آموزش کاربرد* حقوق (یا حقوق در خیابان) در
مدارس آفریقای جنوبی و حفظ حقوق بشر در
روند دادرسی کیفری
ديويد .ج .مک کوئید ـ

میسون**

برگردان :ليلا عنصري

الف) مقدمه
نظام دادرسي کيفری آفریقای جنوبي شاهد صدها هزار نفری است که هر سال بين دادگاههای
کيفری و زندان در رفتوآمد هستند .در طي سالهای  2030-09ميلادی ،در دادگاه عالي این کشور
 1900پرونده کيفری ،در دادگاههای منطقهای  40741پرونده ،و در دادگاههای بخشي  2 1/1ميليون
پرونده کيفری مورد بررسي قرار گرفته است .در طي همين سالها  286680متهم این پروندهها به زندان
محکوم شدهاند .برآوردها نشان ميدهد که سالانه صد هزار نفر بدون اینکه کسي از نظر قانوني وکالت
آنها را به عهده داشته باشد روانه زندان ميشوند .وزارت دادگستری تخمين ميزند که حدود  %79متهمان
این پروندهها در دادگاههای منطقهای و  %09در دادگاههای بخشي ،فاقد وکيل قانوني هستند.
به طور معمول این امر پذیرفته شده است که بيشتر مردم در آفریقای جنوبي وکيل ندارند .این
امر یا به این دليل است که آنان از حقوق قانوني خود ،آگاهي ندارند یا توان پرداخت حقالوکاله را
ندارند .نادیده گرفتن حقوق و چشمپوشي در زماني که فرد نيازمند مساعدت حقوقي است از
مشکلات حقوقي عمده در آفریقای جنوبي بهشمار ميرود .در حال حاضر در این کشور ،سنتي بهنام
«فرهنگ برخورداری از حقوق» 1وجود ندارد که مردم با تمسک به آن بفهمند از چه حقوقي
برخوردار هستند و چگونه باید این حقوق را به مورد اجرا گذارند.
همانطور که در کنوانسيون آفریقای جنوبي دموکرات 8نيز درج شده است ،به نظر ميرسد
همه بازیگران سياسي حاضر نياز به وجود یک لایحه حقوقي جهت تضمين دسترسي به یک محاکمه
عادلانه و حفظ افراد در برابر دستگيریهای خودسرانه دولت را درك کردهاند .به محض آنکه یک
لایحه حقوقي در قانون اساسي جدید گنجانده شود ،چالشي بزرگ در راه مقامهای آموزشي و
حقوق بشر ،جلد  ،2ش ( 1بهار و تابستان .111-39، )1831

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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ارگان های دیگر برای تضمين آگاهي همه شهروندان از حقوق خود در نظام قضاوت کيفری قرار
خواهد گرفت .در حال حاضر اگرچه هنوز دادگاهها حق دادن مشاوره ،که هزینة آن از سوی دولت
شماره سي
رسميتو نشناختهاند ،ولي بر قاضي واجب شده است تا متهم بدون وکيل را
مفيد /را به
نامهشود،
پرداخت مي
هشتم  /مهر و آبان 2831

نسبت به حقوق قانوني خود مبني بر داشتن وکيل آگاه سازد .برای متهم بومي پرونده که در موارد
کيفری نياز به حمایت قانوني دارد راههای فراواني باز شده است؛ از جمله هيئت مساعدت حقوقي،0
کلينيکهای حقوقي ،4و اخيراً طرح آزمایشي وکيل عمومي 6در شهر ژوهانسبورگ.
برآوردها نشان ميدهد کموبيش نيمي از جمعيت آفریقای جنوبي ،یعني  83ميليون نفر ،را
نوجوانان تشکيل ميدهند .از اینرو ،برنامهای با مخاطبان فراوان آغاز شده تا جوانان ،بهویژه
تم
دانشآموزان دبيرستاني ،را نسبت به حقوق قانوني خود آگاه سازد .نخستين برنامه آموزش حقوق
کاربردی با پشتيباني انجمن جوامع حقوقي در  2037آغاز بهکار کرد .دومين برنامه «پروژه
نامه مفيد  /شماره
آموزش حقوق بشر» با همکاری وکلای متخصص مسائل حقوق بشر در دهم دسامبر  2002آغاز
سي و هشتم
شد .این مقاله برآناست که بهطور گسترده دربارة آموزش کاربردی حقوق (یا حقوق در خيابان) و
به طور خلاصه درباره پروژة آموزش حقوق بشر توضيح دهد.
حقوق 7
مفيد /
ب) آموزش نامه
شماره(حقوق در خيابان)
کاربردی
مهر و
هشتم /
سي و
حقوق برای نخستين بار در سال  2071ميلادی در واشنگتن دی.سي
کاربردی
آموزش
برنامه

2831آن کمکم دیگر برنامههای آموزش مرتبط با حقوق در همه مدرسههای ایالات
اجرا شد وآبانبهدنبال
متحده آمریکا ایجاد شدند .در سال  2034یکسری از کارگاههای آموزشي در آفریقای جنوبي از
سوی ائي.ال.اُبرایان ،3بنيانگذار برنامه آموزش کاربردی حقوق در آمریکا ،پروفسور دی.جي مک
کوئيد ـ ميسون 0رئيس دانشکده حقوق دانشگاه ناتال 29در شهر دوربان ،و آموزگاران مدارس که
مطالب آموزشي اصلاح شدة آمریکا را تدریس ميکردند ،برگزار شد .پس از یک دوره مشاورة
گسترده ،یک تم
برنامه آموزشي مناسب آفریقای جنوبي تدوین شد و نخستين برنامه آموزشي کاملاً
نوپا در دانشگاه ناتال با پشتيبا ني انجمن جوامع حقوقي در سال  2037آغاز بهکار کرد .از آن زمان
تاکنون این برنامه در ده دانشگاه دیگر آفریقای جنوبي نيز اجرا شده است .تا پایان سال 2001
حقوق به یکي از اشکال خود در حدود  1999مدرسه برای دانشآموزان
حقوقکاربردی
ميبایست آموزش
مالکيت و
طقه ناتال و حومه شرقي آن 2/4 ،ميليون دانشآموز مدرسهای ،درس
بازارهای در من
نظمشد 22.تنها
تدریس مي
کارآمد
831

حقوق مالکيت و
نظم بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای
«سواد حقوقي» دوره آموزشي کاربردی حقوق را گذراندهاند .همچنين تنها در سال  ،2001این
کارآمد
برنامه با عنوان درسي «قانون» 21در  399مدرسه سفيدپوستان اجرا شده است.
هدف برنامه آموزش کاربردی حقوق آگاه ساختن مردم «کوچه و خيابان» نسبت به حقوق
ت و نظم بازارهای کارآمد
قانوني خود و تشویق آنان برای اندیشيدن در باره نوع نظام قانوني است که خواهان اجرای آن در
همه آنها با
جداگانهنظماست که
درسي
آفریقای جنوبي جدید هستند .این برنامه در بردارنده شش واحد
بازارهای
مالکيت و
حقوق
کارآمدهم مربيان آسان است،
متنهایي همراه با تصویرهای کارتوني که فهم آنها هم برای دانشآموزان و
تدوین شده است .این واحدها یا مدولها عبارت است از :مقدمهای بر حقوق و نظام قانوني در
آفریقای جنوبي ،قانون کيفری و نظام دادرسي نوجوانان ،قانون خانواده ،قوانين و حقوق رفاه و
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
مسکن ،قوانين ،حقوق استخدامي و حقوق مصرفکنندگان .فلسفه تدوین برنامه کاربرد حقوق
کارآمد
«آموزش آموزشگران یا مربيان» است .آموزگاران مشاور در مدارس بدون هيچ پيشزمينه حقوقي،
گوناگون هستند،
دانشگاههای
از سوی هماهنگکنندگان برنامه آموزش کاربردی حقوق ،که
بازارهای کارآمد
ت واز نظم
ميآموزند که چگونه خود این برنامه را آموزش دهند .افزون بر آن ،دانشجویان آموزشدیدة حقوق
بازارهای
فرستادهنظم
مالکيت و
برای کمک به آموزگاران مشاور در ارائه مطالب این برنامه بهحقوق
ميشوند.
مدارس
کارآمدواحدهای درسي اجباری
اکنون این برنامه ،یعني آموزش کاربردی حقوق ،بهعنوان یکي از
برای گرفتن درجه کارشناسي از دانشگاههای ناتال ،پرولتاریا 28و ویت واترسند 20بهشمار ميآید و
بهزودی در دیگر دانشگاههای حقوق این کشور نيز اجرا خواهد شد .برنامه دادرسي کيفری نيز یکي
از رایجترین عنوانها در سری آموزشي کاربرد حقوق ميباشد.
ج) قانون جزا و نظام دادرسي نوجوانان25

در واحد «قانون جزا» مسائلي از جمله معنا ،ماهيت و دلایل جرم ،انواع متفاوت جرم ،دفاعيات ،قدرت
نيروی انتظامي و پليس ،ودیعه ،بازداشت بدون محاکمه ،بازرسي و مصادره اموال ،محاکمه کيفری ،روند
مجازات ،و تشکيلات قضایي در خصوص بزهکاری نوجوانان آموزش داده ميشود .به منظور آمادهسازی
دانشآموزان برای فهم عملي چگونگي تأثيرگذاری قانون بر زندگي آنها ،فعاليتهای دانشآموز محور از
جمله مطالعات موردی ،ایفای نقش ،شبيهسازی دادگاه 26یا دادگاههای تمریني مورد استفاده قرار ميگيرد.
این تلاشها برای فهم عميق چگونگي کاربرد قانون در زندگي حقيقي آنان انجام ميشود .هر مرحله در روند
دادرسي جزایي ،بهطور کامل توضيح داده ميشود و یادگيری به صورت عملي است .این به معنای آناست
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که دانشآموزاني که هر یک از مراحل را تجربه کردهاند تشویق ميشوند تا این تجربه را با همشاگردیهای
خود در حين ایفای نقش و درگير کردن همه در حل مسأله در ميان بگذارند .هدف ،تبيين روشن این نکته
آموزششماره سي
برنامه مفيد /
است که نامه
کاربردیوحقوق به حفظ حقوق مردم در آیين دادرسي کيفری از این ابعاد ميپردازد:
هشتم  /مهر و آبان 2831

 .2اختيارات پليس برای بازداشت  .1وثيقه  .8بازداشت بدون محاکمه  .0بازرسي و مصادرة اموال .4
محاکمه کيفری  .6روند مجازات و  .7تشکيلات قضایي در خصوص بزهکاری نوجوانان.
 .2اختيارات پليس برای بازداشت27

