل عنوان گرفته است: که حقوق بشر(سازمان ملل متحد 

 . منتشر شود
   

 شصت و چهارمين اجالس عمومی
   ٢٠٠٥دسامبر  ١٦

  
 ضميمه 

اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانيان نقض آشکار قوانين بين المللی 
  ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی

  
  مقدمه

  مجمع عمومی،
با ياد آوری اسناد حقوقی بين المللی متعددی که حق دادخواهی را برای قربانيان نقض قوانين بين الملل ناظر بر 

ميثاق بين المللی  ٢، ماده اعالميۀ جهانی حقوق بشر ٨حقوق بشر به رسميت شناخته است، به ويژه موازين ماده 
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معاهدۀ منع  ١٤، ماده امحای اشکال مختلف تبعيضمعاهدۀ بين المللی مربوط به  ٦، ماده حقوق مدنی و سياسی
، معاهدۀ حقوق کودک ٣٩، ماده آميز اهانت شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا 

 معاهدۀ الهه مربوط به قوانين و آييِن جنگ های زمينی ٣همچنين قوانين بشردوستانه بين المللی به ويژه مفاد ماده 
مربوط به  ١٩٤٩اوت  ١٢ مقاوله نامۀ الحاقی به معاهدۀ ژنو ٩١، ماده )٤معاهده ( ١٩٠٧اکتبر  ١٨مورخ 

اساسنامۀ  ٧٥و  ٦٨، و مواد ١٩٧٧ژوئن  ٨مورخ ) ١مقاوله نامۀ( حمايت از قربانيان نبرد مسلحانۀ بين المللی 
   ،رم ديوان بين المللی جزايی

  
حق بر دادخواهی قربانيان نقض قوانين بين المللی ناظر بر حقوق با يادآوری موازين معاهده های منطقه ای که 

معاهدۀ  ٢٥و مادۀ  منشور افريقايی حقوق بشر و حقوق مردم ٧بشر را پيش بينی کرده اند به ويژه موازين مادۀ 
  ،معاهدۀ صيانت از حقوق بشر و آزادی های بنيادين ١٣و مادۀ  امريکايی ناظر بر حقوق بشر

  
حاصل  الميۀ اصول بنيادين اجرای عدالت در حق قربانيان جرم و قربانيان سوءاستفاده از قدرتاعبا ياد آوری 

مجمع  ٣٤/٤٠کار هفتمين کنگره سازمان ملل متحد مربوط به پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمين و قطعنامۀ 
  که متن کنگره ضمن آن تصويب شده است،  ١٩٨٥نوامبر  ٢٩عمومی مورخ 

  
اعالميۀ اصول بنيادين اجرای عدالت در حق قربانيان جرم و قربانيان سوءاستفاده از با تأييد اصول اعالم شده در 

از جمله اصولی که بر لزوم رفتار عطوفت آميز و احترام به شخصيت قربانی و رعايت کامل حقوق او در  قدرت
استقرار صندوق ملی جبران خسارت قربانيان دسترسی به دادخواهی و به سازوکارهای جبران خسارت، و تشويق 

و تقويت و گسترش صندوق های موجود و همچنين گسترش سريع حقوق و دادخواهی مناسب برای مجرم، تأکيد 
  می کنند،

  
اصول ناظر بر صور مختلف جبران «که تدوين  ديوان بين المللی جزايیبا ذکر اين که اساسنامۀ رم مربوط به 

درخواست » ارت، پرداخت غرامت، و يا توانبخشی را برای قربانی و يا بازماندگان اوخسارت، چون ترميم خس
کرده است، و از مجمع کشورهای متعاهد خواسته است صندوق مالی ای برای قربانيان جرائم داخل در صالحيت 

روحی، احترام  صيانت از امنيت، سالمتی جسمی و« را مأمور ديوانو خانواده های آن ها برقرار کنند و  ديوان
مناسب تشخيص  ديوانهر مرحله از دادرسی که «و تجويز شرکت قربانی در » به شأن و حريم خصوصی قربانی

  کرده است،» دهد
  

با تأييد اينکه اصول اساسی و رهنمودهايی که شرح آن در ذيل خواهد آمد نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر 
ستانۀ بين المللی را که به دليل حّدت جرم هتک حرمت انسانی به شمار می حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردو

  آيد، مّد نظر قرار داده است،
  

با تأکيد بر اينکه اصول اساسی و رهنمود ها موجد الزامات جديدی در قوانين بين المللی يا ملی نيستند و ليکن 
مات حقوقی ای که پيش از اين طبق قوانين بين سازو و کارها، اسلوب، و روال و شيوه هايی را برای اجرای الزا

المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانين بشردوستانۀ بين المللی وضع شده اند، مشخص می کنند و اين اصول با وجود 
  تفاوت معيارها مکمل اين الزاماتند، 

  
در تطابق با الزامات بين المللی با ياد آوری اين نکته که قوانين بين الملل تعقيب کيفری جرائم بين المللی خاصی را 

کشورها و مقتضيات قوانين داخلی و يا موازين اساسنامه ای ارگان های قضايی بين المللی، ملزم گردانده اند و نيز 
با توجه به اينکه اين الزام به تعقيب کيفری اجرای وظايف قضايی بين المللی را که بايد بر طبق مقررات و روال 

   انين داخلی انجام گيرد تقويت کرده و به نقش مکمل بودن قوانين استحکام می بخشد،رسيدگی مقرر در قو
  

با اشاره به اينکه هر چند اشکال امروزی ستمکاری اغلب  بر ضد فرد انجام می گيرد اما اين امر می تواند به 
   آسانی نسبت به گروه ها به طور جمعی نيز صورت گيرد،
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مردن حقوق قربانی بر دادخواهی و جبران خسارت، جامعۀ بين الملل به تعهدات خود با توجه به اينکه با محترم ش
در قبال مصيبت وارده بر قربانی، بازماندگان، نسل های آينده وفا کرده و بر اصول قانونی بين المللی ناظر بر 

  مسئوليت، عدالت، و تفوق قانون صحه می گذارد،
 

انی محور اصلی آن را تشکيل دهد، جامعۀ بين الملل در واقع همگام با با اعتقاد بر اينکه با رويکردی که قرب
اصول اساسی و رهنمودهای زير، بر همبستگی انسانی خود با قربانی نقض حقوق بين الملل از جمله نقض قوانين 

  گذارد،   بين الملل ناظر بر حقوق بشر و قوانين بشردوستانۀ بين المللی و نيز برهمبستگی خود با کل بشر صحه می
  

  :اصول اساسی و رهنمودهای زير را تصويب می کند} مجمع عمومی{ 
  
  
التزام به رعايت قوانين بين المللِی ناظر بر حقوق بشر و قوانين بشردوستانۀ بين المللی و )  ١(

  تضميِن رعايت و تحقق آن
  
بشردوستانۀ بين المللی و تضميِن رعايت و التزام به رعايت قوانين بين المللِی ناظر بر حقوق بشر و قوانين . ١

  :تحقق آن، همانطور که در نظام های قضايی مربوطه پيشبينی شده است از منابع زير ناشی می شود
  قراردادهای بين المللی منعقده توسط يک کشور؛) الف
  حقوق بين الملل عرفی؛) ب
  . قوانين داخلی هر کشور) ج
  
در صورتی که (ن المللی خود، با اقدامات به شرح زير، مراقبت به عمل آورند کشورها موظفند طبق الزامات بي. ٢

   :که قوانين داخلی با التزامات قضايی بين المللی اشان مطابقت داشته باشد) تاکنون بدان اقدام نکرده باشند
مللی در قوانين داخلی و گنجاندن معيارهای قوانين بين المللِی ناظر بر حقوق بشر و قوانين بشردوستانۀ بين ال) الف 

  يا  اجرای آن در نظام قضايی ملی؛
وضع روال های قانونی و اداری مناسب و کارآمد و نيز موازين الزم جهت تضمين دسترسی منصفانه، مؤثر و ) ب

  سريع به دادرسی؛
آن تضمين امکان دادخواهی کافی کارآمد، سريع و مناسب، ا ز جمله جبران خسارت به صورتی که شرح ) ج

  خواهد آمد؛
حصول اطمينان از اينکه قوانين داخلی حداقل، حمايت هايی را که طبق الزامات بين المللی کشور برای قربانی ) د

  . پيشبينی شده است، تضمين کرده باشند
  
 دامنۀ التزامات) ٢( 
ی و تضميِن رعايت و التزام به رعايت قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانين بشردوستانۀ بين الملل. ٣

 :تحقق آن، همانطور که در اسناد حقوقی مربوطه پيش بينی شده است، از جمله شامل التزامات به شرح زير است
  اتخاذ موازين قانونی و اداری مناسب وهمچنين موازين الزم ديگر جهت پيشگيری از نقض حقوق؛) الف
ورد نقض حقوق و در صورت مقتضی اتخاذ موازين انجام تحقيقات مؤثر، سريع، جامع، بی طرفانه، در م) ب

 عليه افراد مسئول طبق قوانين داخلی و بين المللی؛ 
تضمين دسترسی بالفعل و تحت شرايط برابر به عدالت، همانطور که شرح آن خواهد آمد، برای افرادی که ) ج

بدون توجه به موقعيت اشخاص مدعی تحمل آسيب و زيان از نقض حقوق بشر و يا قوانين بشردوستانه شده اند، 
   مسئول نقض حقوق؛

  . تأمين وسائل دادخواهی از جمله جبران خسارت، همانطور که شرح آن خواهد آمد) د
  
نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی ) ٣(

  . که طبق قوانين بين المللی جرم محسوب می شود
در صورت وقوع نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين . ٤

المللی که طبق حقوق بين الملل جرم محسوب می شود، کشورها موظف اند پس از انجام تحقيقات در صورت 
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عالوه . رم مجازات کنندکسب داليل کافی، افراد مظنون را مورد تعقيب کيفری قرار داده و در صورت ثبوت ج
بر اين در چنين مواردی کشورها بايد مطابق با حقوق بين الملل، با يکديگر همکاری کرده و مراجع ذی صالح 

   . قضايی بين المللی را در انجام تحقيقات و تعقيب کيفری عاملين نقض حقوق ياری کنند
  
الزم االجرا و يا الزامات ديگر بين المللی ايجاب  برای نيل به هدف مذکور هنگامی که يک قرارداد بين المللی. ٥

