دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

قانون منع شکنجه

تاریخ نشر )۲( :ثور سال  ۶۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۶۲۲۱( :

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون منع شکنجه
شماره)۲۴۱( :
تاریخ۶۹۳۲/۶۲/۶۴ :
مادۀ اول:
به تأسی از احکام فقرۀ ( )۶۱مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان ،قانون منع شکنجه را کهه
براسههام مصههوبا شههمار ( )۴۲مههخر  ۶۹۳۱/۶۴/۶۴کابینهها جمهههورال اسههغمی افغانسههتان در ( )۲فصههو و ( )۴۶مههادۀ
تصویب گردید است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مخظف اند ،متن قانون منع شهکنجه و ایهن فرمهان را در هغو ( )۹۳روز
از تاریخ انعقاد ن ستین جلسا شوراال ملی به آن شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همرا با مصوبا کابینها جمههورال اسهغمی افغانسهتان و مهتن قهانون مهذکور ،در جریهدۀ
رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح قانون منع شکنجه
شماره)۲۴( :
تاریخ۶۹۳۲/۶۲/۶۲ :
به تأسی از حکم مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان طرح قانون منع شهکنجه بهه دا هو ( )۲فصهو و ( )۴۶مهاد در
جلسا مخر  ۶۹۳۱/۶۴/۶۴کابینا جمهورال اسغمی افغانستان تصویب گردد.

دمحم اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
قانون منع شکنجه
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی۶.........................................................................

مادۀ دوم:

اهداف۶.......................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۶................................................................
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مادۀ چهارم:

ارایه شکایت در مورد شکنجه۲........................................

مادۀ پنجم:

حق جبران خساره۲......................................................

فصل دوم

جلوگیری از شکنجه

مادۀ ششم:

منع شکنجه۹................................................................

مادۀ هفتم:

عدم توجیه شکنجه۹........................................................

مادۀ هشتم:

اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از شکنجه۹ .........................

مادۀ نهم:

حمایت از شاکی ،شهود و تحقیق کنندگان۹............................

مادۀ دهم:

درج اجتناب از شکنجه در لوایح و ظیفوی۴..........................

مادۀ یازدهم:

ایجاد کمیسیون منع شکنجه۴...........................................

مادۀ دوازدهم:

وظایف و صالحیت های کمیسیون۲......................................

مادۀ سیزدهم:

تعیین کمیته های بررسی قضایای شکنجه۲ ..........................

مادۀ چهاردهم:

وظایف و صالحیت های کمیته۱.........................................

مادۀ پانزدهم:

نحوۀ رسیدگی به شکنجه۱...............................................

مادۀ شانزدهم:

فراهم نمودن تسهیالت۷.................................................

فصل سوم
مجازات
مادۀ هفدهم:

مجازات شکنجه۸ .......................................................

مادۀ هجدهم:

جبران خساره۸...........................................................

فصل چهارم
احکام نهایی
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مادۀ نزدهم:

پیشنهاد مقرره ها۳..................................................

مادۀ بیستم:

ارجحیت احکام این قانون۳..........................................

مادۀ بیست ویکم:

تاریخ انفاذ۳...........................................................

قانون منع شکنجه
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مواد هفتم ،بیست وهفتم و بیست ونهم قانون اساسی افغانستان ،وضع گردید است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این قانون عبارت اند از:

 -۶رعایت و حفظ کرامت انسانی و تأمین حقوق مظنونین ،متهمین و محکومین در مراحو تعقیب عدلی.

 -۴جلوگیرال از شکنجه مظنونین ،متهمین ،محکومین و سایر اش اص در مراحو کشف جهرم ،تحقیهق ،محاکمهه و تنفیهذ
مجازات.

 -۹حمایت از متضررین شکنجه و شهود ارتکاب آن.
 -۲تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه.