دانشآموزان ميآموزند که اختيارات پليس برای توقيف افراد بهدقت از سوی قانون بهطور
دقيق مشخص تمشده است؛ در عين حال در برخي از قوانين ،از جمله قوانين امنيتي ،دست پليس
بسيار باز گذاشته شده است .آنها ميآموزند که بهطور معمول فرد ميتواند به این دليل بازداشت
نامه مفيد  /شماره
شود که به جهت یک اتهام کيفری به دادگاه برده شود ،یا در یک بازپرسي کيفری مظنون باشد ،در
سي و هشتم
غير این صورت بازداشت به هر دليل دیگری غيرقانوني است .به عنوان مثال ،بازداشت به جرم
ترساندن یا زورگویي به فرد دیگر غيرقانوني است .دانشآموزان یاد ميگيرند که بهطور معمول
فرد تنها در صورتي بازداشت ميشود که دستور توقيف وی به صورت کتبي و رسمي ازسوی قاضي یا
شماره
مفيد /
یک مقام ارشد نامه
صادر شده باشد .افزون بر آن ،فردی که اینگونه بازداشت ميشود حق
انتظامي
نيروی
دستور  /مهر
بخواهد هشتم
دارد که سي و
توقيف ورا ببيند و این دستور بهطورحتم باید به او نشان داده شود .پليس در
2831
فرد را بدون داشتن دستور توقيف بازداشت نماید که خود شاهد ارتکاب جرم از
آبانتواند
صورتي مي
سوی وی باشد ،یا بر مبنای سوءظني 23کاملاً مستند احتمال دهد که وی مرتکب جرم شده است.
چنين سوءظن مستندی باید بر مبنای برخي واقعيتها و دلایل باشد .بهعنوان مثال ،اگر پليس زني
را ببيند که شبيه سارقان بانک است و اسلحهای در دست دارد و در حال فرار از بانک است ،ميتواند
بر مبنای این سوءظن مستند که او سارق بانک است وی را متوقف و دستگير نماید .دانشآموزان
همچنين آگاه تم
ميشوند که اگر پليس فردی را غيرقانوني بازداشت کند ،فرد بازداشت شده ميتواند
عليه آنان به دليل بازداشت غيرقانوني شکایت کند .این امر ميتواند در صورتي اتفاق بيفتد که
پليس از نشان دادن دستور توقيف ،در صورت تقاضای فرد ،خودداری نماید یا «سوءظني مستند»
دستورو توقيف وجود نداشته باشد یا هيچ دليل قانوني برای دستگيری فرد
حقوقبدون
برای بازداشت فرد
مالکيت
مثال ،گفته شود بازداشت برای ترساندن و تنبيه فرد صورت گرفته است).
نباشد (به
عنوانکارآمد
بازارهای
در دستنظم
831

حقوق مالکيت و
نظم بازارهای کارآمد
831
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یک تجربه جالب برای مربيان آموزش کاربردی حقوق آن است که از دانشآموزان در مورد
کارآمد
اینکه آیا تا بهحال دستگير شدهاند یا خير سؤال نمایند 20.سپس از دانشآموزی که تجربه دستگيری
داشته است خواسته شود تا دانشآموز دیگر را همانگونه که خود دستگير شده بازداشت نماید .وقتي
ت و نظم بازارهای کارآمد
این تمرین با دانشآموز سياهپوست انجام ميشود دانشآموزی که نقش پليس را ایفا ميکند ،بيوقفه
بازارهایتمرین با
نظم که همين
مالکيت وزماني
حقوقکند ،ولي
شروع به ضرب و شتم دانشآموزی ميکند که نقش متهم را بازی مي
دانشآموز متهم ميگوید:
دانشآموز سفيدپوست انجام ميشود ،دانشآموز پليس مؤدبانه بهکارآمد
«ميبخشيد خانم  /آقا ،مجبورم شما را دستگير کنم» نویسنده مقاله خيلي کم به مواردی برخورده
است که دانشآموزان سفيد دستگير شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشند.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
مثال آموزش کاربردی حقوق :دستگيری سارق لباسهای دست دوم
مردی با لباسهای ساده ،آقای آلبرت را که با جعبهای حاوی لباسهای دست دوم در خيابان راه
ت و نظم بازارهای کارآمد
ميرود ،متوقف ميکند .مرد ميگوید که یک پليس است و از آقای آلبرت ميخواهد تا نام و آدرس خود
بازارهای سؤال و
دارد ونظماو را برای
ادبانهای
را به او بگوید .او همچنان به آقای آلبرت ميگوید که برخورد بي
مالکيت و
حقوق
سوالي خودداری ميکند.
جواب بيشتر به اداره پليس ميبرد .آقای آلبرت هنوز هم از پاسخ دادن به هر
کارآمد
 .2این حادثه را ميان پليس و آقای آلبرت در خيابان و در ادارة پليس به صورت ایفای نقش اجرا کنيد.
 .1آیا از آقای آلبرت مطابق قانون خواسته شده تا به سؤالها پاسخ دهد؟ چرا باید او تصميم
بگيرد به سؤالها پاسخ دهد؟ دلایلتان را برای جواب خود بيان کنيد.
 .8اگر شما به جای آقای آلبرت بودید چه ميکردید؟
 .0آیا مردم باید این حق را داشته باشند تا از پاسخ دادن به سؤالهای پليس خودداری کنند؟
چرا بله و چرا خير؟ اگر مردم حق سکوت در برابر پليس را دارند آیا باید این حق از سوی پليس
به آنان یادآوری شود؟ چرا بله و چرا خير؟
هدف از این تمرین آن است که دانشآموزان بدانند کساني که در خيابان از سوی پليس متوقف
ميشوند ،مجبور نيستند تا چيزی بيش از نام و آدرسشان به پليس بگویند .البته ممکن است مجبور به
نشان دادن کارت شناسایي خود شوند .آنها مجبور نيستند هيچگونه توضيح دیگری بدهند؛ هرچند که
گاهي عاقلانهتر است چنين کاری را بکنند .این ایفای نقش بهگونهای طراحي شده تا به دانشآموز
بياموزد حتي اگر مورد اذیت و آزار پليس قرار گرفت نباید عصباني شده یا به پليس اهانت کند .آنان در
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هنگام بيان حقوق قانوني خود باید محکم و جدی و در عين حال مؤدب باشند .پيش از انجام این تمرین،
حقوق افراد هنگام دستگيری به دانشآموز پليس توضيح داده ميشود .همچنين حقوق افرادی که به دلایل
شماره سي
مفيد /
جنایي نامه
توضيحوداده ميشود .از اینرو ،دانشآموزان ميفهمند که در چنين مواردی فرد
شوند
دستگير مي
هشتم  /مهر و آبان 2831

متهم باید هرچه زودتر به ادارة پليس منتقل شود مگر آنکه در دستور توقيف ،مکان دیگری ذکر شده
باشد .فرد متهم نميتواند بيش از  03ساعت در توقيف باشد و باید ظرف این مدت به دادگاه معرفي شود.
(در موارد اضطراری و در تعطيلات آخر هفته از متهم جهت آزادی مشروط وثيقه خواسته ميشود .فرد
این حق را دارد تا از پاسخ دادن به هر سؤالي از سوی پليس خودداری کند و تنها به گفتن نام ،آدرس و
نشان دادن کارت شناسایي بسنده کند .نيازی نيست تا فرد هيچ حرفي بزند یا سندی را امضا کند و در عين
تم
حال از لحظه دستگيری ،حق دریافت کمک از سوی وکيل را دارد .افراد بازداشت شده در سلولها یا زندانها
حق برخورداری از تغذیه مناسب و در صورت نياز مراقبتهای بهداشتي را دارند .همچنين به آنها گفته ميشود
نامه مفيد  /شماره
چنانچه در قبال هر یک از حقوق آنان کوتاهي شود ،ميتوانند عليه پليس یا وزیر نظم و قانون 19به صورت
سي و هشتم
یک شکایت مدني ،اقامة دعوی کنند .البته این شکایت باید ظرف مدت شش ماه انجام شود وگرنه جزو حقوقي
بهشمار ميآید که در مرور زمان مستوجب احراز حق ميشود و نه با عملکرد فوری .همچنين افراد دستگير شده،
راهنمایي نيز ميشوند .این راهنمایي شامل موارد عملي ميشود؛ مواردی مانند :اینکه آنها باید تنها نام ،آدرس و
نامه مفيد  /شماره
شماره تلفن خود ،همچنين در صورت درخواست ،کارت شناسایي خود را نشان دهند؛ آنها باید از پليس
سي و هشتم  /مهر و
بخواهند تا اجازه دهد با یک وکيل ،دوست یا خویشاوند تماس بگيرند؛ همچنين باید بدانند که چه زماني قرار
آبان 2831
است در دادگاه حاضر شوند .آنها نباید پروندة خود را با کسي جز وکيلشان در ميان بگذارند.
 .1وثيقه
در طي اول ژوئيه  2030ميلادی تا  89ژوئن  124088 ،2009زنداني منتظر محاکمه در
زندانهای آفریقای جنوبي محبوس بودند 84.برنامه آموزش کاربردی حقوق به دانشآموزان ،حقوق آنها را
از جمله در مواردتممربوط به وثيقه آموزش ميدهد .آنها ميآموزند که وثيقه مبلغ معيني است که برای
آزادی فرد از زندان به دولت پرداخت ميشود .پرداخت این مبلغ تضميني است برای حضور فرد در
دادگاه در طي محاکمه و چنانچه فرد از حضور در دادگاه خودداری کند این مبلغ از سوی دولت ضبط
شود که در موارد کم اهميتتر ،پليس نيز ميتواند فرد متهم را با دریافت
همچنين گفته
مي و
مالکيت
ميشود .به آنها حقوق
کارآمداخطار» ،او را آزاد کند« .اخطار» به فرد به معنای آن است که به او گفته
بازارهایدادن «
حتي تنها با
وثيقه و یانظم
831
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نظم بازارهای کارآمد
831

آموزش کاربرد حقوق (حقوق در خیابان) ...

99

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
شود چه زماني باید در دادگاه حاضر شود که البته این امر بدون دریافت وثيقه انجام ميشود .بهطور
کارآمد
معمول «آزادی با اخطار» 12برای نوجواناني کاربرد دارد که زیر  23سال و تحت مراقبت والدین خود
هستند .در موارد کم اهميتتر ،چنانچه پليس از آزادی متهم با وثيقه خودداری کند ،او ميتواند
ت و نظم بازارهای کارآمد
درخواست آزادی با وثيقه را با قاضي در ميان بگذارد.
بازارهایو پروندة
محاکمه شوند
حقوق در
به دانشآموزان گفته ميشود در صورت دستگيری ،چنانچه باید
دادگاهو نظم
مالکيت
آزاد نماید .به آنان یادآوری
آنها به هر دليلي به تعویق بيفتد ،از قاضي بخواهند تا آنها را با دریافت وثيقه
کارآمد
ميشود اگر آنها آزادی با وثيقه را درخواست نکنند ،قاضي این امر را به آنها متذکر نخواهد شد .متهمان
زیر  23سال ميتوانند با والدین خود در دادگاه و در برابر قاضي حاضر شوند ،و چنانچه والدینشان
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
حضور ندارند ،ميتوانند حضور والدین در زمان محاکمه را از دادگاه درخواست کنند .در زمان
کارآمد
تصميمگيری برای آزادی متهم با وثيقه ،قاضي چند چيز را در نظر ميگيرد :نوع جرم و چگونگي وقوع
کارآمدوجود داشته
گذشته (اگر
سابقهوجرم
نظمدربازارهای
آن ،خانواده متهم و وابستگان ،وضعيت مالي و استخدامي ،و ت
باشد) .دانشآموزان همچنين مطلع ميشوند که قاضي ميتواند دستور آزادی مشروط همراه با وثيقه را
ضبطنظم
مالکيت و
بازارهایعدم ترك
پاسپورت،
حقوقیکبار،
برای متهم صادر کند( .بهعنوان مثال ،گزارش به اداره پليس هفتهای
منطقه بدون اطلاع پليس) ،سپس به دانشآموزان فرصتي داده ميشود تا بهکارآمد
ایفای نقش در دادگاه تمریني
بپردازند .ایفای نقش به آنان امکان ميدهد تا متوجه شوند در برخي مواقع چقدر برای دادگاه سخت است
که فرد متهم را با دریافت وثيقه آزاد کند.
مثالهای آموزش ک اربرد حقوق :آيا بايد متهم را با دريافت وثيقه آزاد کرد يا خير؟
یکي از موارد طرح شده ذیل را انتخاب کنيد و دلایل خود را برای تصميمتان بيان کنيد:
الف) وثيقه (مقدار وثيقه را معين کنيد؛ ب) آزادی با اخطار (پولي درخواست نميشود؛ ج) آزادی
مشروط همراه با وثيقه (مقدار وثيقه و شروط را معين کنيد)؛ د) متهم در طي مدت محاکمه در زندان ميماند.
 )2جاني 11 11،ساله است .در حال سرقت دوربين ،جواهرات و وسایل خانهای دستگير شده
است .او در یک پانسيون ،اتاقي اجاره کرده است .بيکار است و خویشاوندی