می کنند، کشورها موظفند موازين الزم را جهت ايجاد يک حوزۀ قضايی جهانی در قوانين داخلی و يا رويه 
عملی خود، اتخاذ نمايند و همچنين استرداد مجرم و يا تسليم او را به کشور يا مرجع ذی صالح قضايی بين المللی 

ل کنند و همکاری های الزم قضايی و ساير مساعدت ها جهت اجرای عدالت بين المللی، از جمله متقاضی تسهي
اتخاذ موازين جهت معاضدت و حمايت از قربانی و گواهان طبق معيارهای حقوق بشر و با رعايت قواعد حقوق 

نه، غير انسانی يا اهانت از جمله قواعدی که ِاعمال شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحما-بين الملل 
  . تضمين کنند - آميز را ممنوع کرده است

  
  قاعدۀ مرورزمان) ٤(
قاعدۀ مرورزمان در مواردی که يک قرارداد بين المللی الزم االجرا و يا الزامات ديگر بين المللی مقرر کنند، . ٦

بشردوستانۀ بين المللی که طبق  در مورد نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين
  . حقوق بين الملل جرم محسوب می شود، جاری نخواهد شد

  
قاعده مرور زمان که در قوانين داخلی برای تخلفات ديگری که عنوان جرم بين المللی به خود نمی گيرند، . ٧

ر دادخواهی مدنی و يا ساير پيشبينی می شود، نبايد مدت آن به شکلی بی قاعده کوتاه باشد، از جمله مرور زمان د
  . روال های دادرسی

  
قربانيان نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ ) ٥( 

  بين المللی 
شود آه به طور انفرادی يا جمعی، در اثر فعل يا ترك  ، در متن حاضر به افرادی اطالق می"قربانيان"واژۀ . ٨ 

نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و يا نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی است فعلی آه 
متحمل خسارت از جمله آسيب جسمی يا روانی، رنجی روحی و يا ضرری مادی شده اند و يا حقی از حقوق 

قوانين داخلی کشور  در صورت مقتضی و در مواردی که مطابق با. بنيادينشان به طرزی فاحش نقض شده است
ذيربط باشد، واژۀ قربانی خويشاوندان بالفصل و افراد تحت تكّفل و افرادی آه در اثر مداخله جهت آمك به قربانی 

  . گيرد دروضعيت خطرناک و يا ممانعت از ارتكاب جرم خسارت ديده اند را نيز در برمی
  
وقيف، تعقيب آيفری، و يا محكوميت عاملين جرم واژۀ قربانی به متضررين از جرم، صرفنظر از شناسايی، ت. ٩

  . می شود و يا وجود نسبت خانوادگی متضرر با آنها، اطالق 
  
  رفتا ر با قربانيان) ٦(

همچنين بايستی . با قربانيان بايستی با انسانيت و احترام به شئوناتشان و مطابق با حقوق بشر رفتار شود. ١٠
جسمی و روحی و حفظ حريم خصوصی آن ها و خانواده هايشان اتخاذ موازينی جهت تضمين امنيت و سالمتی 

کشورها بايد نظارت به عمل آورند که در قوانين داخلی اشان حتی المقدور برای قربانيانی که متحمل خشونت . شود
و ضربه های شديد روحی شده اند، تدابيری جهت حمايت از آن ها در قبال ضربه های جديد روحی در جريان 

 . رسی قضايی و اداری و رسيدگی به ادعای خسارت، پيشبينی شده باشدداد
  
  حق قربانی بر دادخواهی) ٧(

حق قربانيان نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی . ١١
  :  بر دادخواهی شامل تضمينات به شرح زير است

  دادرسی و برخورداری از اصل برابری در احقاق حق؛دسترسی بالفعل به ) الف
   ترميم عادالنه، بالفعل و سريع خسارت وارده؛) ب
  . دسترسی به اطالعات سودمند مربوط به نقض حقوق و سازو کارهای جبران خسارت) ج
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  دسترسی به عدالت) ٨(

قوانين بشردوستانۀ بين المللی بايد قربانيان نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش . ١٢
ساير . با برخورداری از اصل برابری، به مراجع دادرسی کارآمد طبق قوانين بين الملل، دسترسی داشته باشند

همچنين قربانی بايد بتواند به . مراجعی که در اختيار قربانی قرار دارد شامل ارگان های اداری و غيره است
التزامات ناشی از قوانين . ه در قوانين داخلی پيشبينی شده است دسترسی داشته باشدسازوکارها و و روال هايی ک

بين المللی که ناظر بر تضمين حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادالنه و بی طرف برای قربانی است بايستی در 
   : ندبرای نيل به اين هدف کشورها بايستی موازين زير را اتخاذ کن. قوانين داخلی منعکس شود

خبر رسانی توسط سازوکارهای عمومی و خصوصی در مورد طرق قانونی احقاق حق در صورت وقوع ) الف
  نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی؛

اشان قرار می گيرد، اتخاذ موازين الزم جهت کاهش موانعی که بر سر راه قربانيان يا نمايندگان حقوقی ) ب
حمايت از زندگی خصوصی آن ها در مقابل هر نوع دخالت غير قانونی، تأمين امنيت قربانيان و خانواده و 

گواهانشان با حفاظت آن ها از هر نوع تهديد و انتقام پيش از آغاز، حين انجام و پس از پايان هر دادرسی قضايی 
  قربانی را تحت تأثير قرار می دهد؛  يا اداری و يا روال دادرسی ديگری که منافع

  معاضدت الزم به قربانيانی که قصد طرح شکايت در مراجع دادخواهی دارند؛) ج
تسهيل دسترسی به طرق مناسب قضايی، ديپلماتيک، و کنسولی برای قربانی جهت دادخواهی عليه نقض ) د

  . ردوستانۀ بين المللیآشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بش
  

عالوه بر امکان دسترسی فردی به عدالت، کشورها بايستی برای ايجاد روال دادرسی ای که امکان تقاضای . ١٣
  . گروهِی جبران خسارت و تحقق آن را برای قربانيان ميسر گرداند، اقداماتی به عمل آورند

 
نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و  دسترسی به روال دادرسی مناسب، کار آمد و سريع عليه. ١٤

يا نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی، بايستی، بدون آنکه خدشه ای به حق دسترسی به دادخواهی مطابق 
قوانين ملی وارد آورد، کليۀ سازو کارهای بين المللی موجود و مناسبی را که يک فرد می تواند از آن بهره مند 

  . بر گيردشود در 
 
  جبران خسارت) ٩(

هدف از جبران خسارت مناسب، بالفعل و سريع، اعتالی عدالت با ترميم نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر . ١٥
جبران خسارت بايد متناسب با شدت نقض و . بر حقوق بشر و يا نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی است

طبق قوانين داخلی و التزامات بين المللی اشان خسارت قربانی را که ناشی از کشورها بايد . خسارت وارده باشد
فعل يا ترک فعلی است که نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و يا نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ 

که شخص حقيقی  در مواردی. بين المللی محسوب می شود و احتمال دارد بر عهدۀ آن ها گذاشته شود، تضمين کنند
يا شخص حقوقی و يا يک نهاد و ارگانی مسئول شناخته شوند اين اشخاص يا نهاد وارگان ها مسئول جبران 
خسارت قربانی اند چنانچه دولت خسارت قربانی را جبران کرده باشد اين اشخاص يا نهادها در مقابل دولت 

  . مسئولند
 

ی اهتمام ورزند که در صورت عجز يا خودداری مسئوالن ضرر کشورها بايستی به ايجاد برنامه های ملی ا. ١٦
  . وزيان از انجام تعهدات خود، خسارت قربانی جبران شود و معاضدت ها ی ديگر در اختيار او قرار گيرد

 
با توجه به شکايت شاکی، کشورها بايد اجرای احکام مراجع قضايی خود را که برعليه اشخاص يا نهادهای . ١٧

وارده صادر می شود تضمين کنند و نيز در تطابق با قوانين داخلی والتزامات بين المللی خود،  مسئول خسارت
کوشش کنند احکام معتبر و نافذ جبران خسارت که توسط مراجع قضايی کشورهای ديگر صادر می شود، در 

سازوکارهای مؤثری  بدين منظور، کشورها بايستی در قوانين داخلی خود. قلمرو قضايی اشان الزم االجرا شود
  . جهت تضمين اجرای احکام جبران خسارت پيشبينی کنند
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در تطابق با قوانين ملی و بين المللی و با توجه به وضعيت هر پرونده بايستی برای قربانيان نقض آشکار . ١٨
ناسب و متناسب قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و يا نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی، به طريق م

. صورت گيرد ٢٣تا  ١٩با شدت جرم و اوضاع و احوال هر قضيه جبران خسارت تام و بالفعل طبق مفاد اصول 
اين جبران خسارت بايد به شکل ترميم و اعادۀ وضعيت، غرامت، توان بخشی، جلب رضايت و تعهد به عدم 

  . تکرار جرم صورت گيرد
  

المقدور بازگرداندن قربانی به وضعيت پيش از وقوع نقض آشکار قوانين  ترميم و اعادۀ وضعيت بايستی حتی. ١٩
اعادۀ وضعيت حسب مورد . بين المللی ناظر بر حقوق بشر و يا نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی باشد

بايد شامل بازگرداندن آزادی، برخورداری از حقوق بشر، شناسايی هويت، زندگی خانوادگی و شهروندی، 
  . زگشت به محل زندگی و ادامۀ کار و اعادۀ اموال باشدبا
  

برای هر ضررو زيان ناشی از نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و يا نقض فاحش قوانين . ٢٠
بشردوستانۀ بين المللی که قابل ارزيابی مادی باشد حتی المقدور بايستی به طريق مناسب و در تناسب با شدت جرم 

   :اوضاع واحوال هر پرونده از جمله اوضاع واحوال به شرح زير غرامت پرداخت شودو 
   ضرروزيان جسمی يا روانی؛) الف
  فرصت های از دست رفته چون از دست دادن کار؛ تحصيل؛ و خدمات اجتماعی؛) ب
   ضررو زيان مادی و از دست دادن درآمد، از جمله درآمدهای بالقوه؛) ج
 آسيب روحی؛) د
  . مخارج معاضدت حقوقی يا ارجاع به کارشناسی، مخارج درمانی خدمات روانشناختی و خدمات اجتماعی) ه
  

  . توان بخشی بايستی شامل خدمات درمانی و روانی و نيز خدمات قضايی و اجتماعی باشد. ٢١
  

