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اخبار حقوقی

اخبار
حقوقی
گردآوري و ترجمه :فهیمه فرهوشی

اتهام فساد براي رئيس جمهور سابق آلمان

افزايش قرار وثيقه براي رئيس جمهور سابق توسط
دادگاه پاكستان

دادستانهای آلمان اخيرًاكريستين وولف رئيس جمهور سابق
آلمان را براي ادعاهايي مبني بر پذيرفتن رشوه جهت تبادل
منافع سياسي پيش از پذيرش وي در سال  ،2010به فساد متهم
نمودند .در سال  ،2008بنا به گزارش ها وولف نزديك به 4000
يورو ( 5000دالر امريكا) از ديويد گرن وولد تهيه كننده سينما
براي پوشش هزينه هاي هتل در طول يكي از تعطيالت جهت
بازديد از جشنواره نوشيدني ها در شهر مونيخ ،اخذ نموده است.
در عوض گفته مي شود كه وولف پيش از انتخاب شدن به عنوان
رئيس جمهور در سال  ،2010براي حمايت مالي از شركت آلماني
زيمنس به جاي گرن وولد اعمال نفوذ نموده است .در سال 2012
و در خالل وارد شدن اتهامات بيشتر مبني بر فساد ،وولف از سمت
خويش استعفا نمود .آنجال مركل صدراعظم آلمانوولف را جهت
ايفاي نقش تشريفاتي رئيس جمهور در سال  2010انتخاب نمود.
در سال  2011رسانه هاي آلمان وولف را به دريافت500،000
يورو ( 650،000دالر امريكا) به عنوان وام كم بهره خريد مسكن
از همسر اگن گركن تاجر آلماني متهم نمودند .به نقل از گزارش
ها ،وولف در برابر پارلمان اظهاراتي نادرست در مورد وام خويش
ارائه نموده كه منجر به استعفاي وي در سال  2012گرديده است.
فساد در گذشته در آلمان يك معضل به حساب مي آمده است.
در ماه ژانويه  2007به دنبال رسوايي ها در شركت هاي ولكس
واگن و زيمنس ،دولت آلمان اقدام به تنظيم پيش نويس يك
قانون جهت تشديد قوانين ضدفساد نمود .انتظار مي رود كه اين
قانون اختيارات دادستانان عمومي را در تحقيق درباره فساد طيف
گسترده تري از كارمندان مورد اتهام افزايش داده و به كاركنان
شركت هاي خارجي امكان اعالم جرم در آلمان را بدهد..

يك دادگاه پاكستان قرار وثيقه صادر شده براي پرويز مشرف رئيس
جمهور سابق پاكستان كه به اتهام بازداشت قضات در زمان مسئوليتش
مواجه مي باشد را به مدت  6روز افزايش داد .دادگاه عالي اسالم آباد
هم چنين دستور سپردن وثيقه به مبلغ  5000دالر امريكا توسط
مشرف را صادر نموده و وي را ملزم نمود تا در جلسه بعدي دادگاه
حاضر گردد .از مشرف به عنوان مظنون در ترور بي نظير بوتو نخست
وزير سابق در سال  2007نام برده مي شود .وي هم چنين متهم به
دست داشتن در قتل اكبر بوتي رئيس يكي از قبايل بلوچ مي باشد.
اين آخرين اتهام مشرف در ميان اتهامات حقوقي دنباله دار وي مي
باشد .اخيرًا دادگاه عالي پاكستان رسيدگي به اتهام خيانت مشرف
را به تعويق انداخته است تا به وكالي وي جهت آماده نمودن پاسخ
به اين ادعاها فرصت كافي بدهد .در ماه مارس ديده بان حقوق بشر
دولت پاكستان را تحت فشار قرار داد تا به محض بازگشت مشرف به
كشور به اتهام سوء استفاده هاي ضد حقوق بشر وي را مورد محاكمه
قرار دهد .سال گذشته مقامات پاكستان متعهد گرديدند كه مشرف
را به اتهام دست داشتن در ترور بوتو بازداشت نمايند .در ماه آگوست
 2011پس از اينكه مشرف به هيچ يك از احضاريه هاي متعدد در
رابطه با تحقيقات مربوط به ترور پاسخي نداد ،يك دادگاه دستور
مصادره اموال و بلوكه كردن حساب هاي بانكي وي را صادر نمود .در
ماه فوريه  2011مقامات پاكستان قرار بازداشت رئيس جمهور سابق
را صادر نمودند لكن قادر به اجراي قرار نگرديدند زيرا وي در لندن به
سر مي برد .اين قرار چند هفته پس از اينكه تحقيقات نشان داد كه
مشرف به افسران پليس متهم به كم كاري در محافظت از بوتو دستور
داده بوده است تا جزئيات امنيتي عزيمت وي را در روز ترور حذف
نمايند ،صادر گرديد.
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اخبار حقوقی
تأكيد ديده بان حقوق بشر بر توقف اعدام نوجوانان