ندارد .تا کلاس ششم18

بيشتر درس نخوانده و تا به حال پنج بار به دلایل گوناگون محکوم شده است .تا پيش از سن 23
سالگي سه بار به دليل دزدی دستگير و محکوم و روانه کانون اصلاح و تربيت شده است .پس از آن
تاکنون دو بار به دليل شکستن قفل خانهها و سرقت ،دورههای کوتاه مدتي را در زندان گذرانده است.
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 )1مونا ،10یک تاجر  00ساله ،در فرودگاه لوئيس بوتا ،14پس از بازگشت از هندوستان از
راه جزیره موریس بازداشت شده است .از چمدان او هزار قرص مواد مخدر (که در آفریقای جنوبي
سي واست .مونا صاحب یک خانه بزرگ در وستویل] 16منطقهای
شمارهشده
مفيد /پيدا
غيرقانونينامهاست)
هشتم  /مهر و آبان 2831

اعياننشين[ ،متأهل و دارای پنج فرزند است .او دارای کارت بازرگاني و صاحب چند تجارتخانه
در شهر دوربان است که در آنها دستگاههای ویدئو و فيلم ميفروشد .او هر سال سه بار به خارج از
کشور سفر ميکند .مونا تا به حال دو محکوميت در دادگاه داشته است؛ یکبار بهدليل فروش
دستگاههای ویدئوی قاچاق و بار دوم به دليل نپرداختن ماليات.
 )8ووما 20 17،ساله است .او به دليل چاقو زدن به کاراب ،در یک دعوا دستگير شده است.
تم
او با خانوادهاش زندگي مي کند .امتحان پذیرش در دانشگاه را به اتمام رسانيده و اميدوار است در
دانشگاه قبول شود .ووما بيکار است و تاکنون هيچ مشکلي با قانون نداشته است.
نامه مفيد  /شماره
هدف از این تمرین آگاه ساختن دانشآموزان نسبت به فاکتورهایي است که دادگاه در زمان
سي و هشتم
صدور حکم ،یعني قبول یا رد وثيقه ،در نظر ميگيرد .در کتابچه راهنمای مربيان دستورالعملهایي
برای حل مسائلي از این دست بيان شده است.
محاکمهشماره
نامهن مفيد /
 .8بازداشت بدو
کتابمهر
هشتم /
سالسي و
هایوقانون در آفریقای جنوبي مسئله بازداشت بدون محاکمه مطرح شده است.
هاست که در
تخمين زدهآبان
 2831حدود  10999نفر طبق قوانين امنيتي این کشور و بيش از  40999نفر به دليل اوضاع
ميشود که
اضطراری حاضر دستگير شدهاند .دانشآموزان ميآموزند اگرچه قوانين امنيتي دست پليس را بهطور کامل باز
گذاشته تا بتواند بدون محاکمه افراد را دستگير کند ،ولي چنانچه فردی مطابق این قوانين بازداشت شود ،نباید
مورد شکنجه واقع شود و غذا ،خواب و مراقبتهای بهداشتي از او دریغ شود .آنها ميفهمند که بازداشتشدگان
مجبور به پاسخ دادن به سؤالها نيستند ولي خودداری از اینکار ميتواند موجب طولاني شدن بازداشتشان
شود .چنانچه فردتمبازداشت شده مورد شکنجه قرار گيرد ،از خوابيدن او جلوگيری شود ،غذا به او ندهند یا تحت
مراقبتهای پزشکي قرار نگيرد و این امر به دادگاه ثابت شود ،فرد صدمه دیده ميتواند از مقامات مرتبط با
بازداشت شکایت کرده و ادعای جبران خسارت نماید .فرد بازداشت شده ميتواند در طي دوره بازداشت
پليسواز انجام چنين اعمال غيرقانوني دریافت کند .به دانشآموزان خاطرنشان
مبني بر
دستوری از دادگاه
مالکيت
حقوق
کارآمداز وکلای خصوصي ،مراکز حقوقي 13،وکلای حقوق بشر ،مرکز مطالعات
بازارهای ميتوان
ميشود درنظمچنين موارد
831
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مالکيت و نظم بازارهای
حقوق
حقوقي ـ کاربردی ،10مرکز آموزش حقوقي ،89و انجمن ملي وکلای دموکرات 82کمک گرفت.
کارآمد
اخيراً طبق قانون امنيت داخلي 81مدت زمان برخي از بازداشتها تا ده روز کوتاه شده است که
همين زمان هم قابل تعدیل است؛ ولي مدت زمان بازداشت بهدليل مقررات شرایط اضطراری بسته به
ت و نظم بازارهای کارآمد
مقررات و ضوابط ویژه است .برنامه آموزش کاربرد حقوق تلاش ميکند تا دانشآموزان آگاه شوند که
بازارهایپشتيباني
دادگاه از آنها
حتي بازداشتشدگان سياسي نيز حقوقي دارند و در برابر هر رفتار
غيرقانوني،و نظم
حقوق مالکيت
گيرند ،بستگان فرد ميتوانند
ميکند .بهعنوان مثال ،اگر بازداشتشدگان مورد ضرب و شتم پليس قرارکارآمد
از دادگاه دستوری مبني بر منع این عمل نسبت به او دریافت کنند .یا چنانچه فرد بازداشتشده بيمار یا
مجروح شده یا نياز به مراقبتهای پزشکي داشته باشد ،بستگان او ميتوانند حکمي جهت تضمين انجام
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
مراقبتهای لازم از دادگاه دریافت کنند .از نظر قانوني ،وظيفه قاضي و پزشکان بهداری ]انتظامي[ بخش
کارآمد
است که حداقل هر دو هفته یکبار از وضعيت بهداشتي فرد بازداشتشده آگاه شوند.
 .4بازرسي و مصادره اموال

ت و نظم بازارهای کارآمد

اطلاعات است.
حقوقنيازمند
در این واحد ،دانشآموز ميآموزد که برخي اوقات دولت
آوریبازارهای
گرد نظم
مالکيت و
کارآمد از جامعه در برابر جرم
در موارد مربوط به پليس ،لازم است تا ادلهای عليه مجرم گردآوری شود و
حفاظت شود .به دانشآموز گفته ميشود که در آفریقای جنوبي دو روش برای انجام تحقيقات و
گردآوری یافتهها وجود دارد :یکي با مجوز رسمي و دیگری بدون مجوز.
دانشآموز در ميیابد جستوجو و تحقيق با مجوز ،به معنای داشتن حکمي که از سوی
دادگاه است که از سوی قاضي صادر شده باشد .مبنای صدور این مجوز آن است که «سوءظني
مستند» وجود دارد که جرمي انجام شده و باید به پليس این اجازه داده شود تا شخص یا محلي را
بازرسي کند .اگر قاضي تصميم به صدور مجوز بازرسي بگيرد ،این مجوز باید شخص یا محل مورد
بازرسي و چيزهایي که در حين بازرسي باید توقيف شود را بهطور دقيق معين کند .این بازرسي
باید در طي زمان ذکر شده در مجوز صورت بگيرد .یک مجوز بازرسي الزاماً اجازه بازرسي کلي از
همه چيز را در محل نميدهد .تنها افراد یا ملک ذکر شده در مجوز ميتوانند مورد بازرسي قرار
گيرند و تنها چيزهای ذکر شده در مجوز ميتواند توقيف شود .به دانشآموزان یادآوری ميشود فرد
ذکر شده در مجوز بازرسي یا صاحب ملک مذکور در آن ميتواند رویت مجوز را درخواست نماید.
اگر پليس فکر کند که امنيت حکومت با جلسهای که قرار است در ملکي برقرار شود به خطر ميافتد،
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یا قرار است افراد در آنجا جرمي مرتکب شوند یا جنایتي در آن ملک برنامهریزی شود ،نوع دیگری
از مجوز وجود دارد که به پليس این اجازه را ميدهد تا هر ملکي را بخواهد جستوجو کند.
طور سي و
مفيدکه /بهشماره
معمول از سوی نيروی انتظامي کسب مجوز بازرسي درخواست ميشود؛ در
نامه آن
با وجود
هشتم  /مهر و آبان 2831

قانون مواردی تصریح شده است که بازرسي ميتواند بدون مجوز صورت گيرد .این موارد عبارتاند از:
 .2با تاخير جهت کسب مجوز ،هدف بازرسي از بين برود؛
 .1شخصي طبق قانون دستگير شده است .در اینجا پليس ميتواند شخص و محيط اطراف او
را برای پيدا کردن هر ادلهای که ممکن است بعداً از بين برود ،جستوجو کند؛
 .8خود فرد داوطلبانه با بازرسي موافقت کند (بهطور معمول لازم نيست فرد با بازرسي
تم
موافقت کند حتي اگر پليس اجازه بگيرد)؛
 .0بازرسي از سوی مقامات گمرك در مرزها ،فرودگاهها و اسکلهها انجام شود .در این صورت
نامه مفيد  /شماره
آنها مي توانند هر فرد یا چمداني را بدون مجوز یا سوءظن مستند بازبيني نمایند؛
سي و هشتم
 . 4جاده از سوی نيروی انتظامي بسته شده است .در اینجا پليس ميتواند همه وسایل نقليه را
بازرسي کند.
چنانچه پليس به طور منطقي به کسي که در ملکي به سر ميبرد مظنون شود که شاید این فرد
نامه مفيد  /شماره
اطلاعاتي مفيد در خصوص پروندهای را دارد ،ميتواند بدون مجوز جهت پرسوجو از فرد وارد ملک
سي و هشتم  /مهر و
شود و گزارشي تنظيم نماید .البته پليس در صورتي ميتواند وارد ملک شود که قانون اجازه این کار
آبان 2831
را داده باشد یا از شخصي که در ملک زندگي ميکند اجازه گرفته شود .زماني که پليس ميخواهد
وارد ملکي شود باید با صدای بلند خود را معرفي کرده ،تقاضای ورود کند مگر آنکه اینکار
موجب از بين رفتن هدف جستوجو و بازرسي شود .چنانچه پليس برای ورود به ملک یا در طي
بازرسي با مقاومت روبهرو شود مي تواند به طور منطقي با زور وارد عمل شود ،به شرطي که خود را
معرفي کرده و دلایل بازرسي را نيز ذکر کرده باشد.
تم
دانشآموزان یاد ميگيرند چنانچه شخصي به طور غيرقانوني بازرسي شده باشد یا در طي
بازرسي مورد آزار قرار گرفته یا اموال او بهطور غيرقانوني مصادره شده باشد ميتواند از وزیر نظم
و قانون و همچنين پليس خاطي شکایت کند .چنين شکایتي در صورت از بين رفتن یا خسارت دیدن
بازرسي ومالکيت
اموال در طي حقوق
مصادرهوقانوني نيز کاربرد دارد .هرگونه عملکردی عليه وزیر نظم و قانون یا