 :جلب رضايت بايستی حسب مورد شامل موارد زير باشد. ٢٢
  قض مستمر؛اتخاذ موازين مؤثر در توقف ن) الف
تحقيق و تفحص در مورد واقعه و انتشار واقعيت به طور کامل و در سطح عمومی، به شرط آنکه انتشار خبر ) ب

موجب ضرروزيان جديد و يا تهديد امنيت و منافع قربانی، نزديکان، گواهان و افرادی آه به جهت مداخله برای 
  به او خسارت ديده اند، نشود؛ آمك به قربانی و يا ممانعت از ارتكاب جرمی ديگر نسبت

جستجوی فرد مفقوداالثر، هويت کودکانی که ربوده شده اند و اجساد افرادی که به قتل رسيده اند، معاضدت در ) ج
بازيافت اجساد، تشخيص هويت، و تدفين قربانی بر طبق آدابی که وصيت کرده است يا گمان می رود چنين 

  انواده يا جامعه ای که او بدان تعلق دارد؛ خواستی داشته است و يا طبق فرهنگ خ
  اعالم رسمی حکم دادگاه و اعادۀ حيثيت و اعتبار قربانی و افرادی که روابط نزديک با وی دارند؛) د
   پوزش علنی، از جمله اعالم صحت واقعه و پذيرش مسئوليت؛) ه
 مجازات کيفری و اداری افراد مسئول؛) و
 ؛بزرگداشت و تجليل از قربانی) ز
ادخال اطالعات مشخص در مورد جرائمی که ارتکاب يافته اند در برنامۀ آموزشی مربوط به قوانين بين المللی ) ح

  . ناظر بر حقوق بشر و قوانين بشردوستانۀ بين المللی و نيز در مواد آموزشی در تمامی سطوح
  

پيشگيرانه نيز محسوب می شود، بعضًا يا کًال تضمين عدم تکرار بايستی حسب مورد موارد زير را که تدابير . ٢٣
 :در بر گيرد

   تضمين کنترل مؤثر نيروی نظامی و نيروی امنيتی توسط مقامات غير نظامی؛) الف
مراقبت از اينکه تمامی روال های دادرسی نظامی و غير نظامی با معيارها و هنجارهای پذيرفته شدۀ بين ) ب

 نه و بی طرف بودن دادرسی مطابقت داشته باشد؛المللی ناظر بر قانونی بودن، عادال
  )ج تقويت استقالل قوۀ قضائيه؛

حمايت از افرادی که به مشاغل قضايی، پزشکی و درمانی می پردازند و يا کارکنان رسانه های عمومی و يا ) د
 مشاغل مشابه ديگر و نيز حمايت از مدافعان حقوق بشر؛
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ه های آموزشی حقوق بشر و قوانين بين المللی بشردوستانه به طور پيشبينی و ارجحيت بخشيدن به برنام) ه
مستمر، در تمامی سطوح جامعه، و آموزش مأموران حفظ نظم و اجرای قانون و پرسنل نظامی در مورد حقوق و 

  قوانين مذکور؛
لی توسط ترويج رعايت قواعد سلوک حرفه ای و هنجارهای اخالقی حرفه ای، به ويژه هنجارهای بين المل) و

کارکنان دولتی، از جمله مأموران حفظ نظم و اجرای قانون و کارکنان زندان ها رسانه های گروهی، مراکز 
   خدمات درمانی، روانشناختی، و اجتماعی، پرسنل نظامی و نيز کارکنان شرکت ها؛

 زعات؛ توسعۀ سازوکارهايی جهت پيشگيری از منازعات اجتماعی و نظارت بر آن و حّل اين منا) ز
بازبينی و اصالح قوانينی که نقض آشکار قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين ) ح

  . بشردوستانۀ بين المللی را تسهيل يا تجويز می کنند
  
  دسترسی به اطالعات الزم مربوط به نقض حقوق و سازوکارهای ترميم خسارات) ١٠(

رسانی ای ابداع کنند که عموم مردم، به ويژه قربانيان نقض آشکار قوانين بين کشورها بايد روش های اطالع . ٢٤
المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانين بشردوستانۀ بين المللی را از حقوق و مراجع دادخواهی مذکور در 

ی و غيره که اصول اساسی و رهنمودهای حاضر و نيز از خدمات حقوقی، درمانی، روانشناختی، اجتماعی، ادار
عالوه بر اين قربانی و نمايندۀ او بايستی بتوانند در مورد داليلی که . قربانی حق رجوع به آن را دارد، باخبر سازند

موجب تحميل ضرر وزيان به قربانی شده است و نيز در مورد داليل و شرايط مربوط به نقض آشکار قوانين بين 
نين بشردوستانۀ بين المللی تحقيق و کسب اطالع کنند و از حق آگاهی المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوا

  . از حقايق واقعه برخوردار باشند
  
 منع ِاعمال تبعيض) ١١(

اصول اساسی و رهنمودها ی حاضر بايستی بدون استثناء مطابق با قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و . ٢٥
  . اعمال تبعيض با هر انگيزه، اجرا و تفسير شودقوانين بشردوستانۀ بين المللی و بدون 

  
  عدم نقض) ١٢( 

اصول اساسی و رهنمودهای حاضر را نمی توان به گونه ای تفسير کرد که حقوق و التزامات ناشی از قوانين . ٢٦
مسلمٌا اصول اساسی ورهنمودهای حاضر هيچ حقی بر دادخواهی و . ملی يا بين المللی را محدود يا نقض کند

ران خسارت قربانی نقض قوانين بين المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانين بشردوستانۀ بين المللی را نقض نمی جب
همچنين مسلم است که اصول اساسی و رهنمود های حاضر خدشه ای به قواعد خاص حقوق بين الملل وارد . کند

  . نخواهند کرد
  
 حقوق شخص ثالث) ١٣( 

٢٧ .  
ن المللی متن حاضر را نمی توان به گونه ای تفسير کرد که موجب عدم اجرای حقوق شخص ثالث که در سطح بي 

 . يا ملی شناخته شده است شود، به ويژه حق متهم در برخورداری از محاکمه طبق معيارهای اصولی
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  معاهدۀ بين المللی ناظر بر حمايت از کليۀ افراد در مقابل مفقود االثر شدن به عنف
 

  مقدمه
   

  کشورهای معاهد 
و بالفعل به حقوق بشر و آزادی  جهانیبه الزام کشورها توسط منشور سازمان ملل متحد به ارتقای احترام  با عنايت

  های بنيادين؛
  

  بر اعالميۀ جهانی حقوق بشر؛  با تکيه
 
ساختن ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و  خاطرنشان با

  اسناد حقوق بين الملل مربوط به حقوق بشر، قوانين بشردوستانه و حقوق جزای بين المللی؛ سياسی و ساير 
اعالميۀ حمايت از کليۀ افراد در مقابل مفقود االثر شدن به عنف مصوب مجمع عمومی سازمان  يادآوریهمچنين با 

  ؛ ١٩٩٢دسامبر  ١٨مورخ  ١٣٣/٤٧ملل متحد ضمن قطعنامۀ 
  

از حّدِت وخامت جرم مفقود االثر ساختن افراد به عنف که جرم جنايی محسوب می شود و در شرايط  با آگاهی
  خاصی طبق حقوق بين الملل، عنوان جنايت عليه بشريت به خود می گيرد؛

  
  قاطع در پيشگيری از مفقوداالثر شدن افراد به عنف و پيکار عليه بی مجازات ماندن اين جرم؛  وبا عزم
ی حقوق کليۀ افراد بر مصون ماندن از مفقوداالثر شدن به عنف و حقوق قربانی بر احقاق حق و جبران با يادآور
   خسارت؛

 
با تأ کيد بر حقوق کليۀ قربانيان بر آگاهی از حقيقت واقعۀ و آگاهی از سرنوشت مفقود االثر و حق برخورداری از 

  آزادی جمع آوری، دريافت، و پخش اخبار بدين منظور؛
  

   :مورد امور زير توافق حاصل کرده انددر 
  
  

  بخش اول
 

   ١ماده 
  . احدی نبايد به عنف مفقود االثر شود. ١
برای توجيه عمل مفقوداالثر آردن افراد نمی توان به هيچ وضعيت استثنايی اعم از وضعيت جنگی، خطر . ٢

  . و يا هر وضعيت استثنايی ديگر استناد کرد  بروز جنگ، عدم ثبات سياسی،
 

   ٢ماده 
به موارد توقيف، بازداشت، آدم ربايی، و » مفقود االثر کردن به عنف«در چهارچوب معاهدۀ حاضر اصطالح  

محروم کردن افراد از آزادی به صور مختلف، توسط مأموران رسمی کشور و يا افراد يا گروه ها با اذن يا با 
رنوشت يا مکان مفقوداالثر به صورتی که او از هر حمايت و يا رضايت حاکميت و عدم اعالم آن يا پنهان کردن س

  . گونه حمايت قانون محروم بماند، اطالق می شود
  

   ٣ماده 
که توسط افراد  ٢کشورها موظفند موازين مناسبی نيز جهت انجام تحقيقات کيفری در مورد َاعمال مذکور در مادۀ 

و يا گروه ها، بدون اذن، حمايت، و يا رضايت حاکميت، ارتکاب يافته است و نيز تعقيب کيفری مسئوالن آن، اتخاذ 
  . نمايند
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  ٤ماده 
کشورها بايد مراقبت به عمل آورند که عمل مفقوداالثر کردن افراد به عنف در حقوق کيفری اشان جرم محسوب  

  . شود
  

   ٥مادۀ 
ستمر و نظام مند مفقود االثر کردن افراد به عنف، همانطور که در حقوق بين الملل جاری تعريف شده ارتکاب م

  . است، جرم عليه بشريت محسوب می شود و مترتب نتايجی خواهد بود که در اين قوانين مقرر شده است
  

   ٦ماده 
  . اظ کيفری مسئول شناخته شوندکشورهای معاهد بايد موازينی اتخاذ کنند که حداقل، افراد زير از لح. ١

کليۀ اشخاصی که مرتکب اعمال منتهی به مفقوداالثر شدن فردی به عنف شده اند يا دستور آن را صادر و يا ) الف
  آنر رهبری کرده اند يا سعی به ارتکاب آن کرده و يا در آن شرکت يا معاونت داشته اند؛