 -۱تأمین جبران سارۀ متضرر جرم شکنجه.
اصطالحات
مادۀ سوم:

( )۶اصطغحات آتی در این قانون مفاهیم ذیو را افاد می نماید:
 -۶شکنجه :عملی است که توسط مخظف دمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر ،موافقه یها بهه ا هر سهکوت وال
ارتکاب یابد و باعث درد یا تعهذیب جسهمی یها روانهی شهدید مظنهون ،مهتهم ،محکهوم یها شه ص دیگهر گهردد ،بهه یکهی از
مقاصد ذیو:
 -مظنون یا متهم علیه ودش اعتراف نماید یا در مورد ش ص دیگر معلومات دهد.
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 ش ص در مورد مظنون ،متهم یا محکوم اطغعات ارایه نماید. تعبیض از هر نوعی که باشد یا تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است. اکرا به اجراال یک عمو یا امتناع از آن در سایر موارد. -۴محو سلب آزادال :نظارت انه ،توقیف انه ،محبم و مرکز اصغح و تربیت اطفاو ،می باشد.
( )۴تهدید به شکنجه در حکم شکنجه می باشد.
( )۹ات اذ تدابیر احتیاطی و تأمینی و تطبیق مجازات هاال قانونی ،شکنجه شنا ته نمی شود.
ارایه شکایت در مورد شکنجه
مادۀ چهارم:
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هرگا ش ص در جریان تعقیب عدلی شهکنجه شهد باشهد ،هود ،وکیهو مهدافع و یها اقهارب وال مهی توانهد ،بهه څهارنوالی،
محکمه ،کمیسیون مستقو حقوق بشر افغانستان ،کمیسیون عالی منع شکنجه و سایر مراجع ذیربط ،شکایت نماید.
حق جبران خساره
مادۀ پنجم:

متضرر جرم شکنجه ،مستحق جبران سارۀ ناشی از شکنجه می باشد.
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فصل دوم
جلوگیری از شکنجه
منع شکنجه
مادۀ ششم:
پولیم ،مخظف ریاست عمومی امنیت ملی ،منسوب وزارت دفاع ملی ،څارنوالی ،قاضهی ،مقهام رسهمی یها ش صهی کهه
براال ادار یا مقام رسمی کار می کند در هیچ یک از مراحو تعقیب عدلی نمی تواند ،مظنون مهتهم ،محکهوم یها شه ص
دیگر را شکنجه نماید.
عدم توجیه شکنجه
مادۀ هفتم:
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حالت جنگ یا طر وقوع جنگ ،عدم بات سیاسی دا لهی یها ههر حالهت دیگهر ،دسهتور آمهر مهافوق و یها مقهام ذیصهغح
دلیو مشروعیت توسو به شکنجه شد نمیتواند.
اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از شکنجه
مادۀ هشتم:

( )۶لوال څارنوالی ،وزارت هاال امور دا له و دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف اند ،در جریان استنطاق،
تحقیق و محاکمه و تنفیذ مجازات به منظور جلوگیرال از شکنجه مظنونین ،متهمین و محبوسین در محغت سهلب آزادال
تدابیر الزم را ات اذ نمود و از عدم توسو به شکنجه ،مراقبت نمایند.

( )۴مسئولین مندرج فقرۀ ( )۶این ماد مکلف اند ،از عدم توسو به شکنجه اطمینان حاصو نمهود و در صهورت وقهوع
آن ،مرتکب را غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصغح معرفی و تسلیم نمایند.
حمایت از شاکی ،شهود و تحقیق کنندگان
مادۀ نهم:
مراجع مسئوو کشف ،تحقیق محاکمه و تنفیذ حکم مکلف اند ،تدابیر الزم را به منظهور تهأمین مصهئونیت شهاکی ،شههود،
اعضاال کمیته هاال تش یص شکنجه و سایر نهاد هاال نظارت کنند  ،ات اد نمایند.
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درج اجتناب از شکنجه در لوایح وظیفوی
مادۀ دهم:
مراجع کشف ،تحقیق ،محاکمه و تنفیذ مجازات مکلف انهد ،جلهوگیرال از توسهو بهه شهکنجه و رفتهار ههاال ظالمانهه ،غیهر
انسانی و تحقیر آمیز را در لوایح و مقررات وظیفوال مخظفین ویش درج نمایند.
ایجاد کمیسیون منع شکنجه
مادۀ یازدهم:
( )۶به منظور جلوگیرال از شکنجه و پیگیرال قضایاال شکنجه ،کمیسیون منع شکنجه به ترکیب ذیو ،ایجاد می گردد:
 -۶رئیم کمیسیون مستقو حقوق بشر افغانستان ،به حیث رئیم.
 -۴معین وزارت عدلیه به حیث معاون.
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 -۹عضو کمیسیون مستقو نظارت بر تطبیق قانون اساسی به حیث عضو.
 -۲معین وزارت امور زنان به حیث عضو.
 -۱معاون لوال څارنوالی به حیث عضو.