بازارهای
کارآمد شش ماه انجام شود در غير صورت شکایت در دادگاه مطرح نخواهد شد.
ظرف مدت
نظمباید تا
پليس خاطي
831
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مثال آموزش کاربردی حقوق :بازرسي از سوی پليس
کارآمد
در اینجا مثالهایي از بازرسيهای پليس ذکر شده است .هر مثال را بخوانيد و سپس تصميم
بگيرید که آیا بازرسي ها قانوني بوده است یا خير .اگر بازرسي قانوني نبوده ،فرد چه باید بکند؟
ت و نظم بازارهای کارآمد
برای پاسخ خود دلایلي ذکر کنيد.
بازارهای  0ساله،
پسرو اونظمهنریک،80
حقوق است
 .2پليسي به خانه السا 88ميآید .او توضيح ميدهد که شنيده
مالکيت
بيندازد و اضافه ميکند مجوز
دزدیده است .پليس از السا اجازه ميگيرد تا نگاهي به اطراف اتاق هنریککارآمد
بازرسي به همراه ندارد .السا به او اجازه ميدهد .دوچرخه دزدیده شده در اتاق هنریک پيدا ميشود.
 . 1پليس براساس اطلاعات یک خبرچين ،مجوز بازرسي محوطه ساختمان براد 84را برای
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
یافتن اتومبيلهای مسروقه دریافت ميکند .پليس به خانه او ميآید و ادعا ميکند که مجوز
کارآمد
بازرسي دارد .زماني که براد ميخواهد مجوز را ببيند آنان از نشان دادن آن خودداری ميکنند ،او
خانه به عمل
دقيقي از
بازرسي
کارآمد
بازارهای
پليس و نظم
را به خارج خانه هل ميدهند و به زور داخل ميشوند .ت
ميآورد .در ميان همه جایي که گشتهاند آنها به جستوجو کمد و کشوهای لباسهای او و داخل
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
یخچالش نيز ميپردازند.
کارآمد
اش پيدا ميکند .با اینکه
 .8مجوزی برای توقيف راج 86صادر شده است .پليس او را در خانه
هيچ مجوزی برای بازرسي ندارد ،پليس تمام خانه و پارکينگ را جستوجو ميکند .آنها تعدادی
نارنجک دستي در پارکينگ پيدا ميکنند.
 .0اخيراً جنایتهایي در شهرك سياهنشين اطراف خانه موزکایل 87بهوقوع پيوسته است .پليس
هيچ دليل موجهي برای بازرسي خانه موزکایل یا شهرك و حتي اینکه او مرتکب جنایت شده است در
دست ندارد .آنها به در خانه او آمده و تقاضای جستوجوی خانه را مينمایند .مجوزی در دست پليس
نيست .موزکایل قبول نميکند .پليس به زور وارد خانه ميشود اما چيزی پيدا نميکند.
هدف از این مطالعات موردی آن است که دانشآموز بتواند موقعيتها را از هم تميز دهد،
زماني که پليس ميتواند محوطه خانه را با مجوز بازرسي کند ،زماني که بدون مجوز این کار را
ميکند و زماني که پس از بازرسي هيچ مدرکي پيدا نميکند.
 .5محاکمه کيفری
به دانشآموزان گفته ميشود زماني که آنها در برابر قاضي قرار ميگيرند ميتوانند درخواست
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وکيل نمایند و با وثيقه آزاد شوند .آنها یاد ميگيرند تا زماني که از قاضي این درخواستها را
ننمایند ،وکيلي به آنها داده نميشود و ممکن است در زندان بمانند .روند دادگاه را ميآموزند؛
شماره
جایيکه نامه
سي وميکند آیا گناهکارند یا بيگناه و در ميیابند عواقب هر پاسخ چه
سؤال
مفيد /آنها
قاضي از
هشتم  /مهر و آبان 2831

ميتواند باشد .دانشآموزان برای آموختن مراحل محاکمه ،مرحله به مرحله پيش ميروند :گشودن
پرونده از سوی دولت و دفاعيات ،ادله محکمهپسند ،بازپرسيها ،رسيدگي مجدد ،بستن پرونده پس
از مشورت و نظرخواهي .نکات فني روند دادگاه و همچنين حق متهم برای بيگناه دانستن خود به
زبان ساده توضيح داده مي شود .قسمت مهم برنامه آموزش دادرسي کيفری ،شبيهسازی محاکمه یا
دادگاههای تمریني 83است؛ یعني قسمتي که دانشآموزان به عنوان شاهد ،وکلا و مقامات دادگاه به
تم
ایفای نقش ميپردازند .از این راه دانشآموزان ،مرحله به مرحله روند محاکمه را طي ميکنند و
متوجه ميشوند که فرآیند حضور در دادگاه چگونه است .این تمرین به آنان امکان ميدهد تا نسبت
نامه مفيد  /شماره
به مراحل حضور در دادگاه آگاهي پيدا کنند و آنان را برای هرگونه حضور احتمالي در آینده بهعنوان
سي و هشتم
هر یک از طرفين دعوی و یا شاهد در دادگاه نيز آماده مي کند .در آفریقای جنوبي ،قضات دادگاه
عالي و وکلای مدافع ارشد ،اداره جلسات دادگاه را به عهده دارند .این مقامات با دقت انتخاب
ميشوند .این دقت عمل به دليل تضمين عدم قضاوت و دادرسي تبعيضآميز بر مبنای نژاد ،قوميت
نامه مفيد  /شماره
و جنسيت افراد صورت ميگيرد .همين دقت عمل در شبيهسازی دادگاه و انتخاب دانشآموزان نيز
سي و هشتم  /مهر و
صورت مي گيرد تا آنان نيز متوجه این تضمين شوند .پيش از ایفای نقش در دادگاه شبيهسازی شده
آبان 2831
یا تمریني ،به دانشآموزان قوانين ساده شده آیين دادرسي پروندههای کيفری و ارائه ادله آموزش
داده ميشود 10 .دانشآموز ميتوانند برای یک پرونده در دادگاه تمریني در طول زمان یک ساعت
به ایفای نقش بپردازند .دادگاه شبيهسازی شده یا تمریني ،این امکان را به دانشآموز ميدهد تا به
زبان ساده و ابتدایي ساز وکارهای حقوقي را بفهمد ،سازوکارهایي که جامعه از راه آنها بسياری از
اختلافهای خود را حل ميکند .این تمرینها ،دانشآموزان را نسبت به مسائل ماهوی محاکمه
تم
حساس ميکند .دادگاههای تمریني فهم افرادی را که به نوعي درگير دعوای حقوقي هستند بالا
ميبرد .از این راه ،همچنين مهارتهای ضروری و لازم آنان ارتقا ميیابد؛ مهارتهایي از قبيل:
روانتر صحبت کردن ،تحليل موشکافانه مسائل ،تفکر راهبردی ،مهارتهای شنيداری و گفتاری،
مالکيت و
ارائه شفاهي حقوق
کردن به گونهای کاملاً مرتبط با موضوع ،مهارتهای آمادهسازی و
مطالب ،صحبت
کارآمد
های شبيهسازی شده یا تمریني ،یادگيری جمعي را بالا ميبرد ،بر نگرش
بازارهایدادگاه
نظممطالب.
سازماندهي
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افراد نسبت به مشاغل حقوقي تأثير ميگذارد و ترس حضور در دادگاه را کاهش ميدهد 42.هر
کارآمد
سال ماه ژوئيه یک مسابقه ميان استاني دربارة دادگاههای شبيهسازی شده یا تمریني با حضور 39
دانشآموز از کيپ تاون ،ترنس وال ،ایالت مستقل اورنج و ناتال در شهر دوربان برگزار ميشود.
ت و نظم بازارهای کارآمد
مسئله یا مشکلي که باید در مسابقه در دادگاه تمریني ،شبيهسازی شود از پيش به دانشآموزان
بازارهایحقوق به
نظمکاربردی
آموزش
کنندگان
استانهای مختلف اعلام ميشود و آنها از پيش با کمک هماهنگ
مالکيت و
حقوق
کارآمدشود ،کار دانشآموزان
تمرین ميپردازند .در خصوص هر پرونده کيفری که قرار است شبيهسازی
در قالب دو تيم  21نفری ،یکي به عنوان گروه دادستاني و دیگری گروه وکلای مدافع شکل
ميگيرد .در هر دادگاه تمریني ،دانشآموزان ابتدا در باره پرونده توضيحهایي را ارائه ميکنند ،به
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
جای شاهدان ایفای نقش ميکنند ،ادله ارائه ميکنند ،بازپرسيها انجام ميشود ،بحثهای پایاني
کارآمد
دادگاه را انجام ميدهند ،خود بهعنوان منشي دادگاه عمل مي کنند و زمان دادگاه را نگه ميدارند .این
دانشآموزاني
بازارهایآنها با
ازد و اداره
کارآمد
محاکمهها بيشتر به پروندههای قتل ،تجاوز یا مسائل حقوق بشریتميوپردنظم
است که نقش قضات دادگاه عالي و همچنين وکلای مدافع ارشد را بازی ميکنند .این مورد به این
بازارهای
مالکيت وکهنظم
آموزان با ایده
دانش
حقوق ميگيرد
دليل در دادگاههای شبيهسازی شده یا تمریني مورد استفاده قرار
کارآمدکه قرار است در آینده
قضات «زن» یا «سياهپوست» از هم اکنون آشنایي پيدا کنند؛ کساني
آفریقای جنوبي دموکرات و ضدتبعيض نژادی بهعنوان مقامهای قضایي منصوب شوند.
کتابچه راهنمای مربيان ،مرحله به مرحله به شرح جزئيات آمادهسازی یک دادگاه شبيهسازی
شده یا تمریني همچنين توضيح مراحل مختلف محاکمه ،بيان ساده قوانين و ادله محکمهپسند و
چگونگي برپایي محاکمه ميپردازد.
 .6روند مجازات
دانشآموزان یاد ميگيرند که در روند مجازات ،به محض اینکه فرد متهم گناهکار شناخته
ميشود ،دادگاه با هر دو طرف دعوی شور ميکند و به متهم (یا وکيل او) این فرصت داده ميشود تا
نسبت به مجازات در نظر گرفته شده نظر خود را بگوید .در تعيين مجازات ،دادگاه سابقه جرم قبلي،
پيشينه اجتماعي ،پزشکي ،تحصيلي و استخدامي فرد متهم و همچنين دفاعيات له یا عليه او توسط وکيل
مدافع و داستان را منظور ميکند .براساس نگرش دادگاه ،بسته به نوع تنبيه ،مجازاتي تعيين خواهد شد که
قضات یا قاضي صادرکننده رأی فکر ميکند بهدنبال آن مجازات ،مصالح جامعه ،قرباني و حتي مجرم
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تأمين خواهد شد .قاضي ميتواند چند یا یکي از چند مجازات ذیل را به عنوان رأی نهایي صادر کند:
اخطار و آزادی ،تعویق مجازات ،مجازات تعليقي ،جریمه نقدی ،جبران خسارات قرباني ،زندان،
اجباری،سي و
کار  /شماره
ادواری،مفيد
حبس نامه
شلاق و حکم اعدام .مجازات اعدام ،موضوعي بحثبرانگيز ميان دانشآموزان
هشتم  /مهر و آبان 2831

