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اخبار حقوقی

اخبار
حقوقی
گردآوري و ترجمه :فهیمه فرهوشی

رأي مجلس هندوراس مبني بر
بركناري قضات دادگاه عالي
مجلس ملي هندوراس به بركناري چهار تن از قضات دادگاه
عالي اين كشور به اتهام سوء استفاده از مقام خويش ،رأي داد.
تصميم براي بركناري اين قضات پس از آن كه آنها هفته گذشته
رأيي مبني بر عدم مطابقت اليحه اصالحات مورد حمايت مجلس
و رئيس جمهور با قانون اساسي را صادر نمودند ،گرفته شد .رئيس
جمهور پيش از اين اعالم كرده بود كه وي جهت تأييد اين قانون
به جاي ارجاع جهت تصميم گيري توسط دادگاه عالي ،اقدام
به برگزاري رفراندوم خواهد نمود .هنوز مشخص نيست كه آيا
بركناري قضات توسط مجلس ،مطابق قانون اساسي مي باشد يا
خير.
اخيرًا تنش ميان سه شاخه دولتي در هندوراس افزايش يافته
است و رئيس جمهور از اينكه وي نيز همانند همتاي پيشين
خويش كه در جريان يك كودتاي نظامي در سال  2009از مقام
خود بركنار گرديد ،ناچار به كناره گيري گردد ،اظهار نگراني
نموده است .كميسيون حقيقت و آشتي هندوراس ،ماه ژوئن
گذشته اعالم نمود كه كودتا مخالف قانون اساسي بوده است لكن
اظهار داشت كه مانوئل زاليا ،رئيس جمهور سابق ،به سبب بي
توجهي به دستورات دادگاه عالي مقصر بوده است .زاليا در ماه مه
 2011موافقت نامه اي را امضا نمود كه به موجب آن ،وي پس از
گذراندن نزديك به دو سال در تبعيد ،اجازه بازگشت به كشور را
خواهد داشت .پيش از آن يك دادگاه در هندوراس دو اتهام باقي
مانده مبني بر توطئه زاليا را رد نموده و راه را براي بازگشت وي
به كشور هموار نموده بود .در ماه جوالي  ،2010يك دادگاه در
هندوراس پس از اعطاي عفو توسط جانشين زاليا به وي ،اتهامات
مربوط به سوء استفاده از قدرت او را رد كرد.
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رأي دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع قرباني بازداشت
سيا
دادگاه حقوق بشر اروپا طي رايي اعالم نمود كه دولت مقدونيه مسئول
شكنجه و رفتار اهانتآميز عليه فردي ميباشد كه اين دادگاه وي را قرباني
بيگناه بازداشت سيا در ال  2003تشخيص داده است .خالد المصري،
شهروند لبناني -آلماني به مدت  23روز پس از دستگيري در هتلي واقع
در پايتخت مقدونيه تحت بازجويي و شكنجه قرار گرفته و سپس تحويل
نيروهاي سيا گرديده است كه آنها نيز به مدت  4ماه وي را در يك
بازداشتگاه مخفي در افغانستان تحت بازداشت نگه داشتهاند .پس از يك
جلسه رسيدگي در ماه مه ،هيئت حاكمه اين دادگاه متشكل از  17قاضي
متفقًا چنين رأي دادند كه در مورد المصري ،دولت مقدونيه مسئول موارد
متعدد نقض قوانين كنوانسيون حقوق بشر اروپا از جمله ممنوعيت شكنجه
و رفتار غيرانساني و اهانت آميز (ماده  )3و حق آزادي و امنيت (ماده )5
و ساير قوانين مي باشد .اين دادگاه به دولت مقدونيه دستور داد تا مبلغ
 60هزار يورو به عنوان خسارت به المصري پرداخت نمايد .المصري طي
سالهاي اخير در حوادث خشونتآميز متعددي در آلمان دست داشته است
و در سال  2007به حبس تعليقي و به جرم آزار يك شهردار در سال 2010
به دو سال حبس محكوم گرديده كه براي آن هنوز هم در زندان به سر
مي برد .گرچه در پرونده المصري ،تمركز بر دولت مقدونيه مي باشد لكن
موضوع بازداشت توسط سيا به يك موضوع حساس در اروپا تبديل گرديده
است .در ماه سپتامبر ،دادگاه فرجام ايتاليا حكم محكوميت  23فرمانده
سابق سيا را در رابطه با اتهام ربودن و بازداشت اسامه مصطفي حسن نصر،
مظنون به ترور در سال  2003را تأييد نمود .در ماه مارس ،در جريان
يك محاكمه در پارلمان اروپا ،سازمان عفو بين الملل به منظور ايجاد نهاد
گزارشي پارلمان اروپا كه جزئيات يك تحقيق پنج ساله در مورد دولت هاي
حامي بازداشت هاي سيا را منتشر سازد ،از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا
خواست تا در مورد دخالت خويش در برنامه بازداشتها تجديدنظر نمايند.
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اخبار حقوقی
تأكيد كارشناس سازمان ملل بر انتشار گزارش در مورد