 -۱رئیم حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور ارجه به حیث عضو.
 -۷رئیم عمومی محابم و توقیف انه ها به حیث عضو.

 -۸رئیم عمومی مراکز اصغح و تربیت اطفاو به حیث عضو.

 -۳رئیم ادار مبارز با جرایم جنائی وزارت امور دا له به حیث عضو.
 -۶۳رئیم حقوق وزارت دفاع ملی به حیث عضو.

 -۶۶رئیم حقوق بشر ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.
 -۶۴رئیم طب عدلی به حیث عضو.
 -۶۹رئیم انجمن مستقو وکغال مدافع افغانستان به حیث عضو.
 -۶۲رئیم اتحادیا حقوق دانان افغانستان به حیث عضو.
 -۶۱نمایندۀ جامعا مدنی در عرصه مربوط ،به انت اب رئیم کمیسیون منع شکنجه به حیث عضو.
( )۴سکرتریت کمیسیون منع شکنجه به عهدۀ کمیسیون مستقو حقوق بشر افغانستان ،می باشد.
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( )۹کمیسیون منع شکنجه در این قانون بنام کمیسیون یاد می گردد.
وظایف و صالحیت های کمیسیون
مادۀ دوازدهم:
( )۶کمیسیون داراال وظایف و صغحیت هاال ذیو می باشد:
 -۶نظارت از محغت سلب آزادال بدون اطغع قبلی.
 -۴ایجاد کمیته هاال بررسی قضایاال شکنجه.
 -۹حصوو اطمینان از اطغع دهی قضایاال شکنجه به مراجع ذیصغح غرض تعقیب عدلی.
 -۲مراقبت از عدم شکنجه ،در محغت سلب آزادال.
 -۱پیگیرال رسیدگی به قضایاال شکنجه در مراجع عدلی و قضائی.
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 -۱طرح برنامه هاال آموزشی به منظور آگاهی مخظفین مراجع کشهف ،تحقیهق ،محاکمهه و تنفیهذ مجهازات از ممنوعیهت
شکنجه و رفتار هاال ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیر آمیز در مراکز سلب ازادال وزارت هاال امهور دا لهه ،دفهاع ملهی و
ریاست عمومی امنیت ملی.

 -۷درج قضایاال شکنجه به شموو هویهت مرتکهب و مجنهی علیهه شهکنجه اعهم از اینکهه تحهت بررسهی بهود ویها فیصهلا
نهایی در مورد آن صادر یا اقدامات تأدیبی تعمیو گردید است.

 -۸ارایا گزارش راجع به نقض احکام این قانون به ریاست جمهورال و شوراال ملی.
 -۳تصویب برنامه و وضع رهنمود به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.

( )۴طرز فعالیت کمیسیون توسط طرزالعملی تنظیم می گردد که از طرف کمیسیون تصویب می شود.
تعیین کمیته های بررسی قضایای شکنجه
مادۀ سیزدهم:

( )۶به منظور بررسی قضایاال شکنجه ،کمیته هاال بررسی قضایاال شکنجه به ترکیب ذیو ایجاد می گردد:
 -۶مت صص طب عدلی به حیث رئیم.
 -۴مت صص صحت روانی به حیث عضو.
 -۹نمایندۀ وزارت امور دا له به حیث عضو.
 -۲نمایندۀ وزارت امور زنان به حیث عضو.
5

 -۱نمایندۀ ادارۀ څارنوالی به حیث عضو.
 -۱نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.
 -۷نمایندۀ کمیسیون مستقو حقوق بشر افغانستان به حیث عضو.
 -۸نمایندۀ انجمن مستقو وکغال مدافع افغانستان به حیث عضو.
 -۳نمایندۀ اتحادیا حقوق دانان افغانستان به حیث عضو.
 -۶۳یک نمایند ازجامعها مهدنی کهه در عرصها جلهوگیرال از شهکنجه فعالیهت مهی نمایهد بها انت هاب کمیسهیون ،بهه حیهث
عضو.
( )۴کمیته بررسی قضایاال شکنجه در این قانون بنام کمیته یاد می گردد.
( )۹طرز فعالیت کمیته توسط طرزالعملی تنظیم می گردد که از طرف کمیسیون تصویب می شود.