  :مقامات مافوق به شرح زير) ب
که از مفقوداالثر کردن فردی به عنف يا قصد انجام اين عمل توسط مأمور زير دست و تحت مقام مافوقی ) ١(ب

   کنترل خود مطلع بوده و يا عمدًا به اطالعاتی که به وضوح حاکی از ارتکاب اين جرم بوده توجه ای نکرده باشد؛
  ا نظارت او انجام گرفته باشد؛ مقام مافوقی که اعمال منتهی به مفقوداالثر شدن به عنف تحت مسئوليت و ي) ٢(ب 
مقام مافوقی که اقدامات الزم و منطقی را در ممانعت و توقف اعمالی که تشکيل دهندۀ اين جرم است به ) ٣(ب

 عمل نياورده و يا به مقامات صالح جهت تعقيب کيفری و انجام تحقيقات رجوع نکرده است؛
طبق آن مسئوليت های سنگين تری برعهدۀ سران ارتش و تبصرۀ ب ماده حاضر به قواعد حقوق بين الملل که ) ج

  . يا اشخاص در حکم سران ارتش گذاشته شده است، خدشه ای وارد نخواهد کرد
  
برای توجيه جرم مفقوداالثر کردن به عنف نمی توان به هيچ وجه به اجرای حکم يا دستور از جانب مقام مسئول . ٢

  . سئول ديگر استناد کرددولتی، نظامی يا غير نظامی و يا مقام م
  

   ٧ماده 
کشورهای معاهد موظفند برای جرم مفقود االثر کردن افراد به عنف مجازات هايی با توجه به سنگينی اين جرم . ١

  . پيش بينی کنند
  
  : کشورهای معاهد می توانند امور زير را در قوانين خود پيش بينی کنند. ٢ 

اند  در مورد افرادی آه در جرم مفقوداالثر آردن افراد به عنف دست داشتهپيش بينی آيفيات مخّففه از جمله ) الف
اما در بازيافتن قربانی در قيد حيات همكاری مؤثر آرده و يا اطالعاتی را در روشن ساختن پرونده و يا هويت 

 اند؛  عاملين جرم فاش ساخته
ی ديگری شود، از جمله در صورت فوت پيش بينی کيفيات مشدده، بدون آنکه موجب نقض آيين دادرسی کيفر) ب

شخص مفقوداالثر، و يا در مورد افرادی که اين جرم را نسبت به زن باردار، کودکان و نوجوانانی که به سن 
  . قانونی نرسيده اند، معلولين، و ساير افراد به ويژه آسيب پذير مرتکب شده اند

  
  ٨ماده 

  :زير را اتخاذ کنند، کشورها می توانند موازين ٥با رعايت مادۀ 
آشورهای معاهدی آه قاعدۀ مرورزمان در مورد اعمال منتهی به مفقوداالثر شدن به عنف افراد در قوانينشان . ١

  : بينی شده است، بايد موازينی اتخاذ کنند که متضمن موارد زير باشد پيش
  پيشبينی مدت زمان طوالنی متناسب با سنگينی اين جرم؛ ) الف
ماهيت تداوم جرم مفقوداالثر کردن افراد به عنف، مرور زمان بايد پس از پايان يافتن جرم آغاز  با توجه به) ب

  . شود
 
کشورهای معاهد موظفند حق قربانيان مفقوداالثر شدن به عنف را بر دادخواهی در دورانی که مرور زمان در . ٢

  . جريان است، تضمين کنند
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  ٩ماده 
اتخاذ موازينی جهت تثبيت صالحيت قضايی خود در رسيدگی به جرم مفقوداالثر کشورهای معاهد موظف به . ١

   :کردن افراد به عنف در موارد زيرند
هنگامی که جرم در محدودۀ قلمرو تحت صالحيت قضايی کشور و يا در هواپيما يا در کشتی ای که در آن ) الف

 کشور به ثبت رسيده است واقع شود؛
  تکاب جرم تابعيت کشور را دارا باشد؛هنگامی که مظنون به ار) ب
هنگامی آه فرد مفقود االثر تابعيت آن آشور را دارا باشد و آشور متبوعه رسيدگی به موضوع را مناسب ) ج

  . تشخيص دهد
  
ـ همچنين هر آشور معاهد موظف است جهت تثبيت صالحيت خود در رسيدگی به جرم مفقوداالثر کردن افراد به ٢

مظنونی آه در حوزه قضايی آن آشور حضور دارد، موازين الزم را اتخاذ نمايد، مگر اينکه عنف در مورد فرد 
  . طبق الزامات بين المللی خود فرد مظنون را به کشور ديگر و يا يک مرجع قضايی بين المللی مسترد کرده باشد

  . آند شده است، نقض نمی اين معاهده هيچ نوع صالحيت قضايی تکميلی ای را آه برطبق قوانين مّلی اعمال. ٣
  

   ١٠مادۀ 
چنانچه شخصی که مظنون به مفقوداالثر کردن فردی به عنف است در قلمرو تحت  آشورهای معاهد موظفند. ١

آوری شده و احراز اعتبار آن، وی را بازداشت آنند و يا  حاآميتشان شناسايی شود، پس از بررسی اطالعات جمع
بازداشت مظنون و موازين مذکور بايد . ور او در دادرسی اتخاذ نمايندموازين قضايی ديگری در تضمين حض

مطابق با قوانين آشورصورت گيرد و تا زمانی ادامه يابد آه برای انجام تحقيقات آيفری و يا تسليم يا استرداد او 
  . ضروری است

  
مادۀ حاضر را اتخاذ کرده است موظف است در اسرع وقت تحقيقات  ١کشور معاهدی که تدابير مذآور در بند . ٢

را از موازين اتخاذی   ٩ماده  ١مقدماتی و بازجويی را در مورد واقعه آغاز آند و کشورهای معاهد مذکور در بند 
ماده حاضر به ويژه از بازداشت و داليل توجيهی آن و نيز از نتايج تحقيقات اوليه و يا تحقيقات  ١موضوع بند 

  . کيفری مطلع ساخته و قصد خود را در ارتباط با ِاعمال صالحيت اعالم کند
  
س ترين در اسرع وقت با قابل دسترمادۀ حاضر بازداشت شده اند بايد بتوانند  ١کليۀ افرادی که در اجرای بند . ٣

نمايندۀ صالح کنسولگری آشور متبوع خود و يا در صورتی آه شخص بدون تابعيت است با نماينده کشور محل 
  . اقامتشان تماس حاصل کنند

 
   ١١ماده 
آشورهای معاهد چنانچه طبق الزامات بين المللی اشان، شخص مظنون به مفقوداالثر کردن فردی به عنف را . ١

شان شناسايی شده است به کشور ديگر و يا به مرجع کيفری بين المللی ای که صالحيتش که در قلمرو تحت حاآميت
را به رسميت شناخته اند، مسترد يا تسليم نمی کنند، موظف اند موضوع را جهت پيگيری آيفری به مراجع 

  . دار خود ارجاع دهند صالحيت
  
ناظر بر جرائم عمومی با کيفيت حاد، اتخاذ  دار موظفند تصميمات خود را طبق روال قانونی مراجع صالحيت. ٢

، ادّلۀ و مدارآی آه برای تعقيب و محكوميت متهم الزم است بهيچوجه نبايد ٩ماده  ٢در موارد مندرج در بند . آنند
  . اين ماده خواسته شده است ١ای باشد آه در موارد موضوع بند  تر از ادّله ضعيف

  
االثر کردن افراد به عنف بايد در آليۀ مراحل تعقيب از رفتاری منصفانه افراد مظنون ومتهم به مفقود . ٣

  . برخوردار شده و در داد گاه قانونی صالح مستقل و بی طرف به طور عادالنه محاکمه شوند
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  ١٢ماده 
طرفانه و در صورت  آشورهای معاهد موظفند حق طرح شكايت در مراجع قضايی و رسيدگی بی درنگ و بی. ١

انجام تحقيقات دقيق و بی طرفانه توسط مقامات صالحيتدار را برای هر شخصی که مدعی مفقوداالثر شدن لزوم 
بينی آنند آه مصونيت شاآی، گواهان،  همچنين آشورها بايد موازينی پيش. به عنف فرد ديگری است تضمين کنند

حقيقات شرکت دارند از سوء رفتار و يا هر نزديکان فرد مفقوداالثر، حاميان آن ها و همچنين افرادی که در انجام ت
  . نوع تهديد به دليل طرح شكايت و يا ارائۀ مدارك، تضمين شود

  
مادۀ حاضر موظفند در مواردی آه داليل منطقی مبنی بر مفقوداالثر شدن فردی  ١مقامات صالح مذکور در بند . ٢

  . ، رأسًا تحقيقات کيفری را آغاز کنندبه عنف در دست است، حتی در مواردی که شکايتی صورت نگرفته است
  
  . مادۀ حاضر تضمين کنند ١کشورها موظفند موارد زير را برای مقامات مذکور در بند . ٣

تأمين اختيارات و منابع مالی الزم جهت انجام تحقيقات به نحو احسن از جمله دسترسی به مدارک و اطالعات ) الف
  مربوط به تحقيقات؛ 

رود آه فرد مفقود  های ديگری آه به داليل محکم، ظن آن می های بازداشت و نيز مكان مكان به آليۀدسترسی ) ب
اين دسترسی می تواند به صدور اجازۀ مرجع صالحی که بايد به فوريت تصميم گيری . االثر در آن نگهداری شود

  . کند، موکول شود
 
ات هر نوع کارشکنی در روال تحقيقات اتخاذ کشورهای معاهد موظفند موازين الزم را جهت پيشگيری و مجاز. ٤

کشورها بايد به ويژه مراقبت به عمل آورند که افراد مظنون به مفقوداالثر کردن به عنف نتوانند با اعمال . کنند
فشار يا تهديد و يا انتقام نسبت به شاآی، گواهان، نزديکان فرد مفقوداالثر، حاميان آن ها و همچنين افرادی که در 

  . تحقيقات شرکت دارند، بر جريان پرونده تأثير گذارند انجام
 

  ١٣مادۀ 
در چهارچوب استرداد مجرم ميان کشورها جرم مفقوداالثر کردن افراد به عنف جرم سياسی و يا جرم الحاقی . ١

استرداد به نتيجتًا کشورها نمی توانند از تقاضای . به يک جرم سياسی و يا جرم با انگيزۀ سياسی محسوب نمی شود
  . بهانۀ سياسی بودن جرم، خودداری کنند

