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تعارف

ایشیا پیسفک خطے میں باقی دنیا سے زیادہ افراد کو سزاے موت دی جاتی ہے۔ اس میں
اگر اس امکان کو بھی شامل کر لیا جائے کہ انہیں غیرمنصفانہ سماعت کے نتیجے میں
سزا دی گئی تو اس سزا کی مجموعی ناانصافی واضح ہوجاتی ہے۔ انصاف کی ناکامی
کے نتیجے میں جن مقدمات میں سزاے موت ہو جاتی ہے انہیں واپس نہیں کیا جاسکتا
ہے۔ ایشیا پیسفک خطے کی پچانوے فیصد آبادی ایسے ممالک میں بستی ہے جو سزاے
موت کو برقرار رکھتے اور استعمال میں التے ہیں۔ یہاں ریاستوں کا کسی کو
غیرمنصفانہ سماعت کے بعد غلطی سے سزاے موت دینے کا خطرہ موجود
ہے۔
ایسے ُجرم

”

میرے بیٹے کو ایک
کے لیے مارا گیا جو اس نے نہیں کیا
تھا۔۔۔ ہمارے خاندان نے شرمندگی کی
زندگی گزاری اور ہمارے ہمسائیوں
نے بھی ہم سے بات تک نہیں کی۔
حکومت نے جس معافی یا معاوضے
کا وعدہ کیا ہے ،اس میں بہت تاخیر
ہوگئی ہے۔

“

وانگ سائی۔لین ،چیانگ کو۔چنگ کی والدہ جس سے جبرا
اعتراف جُرم کروانے کے بعد انیس سو ستانوے میں
تائیوان میں سزاے موت دے دی گئی۔

جنوری دو ہزار گیارہ میں تائیوان کی وزارت انصاف نے اعتراف کیا کہ
فضائیہ میں مالزم چیانگ کو۔چنگ کو غلطی سے  1997میں اس سے پندرہ
برس قبل ایک قتل کے مقدمے میں سزاے موت دی گئی۔ حکام نے مانا کہ
اس نے جو ’اعترافی’ بیان قلمبند کروایا وہ تشدد کے نتیجے میں دیا گیا تھا۔
اسے سزا فوجی عدالت سے جلدی میں دلوائی گئی۔ عدالت نے اس کے تشدد
کے الزامات اور معمومیت کی اپیلیوں پر کوئی کان نہیں دھرے۔
ایک فوجی عدالت نے ستمبر میں باضابطہ طور پر چیانگ کوچینگ کو
بےقصور قرار دے دیا۔
یہ کوئی اکیال واقعہ نہیں۔ اس خطے میں باقی دنیا کی طرح لوگوں کو موت
کی سزا منصفانہ سماعت کے بین القوامی معیار کو پورا نہ کرتے ہوئے دی
جاتی ہے۔

دنیا بھر میں دو تہائی ممالک نے یا تو سزاے موت کے قانون کو ختم کر دیا
ہے یا پھر اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ ایشیا پیسفک کے اکتالیس
ممالک میں سے سترہ نے تمام جرائم کے لیے سزاے موت کو ختم کر دیا
ہے ،نو نے عمل درآمد روکا ہوا ہے جبکہ ایک ۔ فیجی ۔ محض غیرمعمولی عسکری
جرائم کے لیے عمل درآمد کرتا ہے (چارٹ دیکھیں ،پی پی )10-11۔ خاتمے کا یہ رجحان
اس خطے کے کارکنوں ،وکالء ،ججوں ،اراکین پارلیمان اورعام لوگوں میں سزاے موت
جیسی ناانصافی سے متعلق بڑھتی ہوئی آگہی کا پتہ دیتا ہے۔
البتہ خطے کے چودہ ممالک نے ابھی بھی سزاے موت برقرار رکھی ہوئی ہے اور اس
پر گزشتہ ایک دھائی کے دوران عمل درآمد بھی کرتے رہے ہیں۔ تھائی لینڈ نے اپنے دو
ہزار نو سے تیرہ کے ہومن رائٹس ایکشن پالن میں اس عزم کے اظہار کے باوجود کہ وہ
سزائے موت ختم کر دے گا سال دو ہزار نو میں یہ سزا بحال کر دی۔ تائیوان نے سال دو
ہزار سے ’مرحلہ وار’ خاتمے کی اعالنیہ پالیسی کے برعکس چار برس کے تعطل کے
بعد دو ہزار دس میں سزاے موت دوبارہ شروع کر دیں۔
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ایمنسٹی انٹرنیشنل کے کارکنوں کا ہانگ کانگ
میں مارچ  2008کا احتجاج