است ،چرا که تاکنون آفریقای جنوبي یکي از بالاترین نرخ حکم اعدام را در دنيا داشته است.
همچنين دانشآموزان اهداف متفاوت در مجازات و عوامل موثر در تصميمگيری دادگاه نسبت به در نظر
گرفتن مبنای مجازات  -یعني :تنبيه ،80بازدارندگي ،09بازپروری ،02و سلب صلاحيت - 01را ميآموزند.
مثال آموزش کاربردی حقوق :اگر شما بودید چه مجازاتي تعيين ميکردید؟
در پروندههای زیر شما چگونه حکم ميکردید؟ چه مجازاتي تعيين ميکردید؟ هدف شما از
تم
مجازاتي که در نظر گرفتهاید ،چيست؟
 .2پطروس پخاني 23 08،ساله است .او به دليل ضرب و شتم با نيت وارد کردن صدمه شدید بدني مجرم
نامه مفيد  /شماره
شناخته شده است .او به یک نگهبان مسن که در حال انجام وظيفه بوده ،از پشت چاقو زده است و نگهبان برای
سي و هشتم
بقيه عمر فلج شده است .پطروس گفته است او مجرم نيست چون در زمان وقوع حادثه آنجا نبوده است .از آنجا
که او به جرم خود اقرار نکرده ،دادگاه از انگيزه او بياطلاع است .پس از محکوميت ،پطروس هنوز هم اصرار
دارد که او در محل وقوع جرم نبوده و از آنچه اتفاق افتاده بههيچ وجه پشيمان نيست.
نامه مفيد  /شماره
پطروس از خانوادهای فروپاشيده است .او پدرش را نميشناسد .مادرش پيشخدمت است و در
سي و هشتم  /مهر و
خانه صاحبکارش زندگي ميکند .پطروس با دایياش زندگي ميکند .دایياش ميگوید او دانشآموز
آبان 2831
خوبي است و امتحانات ورودی دانشگاه را با موفقيت پشت سر گذاشته است ،ولي اخيراً با یک گروه
پسرهای بزرگتر از خودش همنشين شده است .او یکبار پيش از این ماجرا هم گرفتار قانون شده
است .در  26سالگي موتورسيکلتي را به سرقت برده و به چهار ضربه ترکه چوب مجازات شده است.
 .1جوپي ون وورن 46 ،00ساله ،حسابداری است که تجارتخانهای برای فروش ماشينهای
دست دوم دارد .در طول  23ماه او بهبهانه خرید و فروش ماشينهای دست دوم مبلغ 299.999
تم
راند 04از بانکهای مختلف وام گرفته است که البته دروغ است .چيزی که او به بانکها ارائه داده
اسناد تقلبي است و هيچ فروشي در کار نبوده است .او اميدوار بوده که پول بانکها را پس از
رونق کارش بپردازد ،ولي پس از مدتي ورشکست شده است .چيزی که از کسب و کارش برای
بانکمالکيت
بازپرداخت پولحقوق
باقيماندهو  0999راند است .جوپي به جرم کلاهبرداری مجرم شناخته شده
کارآمد
پشيمان و همکاری لازم با پليس را داشته است.
بازارهایکرده
نظمکاری که
است .او از
831
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نظم بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای
جوپي ،ریاست یک انجمن (خيریهای) در خصوص رفاه حال کودکان را به عهده داشته است و
کارآمد
به همين دليل مورد احترام است .او به طور منظم به کليسا ميرود .قرار است دادگاه او دو سال پس
از بازداشتش برقرار شود .در این زمان ،او بهعنوان کتابدار شغلي پيدا کرده است .درآمد او به
ت و نظم بازارهای کارآمد
قدری است که فقط کفاف خود و همسر  40سالهاش را ميدهد .همسر جوپي بيمار است و قادر به
محکوميت،
حتيودرنظمصورت
است و
بازارهای
مالکيت
کار کردن نيست .صاحبکار او ميگوید جوپي کارگر خوبيحقوق
این شغل را برای او حفظ خواهد کرد.

کارآمد

هدف از این تمرین فهماندن عوامل دخيل در صدور رأی از سوی دادگاه به دانشآموزان
است ،راهحلهای ممکن در کتابچة راهنمای معلمان آمده است.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
 .7تشکيلات قضايي در خصوص بزهکاری نوجوانان46

کارآمد

دانشآموزان ميآموزند که «نوجوانان» 07افراد زیر  23سال هستند که بهطور معمول در
ت و نظم بازارهای کارآمد
موارد کيفری مانند بزرگسالان با آنان رفتار ميشود .با وجود این ،آیين دادرسي ویژهای بر مبنای
وجود دارد.
خاص نيز
حقوقمحاکمه
«آزادی با اخطار» با سرپرستي والدین نوجوان پيش از محاکمه و
بازارهای
مالکيتایو نظم
کارآمد مطرح ميشود و ورود
این محاکمه بدین منوال است که پرونده در پشت درهای بسته در دادگاه
عموم به دادگاه آزاد نيست .تمهيدات خاصي نيز برای مجازات نوجوانان اندیشيده شده است .در
پروندههای کيفری ،والدین نوجوان نيز باید در دادگاه حضور یابند.
همچنين به دانشآموزان گفته ميشود که گاهي اوقات روال کيفری در مورد نوجوانان
متوقف ميشود .دليل این امر آن است که دادگاه احساس ميکند نوجوان خاطي دارای والدین یا
سرپرستي نيست یا تحت حضانت افراد نامناسب یا کساني که قادر به مراقبت از او نيستند ،زندگي
ميکند .در چنين مواردی نوجوان به «دادگاه کودکان» 03فرستاده ميشود .اگر دادگاه کودکان
تشخيص دهد که والدین افراد نامناسب نيستند و قادر به مراقبت از نوجوان هستند ،پرونده
کودك 00دوباره به دادگاه کيفری ارجاع ميشود و محاکمه ادامه ميیابد .اگر به هر دليلي ،نوجوان
از دادگاه کيفری به دادگاه کودکان منتقل شود ،پرونده در دادگاه کيفری تا زمان تصميمگيری
دادگاه کودکان ،معطل باقي مي ماند .اگر دادگاه به این نتيجه برسد که نوجوان والدین یا قيّمي
ندارد یا از نظر ایمني و رفاه نوجوان به صلاح است ،دادگاه ميتواند حکم انتقال نوجوان به «کانون
اصلاح و تربيت»49را صادر کند و او تحت «قانون مراقبت از کودك» 42قرار

ميگيرد43.
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دانشآموزان یاد ميگيرند که والدین یا قيم در صورتي نامناسب تشخيص داده ميشوند که:
دچار بيماری رواني باشند ،کودك را مورد ضرب و شتم قرار دهند یا رفتار بدی با کودك داشته
مفيد /کهشماره
سي وبرای فحشا مورد سوءاستفاده قرار گيرد یا مرتکب اعمال جنایي شود،
کودك
نامهدهند
باشند ،اجازه
هشتم  /مهر و آبان 2831

رفتاری از خود بروز دهند که به وضعيت فيزیکي ،روحي یا اجتماعي کودك بهطور جدی آسيب
رساند ،نتوانند کودك را تأمين کنند ،در مورد کودك کوتاهي کنند ،نتواند کودك را بهخوبي
کنترل کنند یا مطمئن باشند که بهطور منظم در کلاسهای مدرسه شرکت ميکند ،و یا اینکه کودك
را بهحال خود رها کرده

باشند40.

مثال آموزش تم
کاربردی حقوق :اگر شما بوديد آيا جريان محاکمه را متوقف ميکرديد؟
اگر شما قاضي پروندههای زیر بودید ،آیا جریان محاکمه را متوقف ميکردید و پرونده را به
نامه مفيد  /شماره
دادگاه کودکان ارجاع ميدادید؟ چرا بله ،چرا خير؟
سي و هشتم
 .2گوان 24 ،41ساله ،متهم به ربودن زني  39ساله با تهدید چاقو است .والدین گوان هيچ
وقت خانه نيستند و از زماني که او خيلي کوچک بوده اجازه داشته تا هر کاری دوست دارد انجام
دهد .او مرتباً از مدرسه غيبت مي کرده و با دار و دسته پسرهای خيلي بزرگتر از خودش در خيابان
زمانيشماره
مفيد /
پرسه ميزده نامه
پيرزن را ربوده ،که همراه با دار و دسته پسرهای  20ساله بوده است.
است .او
شب و
ساله ،مهر
هشتم /
ها را با پرسه زدن در خيابانها سر ميکند و پول تو جيبي خوبي از
سي48و27 ،
 .1سو
2831
فحشا آبان
شود .والدین او اجازه ميدهند او تا دیروقت در خيابان بماند و از او نميپرسند
عایدش مي
کجا بوده است .پدر و مادرش هر دو شاغل هستند و صبحها بيرون از منزل کار ميکنند؛ او خانه ميماند
و با دوستانش ماریجوآنا ميکشد .سو ،زماني که  20ساله بوده از مدرسه اخراج شده است .والدین او هيچ
علاقهای به ادامة تحصيل او از خود نشان ندادهاند .او به جرم فحشا از سوی پليس دستگير شده است69.

هدف تمرین آن است که به دانش آموز اجازه داده شود تا در مقام قاضي صادرکننده رأی
درخصوص تم
مسائل مربوط به نوجوانان تصميمگيری کند .آیا در چنين مقامي آنان محاکمه را
متوقف و پرونده

را به دادگاه کودکان ارجاع ميدهند؟62

همچنين تمریني به دانشآموزان داده ميشود که طي آن یاد ميگيرند که محاکمه عادلانه یک نوجوان
پيشتر نيز گفته شد ،اگر آنها را در برابر دادگاه حاضر کنند ،به دانشآموزان
همانگونه که
مالکيت و
چگونه باید باشد.حقوق
آزادی با وثيقه ،حضور والدین در دادگاه و وکيل قانوني نمایند .اگر هر یک از این
شود که
تقاضایکارآمد
بازارهای
توصيه مينظم
831
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نظم بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای
درخواستها به هر دليلي نادیده گرفته شود ،پرونده آنها باید برای بررسي مجدد به دادگاه عالي ارجاع شود .در
کارآمدآورده شده است40:
کتابچه راهنمای دانشآموزان از آنچه که ممکن است در دادگاه عالي رخ دهد ،مثالي
ت و نظم بازارهای کارآمد
مثال آموزش کاربردی حقوق :يك پرونده با قضاوتي سخت
موزو لودلو 24 44،ساله ،بازداشت ومتهم به خشونت جمعي در یکي از مناطق شهرك نشين،
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
ميباشد .پليس ادعا ميکند که موزو در ميان جمعيتي بوده است که به ماشينها سنگ پرت مي کردهاند.
کارآمد
موزو ميگوید وی آن زمان آنجا نبوده است .پدر و مادر موزودر زمان دستگيری او سر کار بودهاند و
نام «مکان امن»46