  
جرم مفقوداالثر کردن افراد به عنف پيش از الزم االجرا شدن معاهدۀ حاضر در ردۀ جرائمی قرار می گيرد که . ٢

  . طبق قراردادهای منعقده ميان کشورهای معاهد، موجب استرداد مسئوالن آن است
 
دهای استرداد مجرم که پس از الزم االجرا شدن معاهده حاضر ميان خود کشورهای معاهد موظفند در قراردا. ٣

  . منعقد می کنند جرم مفقوداالثر کردن افراد به عنف را در زمرۀ جرائم مشمول استرداد قرار دهند
 
اند، چنانچه از جانب دولت ديگر معاهد آه  آشورهای معاهد آه استرداد مجرم را موآول به عقد قرارداد آرده. ٤

توانند در مورد جرم مفقوداالثر  با آن چنين قراردادی نبسته اند تقاضايی مبنی بر استرداد مجرم دريافت آنند می
  . کردن افراد به عنف، معاهده حاضر را مبنای حقوقی استرداد مجرم قرار دهند

 
روابط ميان خود، جرم اند، موظفند در  آشورهای معاهدی آه استرداد مجرم را موآول به وجود قرارداد نكرده. ٥

  . مفقوداالثر کردن افراد به عنف را در حكم جرائم قابل استرداد قرار دهند
  
استرداد مجرم در کليۀ موارد، تحت شرايطی که قانون کشور مورد تقاضای استرداد معين کرده است و يا در . ٦

قل مجازاتی که برای استرداد اين شرايط از جمله حدا. قرارداد استرداد مشخص شده است صورت خواهد گرفت
مجرم الزم است و داليلی که کشور مذکور می تواند تقاضای استرداد را رد کند و يا شرايط الزم برای استرداد را 

  . نيز در بر می گيرد
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هيچيک از موازين معاهدۀ حاضر را نمی توان به گونه ای تفسير کرد که کشور معاهدی را موظف به استرداد . ٧
کند که به داليل قوی، بيم آن می رود تقاضای استرداد او با انگيزۀ تعقيب کيفری يا مجازات وی به دليل مجرمی 

جنسيت، نژاد، دين، مليت، خاستگاه قومی، عقايد سياسی، تعلق به گروه اجتماعی خاص، انجام گرفته باشد و قبول 
  . استرداد، به داليل مذکور موجب اضرار به شخص مزبور خواهد شد

 
   ١٤ماده 
آشورهای معاهد در رسيدگی آيفری به جرم مفقود االثر کردن افراد به عنف نبايد از هيچ آمكی به يكديگر . ١

  . دريغ کنند، از جمله ارائه و تبادل داليل و مدارك تحت اختيارشان که در رسيدگی به موضوع ضروری است
  
قاضای استرداد و يا طبق قرارداد بين المللی کمک کمک های متقابل قضايی تحت شرايط قوانين کشور مورد ت. ٢

اين شرايط به ويژه داليلی که کشور مذکور . های متقابل قضايی منعقده ميان کشورهای معاهد انجام خواهد گرفت
  . می تواند کمک های متقابل قضايی را رد کند و يا تحت شرايط خاصی بدان مبادرت ورزد را نيز در بر می گيرد

  
  ١٥ماده 

کشورهای معاهد موظفند با يکديگر همکاری کرده و در معاضدت به قربانی و جستجو و يافتن محل اختفا و آزاد 
ساختن او و در صورت فوت، نبش قبر و تشخيص هويت مفقود االثر و تحويل جسد، از هيچ کمکی به يکديگر 

  . دريغ نکنند
  

  ١٦ماده 
اخراج آنند، باز گردانند و يا تسليم يا مسترد آنند آه داليل محكمی آشورها نبايد هيچ فردی را به سمت آشوری . ١

  . مبنی بر احتمال مفقوداالثر شدن فرد به عنف در آن آشور وجود دارد
  
برای تشخيص وجود چنين داليلی، مقامات مسئول بايد اوضاع و احوال را در کشور ذيربط مورد توجه . ٢

يافتۀ حقوق بشر در اين کشور، اين امر را مّد  آشكار، مستمر و سازمانقراردهند از جمله در صورت وقوع نقض 
  . نظر قرار دهند

 
  ١٧ماده 
  . بازداشت احدی را نبايد پنهان کرد. ١
  
کشورهای معاهد، با رعايت ساير تعهدات بين المللی خود در مورد موازين سلب آزادی افراد، موظفند موازين . ٢

  :قضايی خود اتخاذ کنند زير را در قلمرو تحت صالحيت 
  پيشبينی شرايطی که بر طبق آن صدور دستور سلب آزادی يک فرد مجاز است؛) الف
  تعيين مقام صالحيتدار در صدور دستور سلب آزادی؛) ب
 های حبس رسمی و تحت نظارت؛ تضمين نگهداری افراد محروم از آزادی در مكان) ج
ا خانواده، وکيل و يا هر فرد ديگر به انتخاب خود و مالقات با آنها تضمين حق افراد محروم از آزادی درتماس ب) د

چنانچه فردی که آزادی اش سلب شده است . مگر در مواردی که قانون تحت شرايط مشخص آن را منع کرده باشد
   للی؛تابع کشور بيگانه باشد، تضمين حق او در تماس با نماينده کنسولگری کشور متبوع خود، طبق قوانين بين الم

تضمين دسترسی به اماکن حبس برای مقامات و نهادهای صالح بر طبق قانون، و در صورت لزوم با کسب ) ه
 اجازه از مقام قضايی ذی صالح ؛

تضمين حق در خواست تجديد نظر، تحت هر شرايطی، برای هر فردی که بازداشت شده است جهت بررسی ) و
صدور دستور آزادی فرد در صورت احراز غيرقانونی بودن آن  فوری علت محروميت از آزادی توسط دادگاه و

و در صورت وجود ظن مفقوداالثر شدن فرد و يا عدم توانايی او در احقاق حق خود، تضمين اين حق برای افراد 
  . ديگری که قانونًا ذينفع اند از جمله نزديکان، نماينده قانونی، و يا وکيل بازداشتی

  
د ايجاد دفتر يا دفاتر رسمی جهت ثبت هرروزۀ اسامی افرادی آه از آزادی خود محروم کشورهای معاهد موظفن. ٣
. شوند و يا به جای آن يا عالوه برآن، تشکيل پرونده رسمی برای هر فرد محروم از آزادی را تضمين کنند می
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يی و يا مقامات و اطالعات ثبت شده در اين دفاتر بايد در صورت تقاضا، در اسرع وقت در اختيار مقامات قضا
الملل در اين زمينه آه توسط آشور  نهادهای صالح، بر طبق قانون کشور معاهد ذيربط، و يا طبق اسناد حقوق بين

در دفاتر و پروندۀ مذکور در فوق بايد حداقل اطالعاتی به شرح زير درج . ذينفع پذيرفته شده است، قرار گيرد
   :شود
   هويت شخص محروم از آزادی؛) الف
 تاريخ، ساعت، و مکان سلب آزادی فرد و مأمور مسئول اجرای آن؛) ب
 مقام مسئول صادر کننده حکم سلب آزادی و داليل آن؛ ) ج
 مقام مسئول ناظر بر سلب آزادی؛) د
  مکان حبس، تاريخ و ساعت پذيرش در اين مکان، و مقام مسئول اين مکان؛ ) ه
  وضعيت سالمتی شخص محروم از آزادی؛) و
 صورت فوت در دوران سلب آزادی، ثبت شرايط فوت و داليل آن و مکان تحويل جسد متوفی؛در ) ز
  . تاريخ و ساعت آزادی يا انتقال به بازداشتگاه ديگر و نشانی آن و هويت مسئول انتقال) ک
  

  ١٨ماده 
افرادی که قانونًا در ، کشورهای معاهد موظفند حداقل دسترسی به موارد زير را برای ٢٠و  ١٩با رعايت مادۀ . ١

  :آگاهی از اطالعات ذينفع اند از جمله نزديکان، نماينده قانونی، و يا وکيل فرد محروم از آزادی، تضمين کنند
  مقام مسئول صادر کننده حکم سلب آزادی؛) الف
  تاريخ، ساعت، مکان دستگيری فرد، و تاريخ، ساعت پذيرش در مکان سلب آزادی؛) ب
 ر بر سلب آزادی؛مقام مسئول ناظ) ج
 مکان بازداشت، ودر صورت انتقال به مکان ديگر، نشانی محل جديد و هويت مسئول انتقال؛) د
 تاريخ، ساعت و مکان آزادی؛) ه
 وضعيت سالمتی شخص محروم از آزادی؛) و
  . در صورت فوت شخص در دوران سلب آزادی اطالع از شرايط فوت و داليل آن و مکان تحويل جسد متوفی) ز
  
مادۀ حاضر و افراد دخيل در امر  ١در صورت لزوم بايد تدابيری جهت حمايت از افراد مذکور در بند . ٢

تحقيقات، در مقابل سوء رفتار و يا ارعاب و يا مجازات به دليل انجام تحقيقات در مورد فرد محروم از آزادی، 
  . اتخاذ شود

 
 ١٩ماده  
توارثی که در چهارچوب تحقيقات جهت جستجوی فرد  اطالعات شخصی از جمله مشخصات پزشکی و. ١

مفقوداالثر جمع آوردی يا منتقل شده است را نمی توان با هدفی به غير يافتن مفقود االثر، استفاده کرد و يا در 
اين حکم در مورد استفاده از اطالعات در روال دادرسی کيفری مربوط به جرم مفقوداالثر . اختيار کسی قرار داد

  . فراد به عنف و در احقاق حق جبران خسارت جاری نمی باشدکردن ا
  
جمع آوری، به کارگيری، استفاده و نگهداری اطالعات خصوصی از جمله اطالعات پزشکی يا توارثی نبايد به . ٢

  . طور مستقيم يا غير مستقيم ناقض حقوق بشر و آزادی های بنيادين باشد
 

 ٢٠ماده 
منحصرًا هنگامی که شخص تحت حمايت قانون قرار دارد و يا  ١٨حق بر آگاهی از اطالعات موضوع مادۀ . ١

محروميت از آزادی تحت نظارت قضايی انجام می گيرد می تواند به طور استثنايی در موارد بسيار ضروری که 
ی و يا امنيت شخص و يا قانون مجاز کرده است و يا در مواردی که انتقال اطالعات مضر به زندگی خصوص