منسلک اپیلیں دیکھیں اور کارروائی کریں۔
اپیل کے مقدمات

اینٹی ڈیتھ پینلٹی ایشیا پیسفک نیٹ ورک (اے ڈی پی اے این) تمام حاالت میں سزاے موت
کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم پرتشدد جرائم کے تباہ کن اثرات تسلیم اور متاثرہ افراد اور ان
کے خاندان سے ہمدردی کرتے ہیں لیکن نیٹ ورک کا اصرار ہے کہ سزاے موت جرائم
کے مقابلے کا موثر طریقہ نہیں ہے۔ غیرمنصفانہ سماعت کا متاثرہ افراد پر زیادہ اثر پڑتا
ہے جس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ معصوم لوگوں کو سزا ملے اور اصل مجرم کو کبھی
انصاف کے کٹھرے تک نہ الیا جاسکے۔ سزاے موت زندہ رہنے کے حق کی خالف
ورزی ہے اور کسی بھی سزا کی انتہائی ظالم ،غیرانسانی اور ہتک آمیز قسم ہے۔ جب
تک یہ رائے تمام ایشیا پیسفک خطے میں قابل قبول نہیں ہو جاتی ،یہ اہم ہے کہ ہماری
اصولی مخالفت اپنی جگہ لیکن ہر اس شخص کو جسے اس سزا کا سامنا ہے اس کے
منصفانہ سماعت کے حق کو مدنظر رکھا جائے۔
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منصفانہ سماعت کیا ہے؟
مقدمے کی منصفانہ سماعت کا بنیادی اصول دنیا بھر کے قوانین اور  1948کے یونورسل
ڈیکلریشن آف ہومن رائٹس (یو ڈی ایچ آر) کا حصہ ہے۔ ڈیکلریشن حقوق انسانی قوانین کا
اہم جز ہے۔ یہ اصول  1966کے انٹرنیشنل کاوننٹ آن سول اینڈ پولیٹکل رائٹس (آئی سی
سی پی آر) کے آرٹیکل  14میں واضح ہیں۔ (خالصہ پی۔ )5ان اصولوں کا خالصہ نیچے
دیئے گئے باکس میں درج ہے۔ تمام ممالک منصفانہ سماعت کے حق پر مروجہ عالمی
قوانین کے تحت عمل درآمد کے پابند ہیں چاہے انہوں نے ان معاہدوں کی توثیق کی ہو یا
نہیں۔ ایشیا پیسفک ممالک میں وہ ممالک جو سزاے موت پر عمل درآمد کرتے ہیں،
صرف مالئیشیا ،مینمار اور سنگاپور نے آئی سی سی پی آر کی توثیق نہیں کی ہے
(چارٹ دیکھیں)۔

سزاے موت کے مقدمات میں منصفانہ سماعت کا حق
ایسے مواقعوں پر جہاں ملزم کی زندگی خطرے میں ہو یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ
منصفانہ سماعت کے اصولوں پر زیادہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے۔ اقوام متحدہ
کی اقتصادی و سماجی کونسل (ای کو او ایس او سی) نے  1984میں سزاے موت کا
سامنا کرنے والوں کا منصفانہ سماعت کا حق یقینی بنانے کے لیے اقدامات متعارف
کروائے۔ (صفحہ  5دیکھیں) ان کی بنیاد یہ ہے کہ جرائم کی وجہ سے عدالتی کارروائی
کا سامنا کرنے والے ملزمان کے مقابلے میں سزاے موت کے مقدمات کا سامنے کرنے
والوں کے لیے معمول کے حفاظتی اقدامات سے ’زیادہ اور بڑھ’ کر ہوں۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ سزاے موت کے مقدمات کا تعلق زندہ رہنے کے حق سے ہے کیونکہ
آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل چھ (زندہ رہنے کا حق) کے تحت زندگی کے
بات ہے کہ مناسب
خاتمے کی ممانعت ہے۔ کسی کو ایسی سماعت کے بعد جس میں منصفانہ
مقدمے کے بنیادی لوازمات پورے نہ کئے گئے ہوں سزاے موت دینا اس
کرنے والے کا تحفظ
شخص کے زندہ رہنے کے حق کی خالف ورزی ہے۔