تصويب ايجاد اصالحات در قانون ضدتروريسم
توسط پارلمان تركيه

بزهكار در يمن

مجلس اعظم ملي تركيه به منظور مطابقت هرچه بيشتر قانون اين
كشور با استانداردهاي آزادي هاي بيان اتحاديه اروپا ،ايجاد برخي
اصالحات در قانون ضدتروريسم كشور را تصويب نمود .براساس اين
اصالحات ،كشور تركيه تعريف خويش از تروريسم را محدود خواهد
نمود .اصالحات ماده  6براي افرادي مجازات پيش بيني نموده است
كه اظهارات مربوط به يك تشكيالت غيرقانوني را ترويج و منتشر مي
نمايند و اين تنها در صورتي است كه محتويات اين اظهارات ،اقدامات
مربوط به خشونت ،تهديد يا فشار را به رسميت شناخته و افراد را به
انجام آنها تغيب نمايد و نيز به طور شفاف بيان نموده است كه ناشران
چنين اظهاراتي به طور بالقوه به عنوان اعضاء تشكيالت غيرقانوني اظهار
دارنده اين بيانات محسوب نمي گردند .طي سالها دولت تركيه به واسطه
اين قانون كلي سياستمداران ،روزنامه نگاران و فعاالن بسياري را تحت
پيگرد قانوني قرار داده است.
در ماه فوريه ،اتحادیه اروپا تركيه را تحت فشار قرا داد تا نسبت
به اصالح قوانين مربوط به آزادي بين و قانون ضد تروريسم و اجراي
فوري آنها اهتمام ورزد.كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه
نوامبر دولت تركيه را براي مجازات فعاالن به موجب قانون كلي و مبهم
ضدتروريسم مورد انتقاد قرار داد .در ماه نوامبر  2010يك دادگاه بخش
در آنكارا تنها چند روز پس از اين كه ممنوعيت از  ebutuoyبرداشته
شده بود مجددًا براي نزديك به سه سال ان را ممنوع اعالم نمود .پس
از اينكه ويدئوي غيراخالقي دنيز بايكال رهبر سابق اپوزيسيون در
 ebutuoyبه نمايش درآمد ،دادگاه دستور منع دسترسي به اين سايت
را صادر نمود .در ماه سپتامبر  2010دادگاه حقوق بشر اروپا اعالم نمود
كه تركيه در حفاظت از جان رنت دينك روزنامه نگار و نويسنده مشهور
ارمني ترك تبار ناموفق عمل نموده و نتوانسته است تحقيقات الزم در
مورد قتل وي را به انجام برساند و نيز حق آزادي بيان را از وي سلب
نموده است .دينك سردبير روزنامه اگوس بود كه در ماه ژانويه  2007در
استانبول با شليك گلوله به قتل رسيد.