انجام صحيح روال تحقيقات کيفری باشد و يا به داليل مشابه ديگر که قانون مشخص کرده است محدود شود، اين 
محدوديت حق آگاهی از . امر بايد در تطابق کامل با قوانين بين الملل جاری و اهداف معاهدۀ حاضر صورت گيرد

 ١٧مادۀ  ١قرار گيرد و يا بند  ٢تحت عنوان اعمال مذکور در مادۀ  ، در صورتی که١٨اطالعات طبق مفاد مادۀ 
  . را نقض کند جايز نيست
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کشورهای معاهد موظفند . بدون آنکه از قاعدۀ بررسی قانونی بودن محروميت از آزادی يک فرد عدول شود. ٢
جهت کسب فوری اطالعات موضوع  ١٨ماده  ١حق ارجاع به دادرسی سريع و کارا را برای افراد مذکور در بند 

 . اين حق را نمی توان تحت هيچ شرايطی معلق يا محدود کرد. اين بند، تضمين کنند
  

  ٢١ماده 
کشورهای معاهد موظفند موازينی اتخاذ کنند که آزاد ساختن محبوسين به صورتی انجام گيرد آه بتوان صحت آن 

آنکه به الزامات قانونی آنها طبق قوانين ملی خدشه ای وارد شود، را احراز آرد و در شرايطی آزاد شوند که بدون 
  . از سالمتی جسمی و توانايی روحی الزم جهت ِاعمال حقوقشان برخوردار باشند

 
   ٢٢ماده 

  :، کشورهای معاهد موظفند موازين الزم را جهت پيشگيری و مجازات َاعمال زير اتخاذ کنند٦با رعايت مفاد مادۀ 
  ؛ ٢٠ماده  ٢و بند  ١٧مادۀ  ٢بند ) و ( انع و کارشکنی در روال دادرسی موضوع تبصرۀ ايجاد م) الف
عدم ثبت هر محروميت از آزادی و يا ثبت اطالعاتی که مأمورثبت کذب آن را احراز کرده است و يا موظف ) ب

 به احراز آن بوده است؛
ارائۀ اطالعات غير واقعی در حالی که خودداری از ارائۀ اطالعات در مورد سلب آزادی يک فرد و يا ) ج

  . تقاضای کسب اطالعات مطابق با قانون بوده است
 

  ٢٣ماده 
آشورهای معاهد بايد مراقبت به عمل آورند آه تدريس و ارائۀ اطالعات الزم در مورد موازين معاهدۀ حاضر، . ١

يا غير نظامی، آارآنان امور در برنامۀ آموزشی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون اعم از مجريان نظامی 
پزشكی، مأموران رسمی، و ساير اشخاصی آه محتمل است در نگهداری يا برخورد با افراد محروم از آزادی 

  . دخالت داشته باشند، با اهداف به شرح زير، گنجانده شود
  

  پيشگيری از شرکت افراد مذکوردر فوق درجرائم مفقوداالثر کردن افراد به عنف؛ ) الف
 تأکيد بر اهميت پيشگيری و انجام تحقيقات کيفری در مورد مفقوداالثر شدن افراد به عنف؛) ب
  . به رسميت شناختن لزوم فوريت رسيدگی به جرم مفقوداالثر کردن افراد به عنف) ج
 
کشورهای معاهد موظفند مراقبت به عمل آورند که صدور احکام و دستورات در تجويز يا ترغيب مفقود االثر . ٢

  . کردن افراد به عنف ممنوع شود و عدم مجازات فردی را که از چنين دستوراتی سرپيچی کرده است، تضمين کنند
  
مادۀ حاضر که داليل موجهی مبنی بر  ١کشورهای معاهد موظفند موازينی اتخاذ کنند که افراد مذکور در بند . ٣

وقوع جرم مفقوداالثر شدن فردی به عنف و يا برنامه ريزی اين جرم در دست دارند به مقامات مافوق و در 
  . صورت لزوم مقامات مسئول و يا مراجع نظارتی و يا دادخواهی ذی صالح گزارش دهند

 
   ٢٤ماده 
به فرد مفقود االثر و کليۀ افرادی که مستقيمًا از اين جرم » قربانی« در چهارچوب معاهدۀ حاضر اصطالح . ١

  . آسيب ديده اند اطالق می شود
  
. هر قربانی حق دارد از اوضاع و احوال جرم و روال و نتايج تحقيقات کيفری و سرنوشت مفقود االثر آگاه شود. ٢

  . ندکشورهای معاهد موظفند موازين الزم را جهت تحقق اين حق اتخاذ کن
  
کشورهای معاهد موظفند جهت جستجو و شناسايی مکان اختفای مفقوداالثر و آزاد ساختن وی و در صورت . ٣

  . فوت شناسايی مکان و ادای احترام به جسد و تحويل آن، موازين الزم را اتخاذ کنند
 
د به عنف حق جبران کشورهای معاهد موظفند در نظام قضايی خود برای قربانی جرم مفقوداالثر کردن افرا. ٤

  . خسارت و دريافت غرامت به فوريت و به طور عادالنه و به طريقی مناسب را تضمين کنند
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مادۀ حاضر شامل خسارت های مادی و روانی است و در صورت  ٤حق بر جبران خسارت مذکور در بند . ٥
  :لزوم ميتواند موارد ديگر از جمله موارد زير را نيز در بر گيرد

 اعاده و ترميم؛ ) الف
 توانبخشی؛ ) ب
  جلب رضايت قربانی از جمله جبران بی احترامی به شئونات وی و اعادۀ حيثيت او؛) ج
  . تضمين عدم تکرار جرم) د
 
کشورهای معاهد موظفند در مورد وضعيت حقوقی مفقوداالثری که سرنوشتش مبهم مانده است و نيز وضعيت . ٦

در زمينۀ امدادهای اجتماعی، مشکالت مالی، حقوق خانواده و وضعيت مالکيت، حقوقی خانوادۀ او به ويژه 
اين امر نبايد مانع از اجرای التزامات ناظر بر تعقيب کيفری و انجام تحقيقات جهت . موازين الزم را اتخاذ کنند

  . روشن ساختن سرنوشت و وضعيت مفقوداالثر شود
 
ت در سازمان ها و انجمن هايی که هدفشان احراز اوضاع واحوال کشورهای معاهد موظفند حق تشکيل يا شرک. ٧

ارتکاب جرم مفقوداالثر شدن افراد به عنف و آگاهی از سرنوشت مفقواالثر و مساعدت به قربانيان اين جرم است، 
  . تضمين کنند

 
   ٢٥ماده 
  : کنند کشورهای معاهد موظفند جهت پيشگيری و مجازات اعمال زير موازين الزم را اتخاذ. ١

ربودن کودکان مفقوداالثر، فرزندان و يا کودکان تحت سرپرستی افراد مفقود االثر و نيز نوزادانی آه در . الف
  . شوند دوران مفقوداالثر بودن مادران خود متولد می

  . تقلب در مدارک مشخص آنندۀ هويت اصلی آودآان مذکور در تبصرۀ فوق، و يا اخفاء يا امحای آن. ب
  
کشورهای معاهد موظفند در تطابق با روال قانونی و توافقات بين المللی، اقدامات الزم را جهت جستجو و . ٢

ها به خانواده هايشان به عمل  مادۀ حاضر و بازگرداندن آن ١شناسايی هويت آودآان مذکور در تبصرۀ الف بند 
  . آورند

  
مادۀ حاضر و نيز  ١کشورهای معاهد بايستی در جستجو و تشخيص هويت آودآان مذکور در تبصرۀ الف بند . ٣ 

  . در يافتن محل اختفای آن ها همکاری های متقابل داشته باشند
  
مادۀ حاضر و با توجه به حق آن  ١با توجه به ضرورت حفظ مصالح عالی آودآان مذکور در تبصرۀ الف بند . ٤

و احراز هويت از جمله مليت، نام و روابط خانوادگی قانونی، در آشورهای معاهدی آه نظام ها بر حفظ 
فرزندخواندگی و يا نظام های ديگر پذيرش و سرپرستی از کودکان وجود دارد، بايد جهت تجديد نظر در مورد 

نف دارد و در صورت پرونده های فرزند خواندگی و يا پذيرش سرپرستی آه ريشه در جرم مفقوداالثر شدن به ع
  . مقتضی، ابطال آن، روال دادرسی خاصی در قانون پيشبينی شود

  
در هر اوضاع و احوالی به ويژه در شرايط مذکور در ماده حاضر مصالح عالی کودک هدف اصلی تصميمات . ٥

در چنين . بيان کنند کودکانی که قوۀ تمييز امور را داشته باشند حق دارند آزادانه نظرات خود را. را تشکيل می دهد
  . صورتی بايد با توجه به سن و درجۀ رشد آن ها به نظراتشان اکيدًا توجه شود

 
  

  بخش دوم
  

 ٢٦ماده 
ای جهت رسيدگی به جرائم مربوط به مفقوداالثر شدن به عنف  به منظور اجرای موازين معاهدۀ حاضر آميته. ١
آميته از ده آارشناس واجد صالحيت اخالقی . تشکيل خواهد شد) شود آه از اين پس با آلمۀ آميته بدان اشاره می(

عالی، خبره در زمينۀ حقوق بشر، مستقل و بی طرف، تشكيل خواهد شد که رأسًا به نام خود و مستقل از آشور 



 يیقضا تيرياسناد حقوق بشر در مد
 معاهدۀ بين المللی ناظر بر حمايت از کليۀ افراد در مقابل مفقود االثر شدن به عنف

www. iranrights. org   انتشارات بنياد عبدالرحمان برومند 
147 

اين آارشناسان بايد توسط آشورهای معاهد با توجه به تقسيمات عادالنۀ جغرافيايی و . معرف عمل خواهد کرد
آه از شرآت افراد مجرب در امور حقوقی در آميته حاصل خواهد شد، ونيز با توجه به توزيع عادالنه منافعی 

  . جنسيتی انتخاب شوند
 
اعضای آميته در طی اجالس دوساالنۀ آشورهای معاهد آه به دعوت دبيرآل سازمان ملل متحد به منظور اين . ٢

ست اسامی نامزدهايی که آشورهای معاهد از اتباع خود شود، با رأی مخفی از ميان فهر انتخابات، تشكيل می
اين جلسات با شرآت دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت، افرادی انتخاب . معرفی کرده اند، انتخاب خواهند شد