نيروهای پليس آنان را از دستگيری پسرشان آگاه نکرده است .موزو را به محلي به
بازارهای
حضور نظم
مالکيت و
منتقل کردهاند .به دليل عدم آگاهي والدین موزو آنان در زمانحقوق
هيچ وکيلي
نداشتهاند.
محاکمه
کارآمدحاضرنبود .شاهد پليس
نه تنها برای موزو بلکه برای هيچیک از کودکان در زمان محاکمه در دادگاه
چنين اعلام کرد که موزو را در ميان جمعيت سنگ بهدست دیده است .موزو منکر این ادعا شد .حکم
ت و نظم بازارهای کارآمد
دادگاه چنين بود که احتمالا موزو در آنجا حضور داشته است .او را برای مدت سه سال به کانون
سال است.
مجازات ومينظمشوند 2
بازارهای
جرم مالکيت
اصلاح و تربيت فرستادند .مدت زنداني بزرگسالاني که به همينحقوق
کارآمدکنيد که فکر ميکنيد در
 .2باتوجه به اتفاقي که برای موزو افتاده است ،فهرستي از مواردی تهيه
قانون ناعادلانه یا اشتباه است .چگونه مي توان مواردی که فکر ميکنيد ناعادلانه است در پرونده تغيير داد؟
 .1بزرگسالان از چه حقوقي برخوردارند که در پرونده موزو از او دریغ شدهاست؟
 .8فرض کنيد موزو گناهکار بوده است ،آیا با مجازات درنظر گرفته شده برای او موافق هستيد؟ چرا
بله ،چرا خير؟ آیا باید با بزرگسالان و نوجوانان به گونهای متفاوت رفتار شود؟ دلایل خود را بيان کنيد.
هدف تمرین وادار ساختن دانشآموز به فکر در باره آن است که اگر دادگاه روال حفاظتي که
قرار است در طي محاکمه نوجوان در اختيار او قرار داده شود را از او دریغ کند ،چه ميتوان کرد.
افزون بر آن ،آنها یاد مي گيرند رفتار کيفری در دادگاه باید عملکردی ورای حدس و گمان ،هر
چند منطقي ،داشته باشد و نباید برپایه احتمالات صورت گيرد.
د) پروژة آموزش حقوق بشر
پروژه آموزش حقوق بشر از سوی وکلای متخصص در مسائل حقوق بشر سازماندهي شده
است .مبنای پروژه براساس کتابچة راهنمایي با عنوان «حقوق بشر برای همگان» 47است .این کتابچة
راهنما همانند کتابچة راهنمای «آموزش کاربردی حقوق» (یا حقوق در خيابان) است و بههمراه
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کتابچه آموزش مربيان به چاپ رسيده است .این پروژه هماهنگ با برنامه ملي «آموزش کاربردی
حقوق» پياده ميشود و هماهنگ کنندگان برنامه ملي ،آن را که با برنامه آموزشي مثال مرتبط است در
شماره سي
مفيد /
مدارس نامه
یکيو از فصلهای کتاب دربارة «امنيت ملي و محاکمه عادلانه پس از
ميدهند.
آموزش
هشتم  /مهر و آبان 2831

توقيف» است و این مسائل را پوشش ميدهد .2 :آیا باید حقوق بشر به دلایل امنيت ملي محدود
شود؟  .1رفتار عادلانه زماني که فرد توقيف ،بازداشت ،یا محاکمه ميشود چگونه است؛  .8بررسي
فوریتهای ملي و اینکه آیا شکنجه توجيهپذیر است یا نه؛  .0شرایط زندان؛  .4مجازات اعدام.
در این بخش هدف ،ارائه مثالي مختصر دربارة هر یک از این موارد است.
 .2آيا امکان تم
تحديد حقوق بشر وجود دارد؟
به دانشآموزان گفته ميشود در بسياری از معاهدات حقوق بشر و قوانين اساسي کشورها آمده
نامه مفيد  /شماره
است که« :در زمان فوریتهای عمومي که حيات ملت مورد تهدید قرار ميگيرد ،در برخي از ابعاد
سي و هشتم
حقوق بشر باید محدودیتهایي قائل شد (مثلاً محدودیت برای آزادی بيان ،آزادی عبور و مرور و غيره).
مثال حقوق بشر برای همگان :آیا شما ابعاد خاصي از حقوق بشر را محدود ميکردید؟
 )iفرض کنيد شما یکي از مقامهای دولتي در کشورتان هستيد و شرایط زیر رخ مي دهد:
مفيد /
تصميم بگيریدنامه
شمارهاز تمهيدات حقوق بشری مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر را
هيچیک
که آیا
خير/ .اگرمهر
کردید یاهشتم
محدود ميسي و
شما وميتوانستيد چه عملکردی اتخاذ ميکردید؟
الف)آبان 2831
کشاورزان یکي از مناطق کشور از پرداخت ماليات خودداری ميکنند و به مأموران گردآوری
ماليات تيراندازی مينمایند؛
ب) تظاهرات بزرگي عليه خشونت بهراه ميافتد و برخي از شعاردهندگان خواستار سرنگوني
دولت ميشوند؛
ج) زمينلرزهای اتفاق ميافتد و درپي آن مغازههای زیادی مورد سرقت قرار ميگيرند؛
د) کشورتمشما مورد تهاجم کشور دیگری قرار ميگيرد؛
هـ) طرفداران نااميد یکي از تيمهای فوتبال پس از باخت تيمشان در یک بازی مهم ،سرمایه
و اموال مردم را ویران و افراد را تهدید ميکنند؛
متفاوتوسياسي شروع به ویران کردن خانههای یکدیگر ميکنند؛
احزابمالکيت
و) اعضایحقوق
موارد فوق ،اگر شما تصميمگيرنده اصلي بودید ،کدامیک را جزو شرایط
نظم هر یک
 )iiدر
بازارهایازکارآمد
831

حقوق مالکيت و
نظم بازارهای کارآمد
831

آموزش کاربرد حقوق (حقوق در خیابان) ...

199

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
اضطراری یا بحراني که حيات ملت را تهدید ميکند ،منظور ميکردید؟ قبل از توافق برای محدود
کارآمد
کردن حقوق بشر ،چه اطلاعاتي را ميخواهيد در اختيار داشته باشيد؟
 )iiiاگر شما احساس کنيد که امنيت کشور بهطور جدی بهدليل احتمال کودتای نظامي در
ت و نظم بازارهای کارآمد
خطر است ،آیا هيچ بُعدی از ابعاد حقوق بشر وجود دارد که شما معتقدید تحت هر شرایطي باید
محترم شمرده شود؟ چرا؟ دلایل خود را بيان کنيد.

حقوق مالکيت و نظم بازارهای

کارآمدمعيارها یا رهنمودهایي
هدف از تمرین فوق ،کمک به دانشآموزان در تلاش برای تشخيص
است که در زمان تصميمگيری بر سر محدود ساختن حقوق بشر باید مدّنظر قرار دهند.
 .1برخورد عادلانه در زمان توقيف ،بازداشت و محاکمه حقوق مالکيت و نظم بازارهای
دانشآموزان ميآموزند که بسياری از اسناد حقوق بشر در جهان،کارآمد
جهت تضمين حقوق افرادی
که توقيف ،بازداشت یا محاکمه ميشوند طرز عمل و روالي را برای دولتها فهرستبندی ميکنند.
ت و نظم بازارهای کارآمد
مثال حقوق بشر برای همگان :آيا زندانيان بايد محکوم شوند يا آزاد شوند؟
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
 . 2آیا هر کشور باید قانوني داشته باشد که به موجب آن همه زندانيان حق داشته باشند تا در
کارآمد
دادگاه محاکمه شوند تا چنانچه متهم شناخته نشوند آزاد گردند؟ چرا بله ،چرا خير؟
 .1آیا بهنظر شما شرایطي وجود دارد که در آن دولت بتواند تعليق این حق را توجيه کند؟
 .8چنانچه این حق محترم شمرده نشود ،چه اتفاقي رخ ميدهد؟
هدف از تمرین بالا ،تشویق دانشآموزان برای بحث کردن در باره اهميت رهایي از حبس
غيرقانوني است .در برخي از کشورها ،مخالفان دولت بهطور غيرقانوني زنداني یا «ناپدید» شدهاند.
این امر ،فعالان ضد دولت را از هرگونه مشارکت آتي در فعاليت سياسي منع ميکند.
مثال حقوق بشر برای همگان :پرونده طومارنويسي و محاکمه سام
در یک فضای صلحآميز در کليسا در جمعي متشکل از  149نفر که از اجارهبهای بالا مستأصل
هستند ،سام 43مشغول صحبت است« :اجارهبهایي که دولت محلي تعيين کرده آنقدر زیاد است که شما
مردم بين پرداخت اجاره و تهيه غذا برای خانواده باید یکي را انتخاب کنيد .خانهها برای ما بسيار کوچک
است و شرایطشان وحشتناك .بيایيد اجارهها را پرداخت نکنيم .ما باید طوماری را برای دولت محلي
تهيه و امضا کنيم و بگویيم که اجارهها بسيار بالا هستند و شرایط آنها غيرقابل تحمل است».
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مردم به ترتيب صف کشيدهاند تا طومار را امضا کنند .ناگهان پليس سر ميرسد .پليس (به سام) ميگوید:
«شما به دليل بر هم زدن نظم عمومي توقيف هستيد» در طي یک هفته او در برابر قاضي حاضر ميشود که اخيراً در
شماره سي
مفيد /
سانيوکه اجارة خانهشان را پرداخت نميکنند ،کساني هستند که ميخواهند از دولت
است« :ک
نامهگفته
روزنامه محلي
هشتم  /مهر و آبان 2831

به طور مجاني سواری بگيرند .آنها برای بقيه ما یک خطر محسوب ميشوند» دو روز بعد از اعلام خبر در روزنامه،
سام به طور مخفيانه به دفتر قاضي ميبرند .قاضي ميگوید« :دفاعيات خود را بيان کن» سام نميداند خطای او
چيست و زبان حقوقي قاضي را هم نميفهمد .او گيج شده است و جوابي به قاضي نميدهد.
قاضي ميگوید« :اگر هيچ دفاعي ندارید ،ما نيازی به تشکيل دادگاه نداریم ،ميتوانيم همينجا بدون
حضور کسي محاکمه را برگزار کنيم» قاضي ادامه ميدهد« :این وحشتناك است( .خطاب به سام) شما
تم
گناهکارید ،همينطور است سام؟» سام بدون اینکه زبان گفتوگو را بفهمد ،سر تکان ميدهد.
قاضي ميگوید« :بله ،من اینطور فکر ميکنم .شما گناهکارید و من شما را به چهار سال زندان
نامه مفيد  /شماره
محکوم ميکنم .در مواردی که مجازات کمتر از پنج سال است ،هيچ استينافي صورت نميگيرد».
سي و هشتم
سؤال :آیا محاکمه سام عادلانه صورت گرفته است؟
 .2محاکمه سام را با ایفای نقش اجرا کنيد.
 .1مرحله به مرحله ،مرور کنيد که چه اتفاقي برای سام افتاد و حقهایي را که از او ضایع
نامه مفيد  /شماره
شده فهرستوار بنویسيد.
سي و هشتم  /مهر و
 .8آیا هر فردی که توقيف ميشود باید از حقوقي که شما فهرست کردهاید برخوردار باشد؟
آبان 2831
آیا ميتوانيد استثنایي را ذکر کنيد؟
 .0آیا سام ميبایست وکيل ميداشت؟ چنانچه سام خيلي فقير بود و دولت نيز نميتوانست
وکيلي در اختيار او قرار دهد ،چطور؟
 .4آیا اینکه فرد متهم یک قاتل باشد یا یک دیکتاتور منفور در اصل قضيه فرقي ميکند؟ آیا
افراد هر که باشند باید حقوقشان محفوظ باشد؟
تم
 . 6چنانچه افراد یک جامعه محلي بخواهند یک دادگاه محلي تشکيل دهند تا به مشکلات این
جامعه محلي رسيدگي کند ،از چه رویه یا آیين دادرسي در دادگاه