مادۀ چهاردهم:
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وظایف و صالحیت های کمیته

کمیته داراال وظایف و صغحیت هاال ذیو می باشد:
 -۶بازدید از محغن سلب آزادال بدون اطغع قبلی.
 -۴مصاحبه با مظنونین ،متهمین و محکومین.

 -۹شناسائی موارد شکنجه ،تش یص نحو شکنجه و اطغع از شکنجه به څارنوالی مربوط.

 -۲ت بیت درد یا عذاب جسمی یا روانی که به مجنی علیه شکنجه وارد شد و میزان شدت آن.

 -۱تعیین سار ناشی از صدمه شدید جسمی یا روانی که به مجنی علیه شکنجه وارد گردید است ،به شموو مصارف
تداوال وال.
 -۱ارائا گزارش به کمیسیون.
نحوۀ رسیدگی به شکنجه
مادۀ پانزدهم:
کمیتههه حههین بررسههی واقع هات شههکنجه روش هههاال را کههه در پروتوکههوو اسههتانبوو و پروتوکههوو الحاقیههه کنوانسههیون منههع
شکنجه تعیین گردید  ،رعایت می نمایند.
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فراهم نمودن تسهیالت
مادۀ شانزدهم:
مسههئولین محههغت سههلب آزادال مکلههف انههد بههه منظههور بررسههی وضههعیت اش ه اص تحههت نظههارت یهها توقیههف و محبههوم،
تسهیغت الزم را براال رئیم و اعضاال کمیسیون ،کمیته و نمایندگان کمیتا بین المللی علیه شهکنجه ،حسهب ذیهو فهراهم
نمایند:
 -۶ورود به محو سلب آزادال.
 -۴دسترسی به اطغعات مربوط به تعداد اش اص که در محو سلب آزادال نگهدارال می شوند.
 -۹دسترسی به اطغعات در رابطه به رفتار ،موقعیت و شرایط بازداشت اش اصی که در محو سهلب آزادال نگههدارال
می شوند.
 -۲مشاهد از محو سلب آزادال و تأسیسات مربوط.

AC
KU

 -۱مغقات با اش اصیکه در محو سهلب آزادال نگههدارال مهی شهوند بها رعایهت اصهو محرمیهت بهدون حضهور مسهئولین
ذیربط.

 -۱ارایا دفاتر بت مظنونین ،متهمین و محکومین در صورت تقاضا.
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فصل سوم
مجازات
مجازات شکنجه
مادۀ هفدهم:
( )۶ش صی که مرتکب شکنجه گردد ،به حبم متوسط بیش از سه ساو ،محکوم می گردد.
( )۴هرگا مجنی علیه شکنجه ،طفو یا زن باشد ،مرتکب به حداک ر مجازات جرم شکنجه ،محکوم می گردد.
( )۹هرگا متهم در نتیجه شکنجه به قتو برسد ،مرتکب به جزاال پیش بینی شد قتو عمد و در صورتی ضرب و جرح
عغو بر مجازات جرم شکنجه به جزاال جرم ضرب و جرح ،نیز محکوم می گردد.
جبران خساره
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مادۀ هجدهم:

( ) ۶در تمام حاالت مندرج این فصو مرتکب عغو بر مجازات جرم مرتکبه بهه جبهران سهار ناشهی از شهکنجه ،نیهز
محکوم می گردد.

( )۴هرگا مرتکب فاقد توانایی مالی بود یا دارایی وال ت بیت شد نتواند ،مرجعی که مرتکب ،کارکن آن است ،مکلهف
به جبران سار مندرج فقرۀ ( )۶این ماد می باشد.
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فصل چهارم
احکام نهایی
پیشنهاد مقرره ها
مادۀ نزدهم:
کمیسیون می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون ،مقرر ها را پیشنهاد و طرز العمو ها را وضع نماید.
ارجحیت احکام این قانون
مادۀ بیستم:
هرگا حکمی از احکام این قانون با قانون محابم و توقیهف انهه هها یها سهایر اسهناد تقنینهی در تعهارض باشهد حکهم ایهن
قانون مرجح دانسته می شود.

مادۀ بیست ویکم:

AC
KU

تاریخ انفاذ

این قانون از تاریخ توشیح نافذ می شود و با انفاذ این قانون مادۀ دوصدو هفتادو پنجم قانون جزاخ منتشرۀ جریدۀ رسمی
شمار  ۹۲۷ساو  ۶۹۱۱لغو می گردد.
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