خواهند شد آه بيشترين رأی و اآثريت مطلق آراِء نمايندگان آشورهای معاهد حاضر و رأی دهنده در جلسه را 
  . دآسب آرده باشن

  
دبيرآل . نخستين انتخابات بايد حداآثر ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن معاهده حاضر صورت گيرد. ٣

سازمان ملل متحد موظف است حداقل چهار ماه پيش از تاريخ انجام هر نوبت از انتخابات کميته، آتبًا از دولتهای 
دبيرآل همچنين بايد فهرستی به . ا معرفی آنندمعاهد درخواست کند ظرف سه ماه نامزدهای انتخاباتی خود ر

ها تهيه و به  شوند با ذآر نام آشورهای معرف آن ترتيب حروف الفبا از اسامی افرادی را آه بدين طريق نامزد می
  . آشورهای معاهد ابالغ کند

  
. پذير نمی باشد شوند و نامزدی آن ها بيش از دور بار امکان  اعضای کميته برای مدت چهارسال انتخاب می. ٤

اسامی اين . همچنين نمايندگی پنج تن از اعضاء منتخب در اولين انتخابات پس از پايان دو سال منقضی خواهد شد
  . ماده حاضر، بحكم قرعه توسط رئيس جلسه مشخص خواهد شد ٢پنج تن بالفاصله پس از اجالس مذآور در بند 

ه و يا عدم توانايی او در انجام وظيفه به داليل در صورت فوت يا استعفای عضوی از اعضای آميت. ٥
اين ماده آارشناس ديگری از اتباع  ١ديگر، دولت معرف او، با توجه به معيارهای پيشبينی شده در بند 

خود را برای تصدی باقيماندۀ دورۀ نمايندگی معرفی خواهد آرد آه بايد به تأييد اآثر آشورهای معاهد 
هفته از آگاهی آشورهای معاهد توسط دبيرآل سازمان ملل متحد از معرفی پس از سپری شدن شش . برسد

فرد جديد، فرض بر تأييد او قرار داده خواهد شد مگر اينكه حداقل نيمی از آشورها مخالفت خود را با آن 
  . اعالم آرده باشند

  
  . آيين نامۀ داخلی کميته توسط اين نهاد تدوين خواهد شد. ٦
ل متحد موظف است آارمندان، تشكيالت و وسائل مادی ای را آه آميته برای انجام وظايفش دبيرآل سازمان مل. ٧

اولين اجالس اعضای کميته به دعوت دبيرکل سازمان ملل متحد انجام خواهد . به نحو احسن نياز دارد، تأمين کند
  . گرفت

  
خواهند بود آه در معاهده مربوط به هايی برخوردار  اعضای آميته از همان تسهيالت، امتيازات و مصونيت. ٨

برای آارشناسان در مأموريت اين سازمان، پيش بينی ) در بخش مربوطه(امتيازات و مصونيت سازمان ملل متحد 
  . شده است

  
کشورهای معاهد موظفند در چهارچوب صالحيت هايی که برای کميته شناخته اند با کميته همکاری کرده و . ٩

  . وظايفشان، ياری دهند اعضای آن را در انجام
  

   ٢٧ماده 
حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از الزم االجرا شدن معاهدۀ حاضر بايد کنفرانسی از کشورهای معاهد 

در صورتی  ٤٤مادۀ  ٢تشکيل شود که عملکرد کميته رامورد بررسی قرار دهد و طبق روال پيش بينی شده در بند 
بدون حذف  -را  ٣٦و  ٢٨که الزم تشخيص دهد ادامۀ کار نظارت بر اجرای اين معاهدۀ و وظايف مذکور در مادۀ 

  . به مرجع ديگری بسپرد - هر احتمالی
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 ٢٨ماده 
کميته در چهارچوب وظايفی که طبق اين معاهده بر عهده دارد موظف است با کليۀ ارگان ها، دفاتر، نهادهای . ١

صی، صندوق های ذيربط سازمان ملل متحد، کميته هايی که بر طبق اسناد حقوق بين الملل ايجاد می شوند، تخص
روال های دادرسی ويژۀ سازمان ملل متحد، سازمان ها يا نهادهای منطقه ای بين الدولتی ذيربط، و نيز تمامی 

االثر شدن به عنف فعاليت می کنند، همکاری نهادها سازمان ها ودفاتر ملی که در حمايت از افراد در مقابل مفقود
  . کند

 
کميته در چهارچوب وظايفش بايد با ساير کميته های ذيربطی که بر طبق اسناد حقوق بشر ايجاد می شوند، به . ٢

ويژه کميتۀ حقوق بشر که طبق ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ايجاد شده است، روابط مشورتی برقرار کند 
  . می در فعاليت های نظارتی و توصيه های اين نهادها برقرار شودتا انسجا

 
 ٢٩ماده 
االجرا شدن معاهده در آشورهای خود، گزارش موازينی  دولت های معاهد موظفند ظرف دو سال پس از الزم. ١

آميته تسليم اند، از طريق دبيرآل سازمان ملل متحد به  را آه جهت اجرای تعهدات مقرر در معاهده اتخاذ آرده
  . کنند

  
  . دبيرآل سازمان ملل متحد، موظف است گزارش های مزبور را در اختيار آليۀ آشورهای معاهد قرار دهد. ٢
 
آميته موظف است هر گزارشی را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه الزم بداند شرح، مالحظات و يا . ٣

کشور مذکور نيز می تواند به ابتکار خود و يا به دنبال . برساندتوصيه های خود را به اطالع کشور ذيربط 
  . تقاضای کميته بدان پاسخ دهد

  
  . کميته همچنين می تواند از کشورهای معاهد اطالعات تکميلی ای در مورد اجرای معاهده حاضر تقاضا کند. ٤
  

  ٣٠ماده
ل او و يا هر فرد ديگری که از طرف اين افراد نزديکان فردی که مفقوداالثر شده است، نمايندۀ قانونی و وکي. ١

نمايندگی دارد و نيز کليۀ افرادی که در اين قضيه منافع قانونی دارند می توانند تقاضايی اضطراری مبنی 
  . برجستجو و يافتن شخص مفقوداالثر، به کميته تسليم کنند

  
مادۀ حاضر تسليم شده است، چنانچه وجود شرايط  ١کميته پس از دريافت تقاضای اقدام اضطراری که طبق بند . ٢

الزم را در تقاضا احراز کند، از کشور معاهد ذيربط می خواهد ظرف زمانی که خود تعيين کرده است، اطالعاتی 
 : اين شرايط به شرح زيراند. در مورد فرد مفقوداالثر تسليم کميته کند

  تقاضا به وضوح مستدل باشد؛ ) الف
  يک چنين تقاضايی سوء استفاده نشده باشد؛از حق ارسال ) ب
پيش از ارسال تقاضا، به مراجع ذی صالح کشور معاهد ذيربط از جمله به مقامات صالح تعقيب کيفری رجوع ) ج

 ؛)در صورت وجود چنين امکان(شده باشد، 
  تقاضا با موازين معاهدۀ حاضر منافاتی نداشته باشد؛) د
 . يفری و يا دادرسی بين المللی مشابه ای در دست رسيدگی نباشدموضوع تقاضا در مرجع تعقيب ک) ه
 
ماده حاضر تسليم کرده است می تواند  ٢کميته پس از دريافت اطالعاتی که کشور ذيربط بر طبق مفاد بند . ٣

توصيه های خود را همراه با درخواست اتخاذ موازين ضروری از جمله موازين موقتی احتياطی جهت يافتن محل 
مت و حفاظت از فرد مورد جستجو بر طبق معاهدۀ حاضر، و مطلع ساختن کميته در ظرف زمان مشخص از اقا

کميته موظف است فرد . موازين اتخاذ شده، با توجه به اضطراری بودن قضيه، به کشور مذکور ارسال کند
دريافت کرده است آگاه متقاضی اقدام اضطراری را از توصيه های خود و نيز از اطالعاتی که از کشور ذيربط 

  . سازد
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کميته موظف است به فعاليت های خود با کشور ذيربط تا زمانی که سرنوشت فرد مفقوداالثر روشن نشده است . ٤
 . ادامه دهد و شاکی را از وضعيت پرونده مطلع سازد

 
  ٣١ماده 
آميته را در دريافت و رسيدگی  توانند هنگام تنفيذ معاهدۀ حاضر و يا پس از آن صالحيت معاهد می آشورهای. ١

اشان مبنی بر ادعای ضرر وزيان به  هايی آه رأسًا و يا به نمايندگی از جانب افراد تابع حوزۀ قضايی به اطالعيه
های ارسالی  آميته به اطالعيه. شود، به رسميت بشناسند دليل نقض مقررات معاهده توسط اين آشور، ارسال می

  . نكرده است، ترتيب اثر نخواهد داد عليه آشوری آه قبول صالحيت
 
  :کميته به اطالعيه های زير رسيدگی نخواهد داد . ٢

  اطالعيه هايی که بی نام و نشان باشد؛) الف
  ای باشد و يا مطابق با موازين اين معاهده نباشد؛ ای که سوۀاستفاده از حق ارسال چنين اطالعيه اطالعيه) ب 
  . کيفری و يا دادرسی بين المللی مشابه ای در دست رسيدگی باشد موضوع اطالعيه در مرجع تعقيب) ج
اين قاعده در . شکايت مطرح در اطالعيه، مراحل دادرسی قابل دسترس و مؤثر مّلی را طی نکرده باشد) د

  . مواردی که رسيدگی به شکايت در حد نامعقولی به طول می انجامد جاری نخواهد بود
  
مادۀ حاضر تشخيص دهد، آنرا به کشور معاهد ذيربط  ٢عيه را مطابق با مفاد بند در صورتی که کميته اطال. ٣

  . ارسال کرده و با تعيين مهلت از او می خواهد مالحظات و نظرات خود را به کميته ارسال کند
 
هرآينه، کميته پس از دريافت اطالعيه و پيش از اتخاذ تصميم در مورد قابل رسيدگی بودن تقاضا می تواند . ٤

جهت اقدام اضطراری کشور ذيربط، تقاضايی مبنی براتخاذ موازين احتياطی موقتی به منظور پيشگيری از ايراد 
اين اقدام به معنای قابل پذيرش . صدمات جبران ناپذير بر قربانی نقض ادعايی معاهده، به کشور ذيربط ارسال کند