سازمان ديدهبان حقوق بشر طي گزارشي اعالم نمود كه دولت
يمن بايستي محاكمه و اجراي مجازات اعدام برا كودكان بزهكار را
متوقف نمايد .در اين گزارش آمده است كه دولت يمن از سال 2007
حداقل  15مرد و زن كه در زمان وقوع جرم سنشان كمتر از 18
سال بوده را اعدام نموده است .سازمان ديدهبان حقوق بشر رئيس
جمهور يمن را تحت فشار قرار داده است تا فورًا احكام اعدام سه
نوجوان بزهكار را كه حكم اعدامشان تأييد گرديده است و اخيرًا در
نوبت اعدام قرار گرفته اند را لغو نمايد .همچنين يمن با ثبت تنها
 20درصد آمار تولد از سال  2000تا  2010يكي از پايين ترين آمار
ثبت تولد در جهان را داشته است .لذا اكثر نوجوانان بزهكار فاقد
مدرك شناسايي رسمي براي اثبات سن خود مي باشند .به هر شكل
قوانين بين المللي اعدام اشخاص جنايتكار زير  18سال را ممنوع
نموده است .چنانچه دادگاه نتواند سن دقيق بزهكار را تشخيص
دهد ،براساس قوانين بين المللي نمي توان مجازات اعدام را براي
وي اعمال نمود.
يمن پنجمين كشور از نظر باال بودن آمار اعدام در جهان بوده و
بارها متهم به نقض حقوق بشر گرديده است .در ماه فوريه سازمان
عفو بين الملل از ارتش يمن خواست تا صلح و آرامش را در جريان
اعتراضات حفظ نمايد لكن نيروهاي امنيتي عليرغم درخواست اين
سازمان ،به معترضين شليك نمودند .هم چنين در ماه فوريه ديده
بان حقوق بشر اظهار داشت كه مقامات يمن در انجام تحقيقات در
مورد مقامات رده بااليي كه در كشتار  45تظاهرات كننده مخالف
دولت دست داشته اند ناموفق عمل نموده است .اين  45نفر در ماه
مارچ  2011در جريان كشتار جمعه افتخار به قتل رسيده اند .در
ماه دسامبر عفو بين الملل گزارشي مبني بر ارتكاب نقض خشونت
آميز حقوق بشر وسط نيروهاي دولتي يمن و سازمان القاعده در
جريان ناآرامي هاي بين سال هاي  2011و  2012براي كنترل
ناحيه جنوبي كشور به نام ابيان ،ارائه نمود.

پايان محاكمه مبارك پس از كناره گيري قاضي
محاكمه حسني مبارك رئيس جمهور سابق مصر تنها دقايقي پس از
آغاز با كناره گيري قاضي به سبب تعارض منافع،پايان يافت .مبارك
كه از سال  1981تا  2011در مصر در رأس كار قرار داشت براي
رسيدگي به اتهامات مربوط به فساد و كشتار معترضين در جريان
شورشهاي  2011مجددًا مورد محاكمه قرار مي گيرد .مصطفي حسن
عبداله قاضي پرونده به اين دليل كه مسئول رسيدگي به يك پرونده
ديگر مربوط به خشونت در شورش هاي سال  2011مي باشد از
رسيدگي به اين پرونده خودداري نمود .در ماه ژوئن  2012مبارك به
جرم نقش داشتن در كشتار معترضين به حبس ابد محكوم گرديد لكن
محكوميت وي خيلي زود نقض گرديد .مبارك تا زماني كه مقامات
قاضي جديدي جهت رسيدگي به پرونده انتخاب نمايند در بازداشت
باقي خواهد ماند.
از زمان شروع انقالب مصر در سال  ،2011مبارك و اعضاء كابينه سابق
وي موضوع محاكمات قضايي جنجال برانگيز بوده اند .در ماه فوريه

يك دادگاه مصري رأيي مبني بر آزادي رئيس سابق ستاد مبارك صادر
نمود .در ماه ژانويه قاضي دادگاه استيناف رأي مربوط به محكوميت
مبارك و مجازات حبس ابد وي را نقض نموده و دستور رسيدگي
مجدد به اتهام وي در عدم ممانعت از كشتار بيش از  800نفر از
معترضين در سال  2012را صادر كرد .هم چنين در ماه ژانويه فاروق
حسني وزير سابق فرهنگ از اتهامات مربوط به فساد و جمع آوري
ثروت از راه هاي غيرقانوني تبرئه گرديد .ماه آگوست گذشته پرونده
صفوت الشريف مشاور حزب سياسي مبارك به اتهام سوء استفاده
از مقام خويش در خريد امالك با قيمت هاي بسيار پايين و كسب
غيرقانوني  294ميليون دالر به دادگاه جزايي ارجاع شد .در ماه جوالي
دادگاه مصر درخواست آزادي دو پسر مبارك كه در انتظار محاكمه
خويش به سر مي برند عليرغم اينكه بنا به اظهار وكالي آنها به موجب
قانون مصر بازداشت آنها براي بيش از زمان پيش بيني شده و به طور
غيرقانوني در بازداشت مي باشند را رد كرد.
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