نگراني كارشناسان حقوق زنان سازمان ملل در
مورد پيش نويس قانون اساسي مصر
گروه فعال سازمان ملل در مبارزه با تبعيض عليه زنان ،نگراني عميق
خويش را در مورد پيش نويس قانون اساسي مصر اظهار نمود .كاماال
چاندراكرانا ،كارشناس مستقل ،عنوان داشت كه تقريبًا هيچ زني در هيئتي
كه ماه گذشته پيش نويس قانون اساسي را تهيه نموده ،شركت نداشته
است .وي اظهار نمود كه ديدگاه هاي زنان درپيش نويس نهايي به شدت
كم اهميت شمرده شده است .اين كارگروه ابراز نگراني نمود كه برابري بين
زن و مرد در ميان مفاد اساسي پيش نويس نمي باشد و بررسي مجدد آن
را خواستار گرديد :ما از دولت مصر مي خواهيم تا امكان شركت كامل و
برابر زنان در تمامي فعاليت هاي مربوط به انتقال سياسي به منظور تضمين
آزادي بيان آنها جهت اظهار نظراتشان ،حمايت از آنها عليه خشونت در
فعاليت هاي سياسي و دولتي شان و اعمال نظراتشان در محيط اجتماعي و
شكل گيري جامعه را فراهم نمايد .هم چنين ،دولت بايستي نظارت نمايد
تا قانون اساسي قويًا متعهد به باال بردن سطح برابري و حقوق بشر زنان
در راستاي تحقق تعهدات دولت مصر تحت قوانين بين المللي باشد .اخيرًا
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نگراني شديد خويش را از
افزايش مرگ و مير در جريان هرج و مرج سياسي مداوم در مصر ابراز نموده
و اظهار داشت كه پيش نويس قانون اساسي مصر ،مشكالت جدي براي
حقوق بشر ايجاد خواهد نمود .اين كميساريا هم چنين اظهار داشت كه
نگران حذف منابع معاهدات بين المللي حقوق بشري مي باشد كه دولت
مصر پيش از اين تصويب نموده است .عليرغم تقدير از اعمال محدوديت
بر رئيس جمهور محمد مرسي در پيش نويس قانون اساسي و حمايت از
آزادي بيان و آزادي مذهب ،اين كميساريا متذكر گرديد كه اين حمايت ها
به انداره كافي قوي نبوده است.

برنامه بازداشت ها و بازجويي هاي دوره بوش
بن امرسون ،گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در حفظ و ترويج حقوق
بشر و آزادي هاي اساسي و مقابله با تروريسم ،اظهار داشت كه دولت
اياالت متحده بايستي گزارش كميتع منتخب اطالعات مجلس سنا در مورد
جزئيات تحقيقات مربوط به برنامه بازداشت ها و بازجويي هاي مخفيانه
سازمان سيا در زمان رياست جمهوري بوش را منتشر نمايد .بر اساس اين
گزارش مداركي دال بر ايجاد بازداشتگاه هاي مخفي تحت عنوان "سايت
هاي سياه" توسط سيا در شماري از كشورها از جمله ليتواني ،مراكش،
لهستان ،روماني و تايلند وجود دارد .به عالوه ،در اين گزارش ادعا گرديده
است كه مقامات حداقل  49كشور ديگر نيز به سيا اين اجازه را داده اند تا
از حريم هوايي و فرودگاه هاي آنها جهت موارد اضطراري استفاده نمايد.
گزارشگر ويژه كشورهاي نام برده را كه متهم به دادن مجوز به سيا جهت
ايجاد سايت هاي سياه را وادار نمود تا به طور مستقل و به شكل قضايي يا
شبه قضايي در رابطه با ادعاهاي معتبر در اين مورد كه آيا اين سايت هاي
سياه در آن كشورها ايجاد گرديد هاست يا خير ،پاسخگو باشند .در ماه
ژانويه  2009دولت اوباما با وضع قانوني هرگونه استفاده از بازداشت هاي
مخفيانه ،شكنجه و ساير روش هاي آزار زندانيان را ممنوع كرد .موضوع
بازداشتهاي غيرمعمول سيا خصوصًا در اروپا تبديل به يك موضوع حساس
گرديده است .در ماه فوريه يك دادگاه استيناف در ميالن نيكوال پوالري،
رئيس سابق سازمان جاسوسي ايتاليا را به دليل دست داشتن در ربودن يك
مظنون به ترور به عنوان بخشي از برنامه بازداشت هاي غيرمعمول سيا ،به
ده سال حبس محكوم كرد .در همان ماه ،جامعه آزاد عدالت طي گزارشي
اظهار داشت كه حداقل  54كشور در بازداشت و بازجويي  136نفر توسط
سيا شركت داشته اند.