باید تبعيت شود؟79

 .8فوريتهای ملي
شکنجه و
حقوقو مالکيت
کارآمدکه همه اسناد حقوق بشر نشانگر آن است که مردم نباید تحت شکنجه
بازارهایآموزند
نظمآموزان مي
دانش
831

حقوق مالکيت و
نظم بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای
قرار بگيرند ،ولي در باره اینکه شکنجه چيست توافق نظر وجود ندارد .برخي ميگویند شکنجه منحصر
کارآمد
به آزار جسمي است ،در حاليکه برخي دیگر معتقدند شکنجه عذاب رواني را هم دربرميگيرد.
مثال حقوق بشر برای همگان :پرونده بمبگذاری

ت و نظم بازارهای کارآمد

فردی که مخالف دولت جدید در کشور شماست ،اعلام کرده که جایي در محله شما را بمبگذاری
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کرده است .این بمب ميتواند مردم یا اموال آنها را تهدید کند .برای افشای محل بمبگذاری ،مقداری پول
کارآمد
و آزادی تعداد خاصي از زندانيان درخواست شده است .یکي از بمبگذاران دستگير شده است ولي از
افشای محل بمبگذاری خودداری ميکند.
مالکيت
بازارهایرا تحت
نظمزد ،آیا او
حرفيونمي
حقوقزور
 .2اگر شما بودید چه ميکردید؟ اگر بمبگذار بدون اعمال
کارآمدچقدر؟ اگر خير ،چرا؟
فشار ميگذاشتيد؟ اگر بله ،چگونه؟ آیا خشونت به کار ميبردید؟ اگر بله،
 .1اگر قانوني برای منع شکنجه وجود داشت و پليس در مورد بمبگذاری آن قانون را نقض
ت و نظم بازارهای کارآمد
ميکرد ،چه مجازاتي برای آن پليس در نظر ميگرفتيد؟ شرح دهيد.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
مثال حقوق بشر برای همگان :شما چگونه از اعمال شکنجه يا آزار از سوی پليس جلوگيری ميکرديد؟
کارآمد
 .2چرا شما فکر ميکنيد که مهم است افراد بازداشت شده بهطور منظم با وکلا یا پزشکان دیدار داشته باشند؟
 .1برای افرادی که ادعا ميکنند از سوی پليس شکنجه شدهاند یا مورد آزار قرار گرفتهاند،
قانوني بنویسيد که روشي را برای شکایت و دریافت کمک پيشبيني کند.
 .4شرايط زندان
به دانشآموزان آموزش داده ميشود که زنداني شدن ،بنا به ماهيت آن ،آزادی افراد و حق
تصميمگيری را از آنها سلب ميکند .بهطور معمول این امر بهعنوان نقض حقوق بشر تلقي نميشود
مگر آنکه فرد بهطور خودسرانه توقيف شده ،در بازداشت نگاه داشته یا بدون دادگاه عادلانه زنداني
شده باشد .دانشآموزان همچنين آگاه ميشوند که همه اسناد حقوق بشر بيانگر آن است که افرادی
که در زندان هستند نباید مورد شکنجه یا رفتار ظالمانه ،غيرانساني یا تحقيرآميز قرار گيرند .با همه
زندانيان باید بر اساس انسانيت و با احترام برخورد شود و زندانيان محکوم یا غيرمحکوم همچنين
زندانيان نوجوان و بزرگسال باید به طور جداگانه از هم

زنداني شوند78.
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مثال حقوق بشر برای همگان :آيا حقوق بشر زندانيان نقض شده است؟
 .2مانا به دليل برنامهریزی برای فعاليتهای خشونتآميز عليه دولت در بازداشت است .او
برد:سي و
شماره
مفيد /
در شرایط نامه
سر مي
ذیل به

هشتم  /مهر و آبان 2831

الف) در شبانهروز تنها دو وعده غذا به او داده ميشود .او غذا را دوست ندارد ولي تغذیه به او
سلامتي و قوت لازم را ميدهد؛
ب) در هفته یک ساعت حق ملاقات دارد؛
ج) او با زني همسلول است که بيشتر مواقع با زندانيان دیگر جنگ و دعوا دارد؛
د) او فردی مذهبي است و هيچ یک از خدمات مذهبي در زندان بهاو ارائه نميشود؛
تم
آیا شما فکر ميکنيد هر یک از شرایط فوق ناقض حقوق بشر هستند؟ توضيح دهيد.
نفر دیگر مردی را بر سر اختلافهای سياسي مورد ضرب و شتم جدی
شما /و دو
شماره
کنيدمفيد
 . 1فرض نامه

هشتمپنج سال زندان محکوم شدهاید.
اید .وشما به
قرار داده سي

شما و زندانيان دیگر ميخواهيد با مقامهای زندان برای اعتراض به شرایط زندان ملاقات و

گفتوگو کنيد .این ملاقات را با ایفای نقش اجرا کنيد .گروهي نقش زندانيان و گروهي دیگر نقش
مقامهای زندان را بازی کنيد .هر طرف باید دلایل خود را برای موضعي که اتخاذ کرده ،بيان کند.
نامه مفيد  /شماره
شرایط شما در زندان عبارتست از:
سي و هشتم  /مهر و
الف) شما در بخشي جداگانه در زندان ،دور از زندانياني که متعلق به حزب سياسي آن مرد
آبان 2831
که شما به او حمله کردهاید ،زنداني شدهاید؛
ب) شما مجاز به استفاده یا داشتن هيچ کتاب یا مجله سياسي نيستيد؛
ج) هفتهای یک روز پزشکي از زندانيان دیدار ميکند .در روزهای دیگر پرستار در دسترس است؛
د) هيچ کس اجازه ندارد به کسي تلفن کند .زندانيان ميتوانند نامه بنویسند ولي نامهها پيش از
ارسال باز شده و خوانده ميشود؛
تم
هـ) هيچ سازمان سياسي اجازه سازماندهي یا ملاقات و گفتوگو در زندان را ندارد؛
و) نقض مقررات ميتواند به پنج روز زندان انفرادی با تنها آب و نان به عنوان غذا منجر
شود .زندانبان فرم مکتوبي را پر ميکند و طبق فرم اعلام ميکند که قرار است چنين جریمهای
حقوق مالکيت و
برای زنداني در نظر گرفته شود؛
نظم بازارهای کارآمد
ز) زندانيان در زمان حبس نميتوانند در انتخابات عمومي شرکت کنند؛
831
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831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای
ح) ملاقات یک ساعت در هفته مجاز است ولي تنها کساني ميتوانند به زندان بيایند که
کارآمد
نامشان در فهرست «ملاقاتکنندگان» مورد تأیيد آمده باشد
 .5مجازات مرگ

ت و نظم بازارهای کارآمد

دانشآموز ميآموزد که بسياری بر سر اینکه آیا مجازات مرگ نقض حقوق بشر است یا خير
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
توافق ندارند .در بسياری از اسناد حقوق بشر ،موضع صریح و مستقيمي در این رابطه اتخاذ نشده است.
کارآمد
مثال حقوق بشر برای همگان :سؤالهايي دربارة مجازات مرگ
کردید؟
گيری مي
حقوق چطور
اگر نظرهای شما سرنوشت افراد زیر و شرایطشان را تغيير ميداد،
بازارهای
تصميمنظم
مالکيت و
الف) فردی مرتکب بيست فقره قتل به طرز فجيع شده است .کارآمد
ب) یک فرد  24ساله دارای معلوليت ذهني ،صاحب فروشگاهي را در یک سرقت کشته است.
است،و نظم
ج) یکي از اقليتهای مذهبي که تحت شکنجه دولت ت
کارآمد از کساني
بازارهای 199نفر
کليسایي با
که اکثریت مذهبي کشور را تشکيل ميدادند و در حال عبادت بودهاند را منفجر کرده است.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
د) یک فعال سياسي  26ساله سنگي را پرت کرده و موجب کشته شدن پليسي شده که بهطور
کارآمد
غيرمنصفانه برادرش را کتک ميزده است.
هـ) یک رهبر فاسد دستور قتل عام افراد بسياری را داده که از او و دولتش انتقاد ميکردهاند.
و) همسری ،مردی را که با زنش رابطه داشته است پس از اینکه آن دو را با هم دیده ،به قتل
رسانده و پس از این ماجرا ،زن ،شوهر و فرزندانش را ترك کردهاست.
ز) زني عضو گروهي از چماق بهدستهاست که این گروه ،خبرچين یک دولت ظالم را به طرز وحشيانه
سنگسار کردهاند .زن خودش در سنگسار شرکت نداشته است ولي گروه را تشویق به انجام این کار کرده است.
هـ) نتيجهگيری
دولت آینده آفریقای جنوبي با ميراث یک نظام پر از ازدحام کيفری و فرهنگ خشونتبار ناشي از
سالها ظلم و ستم نظام آپارتاید دست به گریبان خواهد بود .قانون اساسي دموکراتيک جدید،
دربردارندة یک لایحه حقوقي 40است که بر نظام آیين دادرسي کيفری نيز تأثير خواهد گذاشت .این
امر «یک فرهنگ حقوقي» بر مبنای اصول جنسيتي را در آفریقای جنوبي جدید لازمالاجرا ميسازد.
آفریقایي که تضمين ميکند مردمش نسبت به حقوق خود آگاه هستند و ميدانند آن را چگونه به مورد
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اجرا بگذارند .فرهنگ حاضر ،که مبتني بر عدم شکيبایي و احترام به نظام حقوقي است ،تنها زماني از
بين ميرود که آفریقای جنوبي دولتي دموکرات را از راه انتخابات برگزیند .در این دولت جدید لایحه
شماره سي و
نامه مفيد /
شهروندان را بهطور یکسان تضمين ميکند .در تضمين فهم جوانان نسبت به
حقوق همه
حقوقي ،حفظ
هشتم  /مهر و آبان 2831

حفظ حقوق بشر در نظام آیين دادرسي کيفری در یک جامعه دموکراتيک و ضد نژادپرستي ،برنامه
آموزش کاربرد حقوق و پروژه آموزش حقوق بشر ميتوانند نقشي حياتي بازی کند.
پي نوشتها
* . "street law" -نخستين بار در دهه  ،2079یک حقوقدان آمریکایي ،برنامه سازمانبندی شده آموزش حقوق

تم

شهروندی و ابتدایي را به شهروندان آمریکایي که در خيابان رفتوآمد مي کردند آغاز نمود .این برنامه بسيار موفقيتآميز
بود از اینرو این گونه آموزش را «حقوق در خيابان» نام گذاری کردند .وجه تسميه این نام از دو منبع سرچشمه ميگرفت:

نامه مفيد  /شماره

نخست آن که آموزش حقوق در خيابان برای رهگذران پياده انجام ميشد دوم آنکه حقوقي را به آنان آموزش ميدادند که

سي و هشتم

بهطور روزمره در کوچه ،بازار و در رفتوآمد در خيابان نياز داشتند بدانند؛ حقوقي چون حقوق فردی در زمان
تصادف ،دزدی ،فحاشي ،و حتي دستگيری از سوی پليس] .مترجم[
- D. J. MC QUOID-MASON

**

 -2اگر انواع دادگاههای آفریقای جنوبي را در قالب هرمي شکل قرار دهيم به ترتيب از نوك هرم تا دامنه را این دادگاهها

نامه مفيد  /شماره

تشکيل مي دهد .2 :دادگاه قانون اساسي؛  .1دادگاه عالي؛  .8دادگاههای منطقهای؛  .0دادگاههای بخشي] .مترجم[

سي و هشتم  /مهر و
آبان 2831

2 - “Rights Culture” .