 . بودن اطالعيه و رسيدگی ماهوی به آن نخواهد بود
 
کميته موظف است، . کميته به اطالعيه های موضوع مادۀ حاضر در جلسات محرمانه رسيدگی خواهد کرد. ٥

کميته پس از رسيدگی به موضوع بايد مالحظات و . فرستندۀ اطالعيه را از پاسخ های کشور ذيربط مطلع گرداند
  . نظرات خود را به اطالع کشور معاهد و فرستندۀ اطالعيه برساند

 
  ٣٢ماده 

توانند هرآينه اعالم کنند که صالحيت آميته را در دريافت و رسيدگی به اطالعيه يك  آليۀ آشورهای معاهد می
آشور معاهد بر عليه آشور ديگر معاهد مبنی بر عدم اجرای تعهدات ناشی از مقررات اين معاهده به رسميت 

آه قبول چنين صالحيتی را اعالم نکرده باشد، آميته هيچ اطالعيه ای را از جانب يا برضد آشوری . شناخته اند
  . پذيرد نمی

  
  ٣٣ماده 
چنانچه کميته از طريق منبع خبری موثقی از نقض فاحش معاهدۀ حاضر توسط يک کشور معاهد مطلع شود می . ١

تواند پس از رجوع به کشور ذيربط يک يا چند تن از اعضای خود را مأمور بازديد از کشور و کسب اطالعات 
  . فوری برای کميته کند

کميته موظف است کتبًا کشور معاهد ذيربط را از قصد بازديد، هيئت بازديدکنندگان و موضوع مورد بازرسی . ٢
  . کشور معاهد موظف است در مهلتی معقول به کميته پاسخ دهد. مطلع کند

 
 . اندازد و يا ملغی کندکميته می تواند به دنبال تقاضای موجه کشور معاهد، بازديد را به تعويق . ٣
 
چنانچه کشور معاهد موافقت خود را با انجام بازديد اعالم کند، کميته و کشور مذکور جهت مشخص کردن . ٤

 . کشور معاهد موظف است تسهيالت الزم جهت بازديد را فراهم آورد. طريقۀ بازديد بايد تشريک مساعی کنند
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 . مالحظات و توصيه های خود را به کشور معاهد ذيربط ارسال کندکميته موظف است پس از انجام بازديد . ٥
 

  ٣٤ماده 
چنانچه کميته اطالعات موثق و مستدلی مبنی بر مفقوداالثر شدن افراد به عنف به صورت گسترده، مستمر و نظام 

طالعات مند در قلمرو قضايی کشور معاهدی کسب کند می تواند پس از رجوع به کشور مذکور جهت کسب کليۀ ا
موجود مربوط به وضعيت مذکور، مسئله را به صورت اضطراری، از طريق دبيرکل سازمان ملل متحد، در 

  . مجمع عمومی اين سازمان مطرح کند
 

   ٣٥ماده
کميته منحصرًا در رسيدگی به پرونده های افرادی صالحيت خواهد داشت که پس از الزم االجرا شدن معاهده . ١

  . مفقوداالثر شده اند
 
کشوری که پس از الزم االجرا شدن معاهده، به آن بپيوندد، تعهداتش در مقابل کميته عطف به ما سبق نمی شود . ٢

و تنها در مقابل وقوع جرم مفقوداالثر کردن افراد به عنف پس از الزم االجرا شدن معاهده نسبت به خود، مسئول 
 . خواهد بود

 
   ٣٦ماده 
رشی از فعاليت های خود جهت اجرای معاهدۀ حاضر را تسليم مجمع عمومی کميته موظف است ساالنه گزا. ١

  . سازمان ملل متحد و کشورهای معاهد کند
 
کميته موظف است پيش از انتشار مالحظات خود در مورد يک کشور در گزارش ساالنه، کشور مذکور را از . ٢

اين کشور می . تيار کشور مذکور قرار دهدقصد خود با خبر ساخته و مهلت الزم را جهت پاسخ به موضوع در اخ
 . تواند انتشار مالحظات و نظرات خود را نسبت به موضوع در گزارش تقاضا کند

  
 

 بخش سوم
 

   ٣٧ماده 
هيچيک از موازين معاهدۀ حاضر مانع از اجرای موازين مؤثرتر در حمايت از کليۀ افراد در مقابل مفقوداالثر 

 : شدن به عنف، که به طريق زير پيشبينی شده است، نمی باشد
 در قوانين داخلی يک کشور معاهد؛) الف
  . در قوانين بين المللی الزم االجرا برای يک کشور معاهد) ب
  

   ٣٨ماده 
 . معاهده حاضر جهت امضاء توسط کليۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد مفتوح است. ١
 
اسناد تنفيذ بايد نزد دبيرآل . ـ اين معاهده به تنفيذ کليۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد گذاشته شده است٢

 . سازمان ملل متحد توديع شود
 
الحاق بوسيله توديع سند الحاق . ملل متحد مفتوح استمعاهده حاضر جهت الحاق کليۀ کشورهای عضو سازمان . ٣

  . گيرد نزد دبيرکل سازمان ملل متحد انجام می
 

   ٣٩ماده 
معاهده حاضر سی روز پس از تاريخ توديع بيستمين سند تنفيذ و يا الحاق نزد دبيرآل سازمان ملل متحد، الزم . ١

  . االجرا خواهد شد
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تنفيذ يا الحاق، هرگاه آشور جديدی معاهده را تنفيذ کند يا بدان ملحق شود پس از تاريخ توديع بيستمين سند . ٢
  . معاهده سی روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ يا الحاق، نسبت به آن آشورالزم االجراء خواهد شد

 
   ٤٠ماده 

ورهايی آه دبيرآل سازمان ملل متحد موظف است موارد ذيل را به آليۀ آشورهای عضو سازمان ملل متحد و آش
  :اند، ابالغ آند اين معاهده را امضاء آرده و يا بدان ملحق شده

  ؛ ٣٨امضاء و تنفيذ معاهده و الحاق بدان در اجرای مادۀ ) الف
  . ٣٩تاريخ الزم االجراء شدن معاهده در اجرای ماده ) ب
 

   ٤١ماده 
تمامی واحدهای متشکل کشور فدرال  موازين مذکور در اين مقاوله نامه بدون هيچگونه محدوديت و استثنائی در

  . الزم اجرا ست
  

  ٤٢ماده 
هرگونه اختالف در تفسير و يا در اجرای معاهده ميان دو يا چند آشور معاهد آه از طريق مذاآره و يا روال . ١

رسيدگی که به وضوح در معاهده پيشبينی شده است قابل حل نباشد، به درخواست يكی از طرفين، به داوری 
اگر پس از گذشت شش ماه از تاريخ تقاضای ارجاع به داوری، آشورها در مورد نهاد داوری . خواهد شد گذاشته

تواند جهت حل اختالف، دادخواستی به ديوان بين المللی  به توافق دست نيافته باشند، هريك از طرفين می
  . دادگستری، با رعايت مقررات اين نهاد، تسليم آند

 
 ١هنگام امضاء يا تنفيذ معاهده و يا الحاق بدان عدم تعهد خود را نسبت به اجرای بند  وانندت آشورهای معاهد می. ٢

ماده حاضر، نسبت به آشورهايی که چنين اعالميه  ١آشورهای ديگر معاهد، در محدودۀ بند . اين ماده اعالم کنند
  . ای صادر کرده اند، متعهد نخواهند بود

 
اين ماده اعالميه صادر کرده اند می توانند هرآينه توسط ابالغيه ای به  ٢آشورهای معاهدی آه برطبق بند . ٣

 . دبيرآل سازمان ملل متحد، از اعالميه خود عدول کنند
 

   ٤٣ماده 
معاهدۀ حاضر موازين قوانين بشردوستانۀ بين المللی از جمله تعهدات کشورهای معاهد چهار معاهدۀ ژنو، مورخ 

همچنين اين مقاوله . ، را نقص نمی کند١٩٧٧ژوئن  ٨و مقاوله نامه های الحاقی به آنها، مورخ  ١٩٤٩اوت  ١٢
للی اجازه دهد از مکا نهای حبس در غير نامه بر موقعيت هايی که يک کشور می تواند به صليب سرخ بين الم

  . موارد پيش بينی شده توسط حقوق بشردوستانۀ بين المللی بازديد کند، بی اثر خواهد بود
  

   ٤٤ماده
توانند پيشنهادات اصالحی ارائه آنند، در چنين صورتی بايد متن پيشنهادی خود را به  آشورهای معاهد می. ١

های پيشنهادی را به ساير  دبيرکل سازمان ملل متحد موظف است طرح. نماينددبيرکل سازمان ملل متحد تسليم 
دولتهای معاهد ارسال آرده و از آنها درخواست کند نظراتشان را در مورد تشكيل کنفرانسی از آشورهای معاهد 

ن اطالعيه در پس از گذشت چهار ماه از ارسال اي. به منظور بررسی و اخذ رًای درباره طرح پيشنهادی اعالم آنند
سوم کشورهای معاهد با تشکيل چنين کنفرانسی موافق باشند، دبيرکل کنفرانس را تحت  صورتی که حداقل يك

  . حمايت سازمان ملل متحد تشكيل خواهد داد
 
هر اصالحی که مورد قبول اکثريت دو سوم آشورهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع شود، توسط دبير . ٢

  . در اختيار آليۀ آشورهای معاهد گذاشته خواهد شد آل جهت تصويب
 
مادۀ حاضر تصويب می شود زمانی الزم االجرا خواهد شد که دوسوم  ١هر اصالحيه ای که طبق بند . ٣

  . کشورهای معاهد آنرا در تطابق با روال پيشبينی شده در قوانين اساسی اشان، پذيرفته باشند
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اند الزام آورند و آن  ء شدن منحصرًا نسبت به آشورهايی آه به آن رأی دادهاصالحيه ها پس از الزم االجرا. ٤

اند تنها به رعايت مقررات اين معاهده و هرگونه اصالحی آه پيش از  دسته از آشورهای معاهد آه بدان رأی نداده
  . اند، ملزم خواهند بود آن پذيرفته

 
   ٤٥ماده 
عربی، چينی، اسپانيائی، فرانسه و روسی که از اعتباری واحد متن اين معاهده به زبانهای انگليسی . ١

  . برخورداراند، نزد دبيرآل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد
 
 ٣٨دبيرآل سازمان ملل متحد موظف است رونوشت مصّدق اين معاهده را به تمامی کشورهای مذکور در مادۀ . ٢

  . ارسال کند
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