ايجاد يك دادگاه مخصوص توسط دولت سنگال جهت محاكمه ديكتاتور سابق چاد
اتحاديه افريقا و دولت سنگال اخيرًا توافق نامه اي مبني بر ايجاد يك
دادگاه مخصوص در داكار جهت محاكمه هيسن هابر ديكتاتور 69
ساله سابق چاد به اتهام كشتار و شكنجه هزاران مخالف سياسي در
زمان حكومت خويش از سال  1982تا  1990امضاء نمودند.
در اين توافق نامه درخواست ايجاد دادگاه هاي افريقايي ويژه در
درون ساختار دادگاهي موجود سنگال در داكار مطرح گرديده است كه
داراي بخشهايي جهت انجام تحقيقات ،محاكمات و تجديدنظر باشد.
سطوح رسيدگي و تجديدنظر هر يك داراي دو قاضي اهل سنگال و
يك رئيس از يكي ديگر از كشورهاي افريقايي خواهد بود.
با وجود اين كه هابر تنها شخصي است كه انتظار مي رود در اين
دادگاه جديد مورد محاكمه قرار گيرد ،وظيفه رسمي اين دادگاه،
تعقيب قانوني كساني است كه مسئول جنايات بين المللي ارتكابي
در چاد از جمله نسل كشي ،جنايات ضدبشري و جنايات جنگي بين
سالهاي  1982و  1990مي باشند.
بنا به گزارش كميسيون حقيقت ياب سال  2991در چاد ،هابر طي
سال هاي در دست داشتن قدرت ،بيش از  40هزار قتل سياسي و
شكنجه هاي گسترده اي را سازماندهي نموده است .انتظار مي رود كه
دادگاه جديد تا پايان سال جاري كار خود را آغاز كند.

هابر پس از عزل شدن در سال  1990به سنگال فرار كرده و اتهام
كشتار و شكنجه ده ها هزار تن از مخالفين خويش را پس از بر سر كار
آمدن طي يك كودتاي خونين در سال  1982را انكار مي نمايد.
پس از اينكه ديوان بين المللي دادگستري در ماه جوالي طي حكمي
اعالم نمود كه دولت سنگال يا بايد هابر را محاكمه نموده و يا وي را
جهت محاكمه به دولت بلژيك تسليم نمايد ،اتحاديه افريقا شروع به
مذاكره با سنگال جهت طرحريزي محاكمه هابر نمود.
در حكم قانوني و الزام آور دادگاه هم چنين قيد گرديده است دولت
سنگال در تالش براي تعقيب قانوني هابر كه از سال  2005در آن
كشور در بازداشت خانگي به سر مي برد ،ناموفق عمل نموده است.
در ماه مارس ،وكالي دولت بلژيك از ديوان بين المللي دادگستري
درخواست نمودند تا دولت سنگال را جهت محاكمه هابر در بلژيك
تحت فشار قرار دهد.
در ماه جوالي  ،2011پس از اينكه كميسارياي عالي حقوق بشر
سازمان ملل متحد اخطار داد كه امكان شكنجه هابر در چاد وجود
دارد ،دولت سنگال تصيم خويش مبني بر اخراج وي به چاد را نقض
نمود.
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