)8 - Convention for a Democratic South Africa (CODSA
0 - Legal Aid Board .
4 - Legal Clinics.
6 - Pilot Public Defender Officer.

7 - Street Law.
3 -E.L.O'Brien.
0 - Professor D.J. Mc Quoid - Mason.
تم
29 - University of Natal.
 - 22ظاهر ًا این مقاله پيش از سال  2001تأليف شده است ،چون این الزامات در کل بند با فعل زمان آینده در مقاله
اصلي نوشته شده است] .مترجم[
21 - "The Law".
28 - Pretoria.
حقوق مالکيت و
20 - Witwatersand.
نظم بازارهای کارآمد
24 - Criminal Law and Juvenile Justice.
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد 26 - Mock Trials.
27 - Powers of the Police to Arrest.
23 - Reasonable Suspicion.

ت و نظم بازارهای کارآمد

 -20باید توجه داشت که این متن برای خوانندگان آفریقای جنوبي نوشته شده است .معمول ًا دانشآموزان سياهپوست و به
ندرت سفيدپوستان در این کشور به دليل عمدة فقر مرتکب بزهکاری ميشوند ،و دستگيری نوجوانان و جوانان به دليل

حقوق مالکيت و نظم بازارهای

جرمهای کوچک و بزرگ آنقدر که در ایران تابوی فرهنگي است در آن کشور نيست] .مترجم[

کارآمد

 .Minister of Law and Order -19بهنظر ميرسد یکي از وزارتخانههای آفریقای جنوبي و مربوط به نيروی
انتظامي و عملکرد پليس است] .مترجم[

12 - Release on Warning.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
22 - Jannie.
 -18معادل اول راهنمایي نظام جدید در ایران.

کارآمد

10 - Moona.
14 - Louis Botha Airport.
ت و نظم بازارهای کارآمد
16 - Westville.
17 - Vuma
بازارهای
مالکيت و نظم
13 - Legal
Resources
حقوقCenters
.
کارآمد 10 - The Center For
Applied Legal Studies.
89 - Legal Education Center.
82 - The National Association of Democratic Lawyers.
81 - The Internal Security Act.
88 - Elsa.
80 - Hendrik.
84 - Brad.
86 - Raj.
87 - Muzekile.
83 - Mock Trial.
80 - Retribution.
09 - Deterrence.
02 - Rehabilitation.
01 - Incapacitation.
08 - Petrus Pekhani.
00 - Jopie Van Vuuren.
 -04راند ،واحد پول آفریقای جنوبي ،هر دلار بهتقریب معادل  7راند است] .مترجم[
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06 - Juvenile Justice.
07 - Juveniles.
03 - Children's Court.
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 شماره سي و/ نامه مفيد
2831
واژهمهرایوکهآبان/ هشتم
[ ]مترجم."Child" :اصلي به کار رفته است
در متن
 ترجمة عين-00

49 - "Place of Safety".
42 - "Child Care Act".
41 - Gwan.
48 - Sue.
" توسط دانشگاه مفيد قم در حال بررسيStned Law"  کتابچه کامل راهنمای «آموزش کاربردی قوانين» یا-40
[ ]مترجم. قرار است که در آینده نزدیک با توجه به وضعيت کشور ترجمه و بومي شود.است
تم
44 -Muzo Dlodlo.
46 - “The Place of Safety”.
47 - "Human Rights For All"
43 - Sam
40 - A Bill of Rights.

 شماره/ نامه مفيد

سي و هشتم

 شماره/ نامه مفيد

:منابع

 شهر دوربان در آفریقای جنوبي، رئيس دانشکده حقوق دانشگاه ناتال،)(نویسنده مقاله
 مک. وج.وید
کوئيد مهر و
/ هشتم
پروفسور دیسي
. او مشاور آموزش کاربرد حقوق و رئيس ]انجمن[ وکلای حقوق بشر در منطقه دوربان است.است

2831 آبان

Republic of South Africa Directorate of Justice Report (1989/90) 77-8.
Republic of South Africa SA Prison Services Report (1989/90) 90.
Legal Aid Board Report (1989/90) 5.
Statistics for the period 1 January 1990-91December 1990 as provided by the
Department of Justice; cf Rita A Jordaan “Die Openbare Verdediger Stelsel is
Vorm van Regshulp” (1991) 54THRHR 685-94.
See generally M.K Robertson, Preventive Legal Education (unpublished LLM thesis),
University of Natal, Durban (1982).
Cf Article 7 Draft Bill of Rights for a Democratic South Africa in African
 تمNational
Congress’ Working Draft for Consultation (1989); Article 8 KwaZulu Natal
Indaba Bill of Rights (1985).
S v Rudman; S v mthwana 1992 (1) sa 343 (A) 373.
S v Mabaso 1990 (3) SA 185 (A) 203.

 به2060  با توجه به قانون مساعدت حقوقي مصوب سال2060 طرح ملي مساعدت حقوقي برای نخستين بار در سال

حقوق مالکيت و

 « هيئت مساعدت حقوقي» جهت اشاعه یا ارائه مساعدت حقوقي به مردم بومي، طبق این قانون.اجرا درآمد

کارآمد
:بازارهایشود به
 رجوع.نظمشد
تاسيس
D.J. McQuoid –Mason, An Outline of Legal Aid in South Africa (1982).
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... )آموزش کاربرد حقوق (حقوق در خیابان

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
D.J. McQuoid –Mason,
کارآمدAn Outline of Legal Aid.

 شورای عمومي، تحت نظر هيئ ت مساعدت حقوقي و با حمایت انجمن جوامع حقوقي2001 این دفتر در اول ژانویه
 مرکز منابع حقوقي و، وکلای حقوق بشر، انجمن وکلای سياهپوست، انجمن ملي وکلای دموکرات،کانون وکلا

ت و نظم بازارهای کارآمد

.دفتر مساعدت حقوقي آغاز به کار کرد

(Cf D.J. McQuoid –Mason, “Public Defenders and Alternative Service” (1991) 4
بازارهای
 و نظمD.J.
مالکيت
– حقوقMason, “Rudman and the Right to Counsel: Is it
SACJ
267-270;
McQuoid
Feasible to Implement Khaniyle?” (1992) 8 SA JHR 96 106.

 نفر از23166999 ،2009کارآمد
 تخمين زده شده بود که در سال: ) 83(  درباره روابط نژادی2030-09 نظرسنجي ساليانه
. سال بودند20  نوجوانان زیر، نفر87000999 کل جمعيت
:مطالب آموزشي مندرج در برنامه آموزش کاربرد حقوق ( یا حقوق در خيابان) در آمریکا در این منبع یافت مي شود

نظم بازارهایL.B
مالکيت و
حقوقand E.L. O’Brien (eds), Street Law: A Court in
E.T McMahon,
Arbetman
Pracrical Law, 3ed (1986) and Teacher’s Manual, 3ed (1986).
کارآمد
D.J. McQuoid –Mason, “Reducing Violance in South Africa through ‘Street Law
Education’ of Citizens”, paper presented at 7th International Symposium of
Victomology: An Interdisciplinary Approach to Victomology, Rio de Janeiro 25کارآمد1991
بازارهای
 ت و نظم4.
30August
(unpublished)

، پوتچسروم، ایالت ازاد اورنج، ناتال، رودز، وسترن کيپ، پرولتاریا، ویت واترسند:این دانشگاه ها عبارت است از

حقوق مالکيت و نظم بازارهای

. فورت هير و زولولند،بوفوتاتسوانا

Street Brochure Street law in South Africa (1992), 4.
کارآمد
Ibid.
D.J. McQuoid –Mason, “Street law”, 1987, De Rebus 395.
---------, Street Law: Book 1: Introduction to Sa Law and the Legal System, (1987).
---------, Street Law: Book 2: Criminal Law and Juvenile Justice, (1987).
---------, Street Law: Book 3: Consumer Law, (1990).
---------, Street Law: Book 4: Family Law, (1990).
---------, Street Law: Book 5: Welfare and Housing Law, (1992).
---------, Book 6 will be published in 1992.
---------, “Reducing Violence in South Africa through Street Law Education of Citizens”, 5.
---------, “Street Law/Allemansreg as an optional LLB course” ,(1990) De rebus.
See generally D.J McQuoid-Mason, Street law: Book 2: Criminal Law and Juvenile
Justice: Teacher’s Manual, (1990).
---------, ibid, 4-25.
Cf Internal Security Act 74 of 1982; s 185 Criminal Procedure Act 51 of 1977. See
Below, “Detention with out Trial”.
D.J McQuoid-Mason, Criminal Law and Juvenile Justice, 46.
ibid, 43-4.
ibid, 53-55.
ibid, 51.
ibid, 57.
Republic of South Africa SA Prison Services Report ,(1989- 1990), 90.
D.J McQuoid-Mason, Criminal Law and Juvenile Justice, 53-4.
ibid, 54-5.
ibid, 58-9.
See International Security Act 74 of 1982; Public safety Act 3 of 1953 and Section
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185 Criminal Procedure Act 51 of 1977.
“Human Rights Index” ,(1990), 6 SA JHR 451.
Cf
McQuoid-Mason “The responsibility of Doctors
theنامهState of
سي وduring
 شماره/ مفيد
Emergency” ,1988 Acta Judica, 65, 68-73.
D.J McQuoid-Mason, Criminal Law and Juvenile Justice, 58.
2831  مهر و آبان/ هشتم
Act 74 of 1982.
Internal Security and Intimidation Amendment Act 138 of 1991 s13.
D.J McQuoid-Mason, Criminal Law and Juvenile Justice, 58-62.
ibid, 62-3.
ibid, 63.
ibid, 63.
ibid, 65-7.
D.J McQuoid-Mason, Teachers Manual: Criminal Law and Juvenile Justice, 64-5.
ibid, 14.
تم
McQuoid-Mason, “Space Colony Project”, 1990 De Rebus, 691-2.
--------, Teachers Manual Criminal Law and Juvenile Justice, 14-25.
ibid, 75-78.
 شماره/ نامه مفيد
ibid, 78.
ibid, 80.
سي و هشتم
ibid, 73-4.
Act 83 of 1983.
McQuoid-Mason, Criminal Law and Juvenile Justice, 82-6.
ibid, 86.
ibid, 86-7.
ibid, 89-90.
/ مفيد
. نوشته شده استUS 1 837 (1991)شمارهگالت در آمریکا به شماره
پرونده اینر
نامهاساس
این پرونده تقریبا بر
ibid, 87-9.
 مهر و/ سي و هشتم
D.J McQuoid-Mason, Edward L. O’ Brien and Elleanor Green, Human Rights for All:
2831 آبان
Education Towards a Right Culture, (1991).
ibid.
See generally Cecille van Riet, Human Rights Education Project: Progress Report
(Monograph), (1992).
McQuoid-Mason, O’ Brien and Green, Human Rights for All, 43-58.
ibid, 45-6.
ibid, 31.
ibid,49-51.
ibid, 52.
ibid, 53-4.
تم
ibid, 54.
ibid, 55-6.
ibid, 57-8.
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