“

یہ عام فہم
طریقہ کار دفاع
کرتا ہے۔ تاہم ،مناسب طریقہ کار ہی
ہے جس کے ذریعے معاشرہ اس بات
کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے نام پر
دی جانے والی سزائیں منصفانہ اور
جائز ہیں۔

”

اقوام متحدہ کے رپورٹیر برائے ماوراے عدالت ،سرسری
یا صوابدیدی قتل
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چین میں کم از کم پچپن جرائم ایسے ہیں جن کی سزا موت ہے ،پاکستان میں
ان کی تعداد اٹھائیس ،تائیوان میں ستاون اور ویتنام میں اکیس ہیں۔ شمالی
کوریا میں کئی سیاسی جرائم کی جن میں ’ریاستی تختہ پلٹنے کی سازش’
اور ’ملک کے خالف بغاوت’ شامل ہیں سزا موت ہے۔ بعض ممالک میں
سزاے موت ایسے کاموں کے لیے دی جاتی ہے جو بین القوامی قوانین کے
مطابق جرم تصور ہی نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں توہین رسالت کی
سزا موت ہے ،البتہ ابھی تک کسی کو اس وجہ سے یہ سزا نہیں دی گئی
ہے۔ افغانستان میں لوگوں کو ترک اسالم پر سزاے موت دی گئی ہے جبکہ
ملک کے پینل کوڈ میں ’تبدیلی مذہب’ کو جرم قرار نہیں دیا گیا ہے۔
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منصفانہ سماعت کے اہم اصول
ہر کسی کا حق ہے کہ اسے
 قانون اور عدالتوں کے سامنے برابر تصور کیا جائے
 قانونی تقاضوں کے مطابق قائم اہل ،آذاد اورغیرجانبدارنہ عدالت کے ذریعے
منصفانہ اور کھلی سماعت میسرہو
 مجرم ثابت ہونے تک بےقصور مانا جائے
 اپنے ہی خالف گواہی دینے یا اعتراف جرم پر مجبور نہ کیا جائے
 بال تاخیر عدالتی کارروائی کا آغاز کیا جائے
 سماعت کے دوران عدالت میں اپنے دفاع کے لیے خود یا پھر اپنی پسند کا
وکیل موجود ہو
 ادائیگی کی صالحیت نہ ہونے کی صورت میں بھی وکیل مہیا کیا جائے
 دفاع کے لیے مناسب وقت اور سہولتیں مہیا کی جائیں
 دفاع کے لیے گواہوں سے بات کرنے کی سہولت دی جائے
 عدالتی زبان نہ سمجھنے کی صورت میں مترجم ،ترجمے کی سہولت مہیا
کی جائے
 اعلی عدالتوں میں اپیل کا حق دیا جائے
 ناانصافی کی صورت میں معاوضہ دیا جائے

اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کونسل (ای کو او ایس او سی) کے سزاے موت
کا سامنا کرنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات ()1984
وہ ممالک جہاں سزاے موت ختم نہیں کی گئی ،لوگوں کو یہ سزا صرف اسی صورت دی جائے جب
 جرم ’انتہائی سنگین’ یعنی جان بوجھ کر کیا گیا ہو جس کے مہلک اثرات ہوں
 جب کسی کا جرم واضح اور قابل یقین ثبوت کی بنیاد پر ثابت ہو اور حقائق کی متبادل وضاحت کی
گنجائش نہ ہو
 آئی سی سی پی آر میں درج منصفانہ سماعت کے کم از کم معیار کو پورا کیا گیا ہو
سزاے موت ہرگز نہ دی جائے جب
 ملزم کی عمر جرم کے ارتکاب کے وقت اٹھارہ برس سے کم ہو ،ملزم کسی ذہنی مرض
کا شکار ہو ،حاملہ عورت اور نئی ماں
 اپیل اور معافی یا سزا میں تخفیف کے لیے جاری عمل کے دوران
سزاے موت پانے والے شخص کو معافی یا سزا میں تخفیف حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔
کوئی بھی سزاے موت پر عمل درآمد کے دوران کم سے کم تکلیف پہنچائے جانے کو
یقینی بنایا جائے۔
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منصفانہ سماعت کے حق کو درپیش
چیلنج
اس خطے میں کئی ممالک میں کئی قوانین ایسے ہیں جو منصفانہ سماعت کے حق کی راہ
میں روکاوٹ ہیں۔ اُن ممالک میں طریقہ کار سے متعلق تحفظ کا میکنزم اصولی طور پر
موجود ہے وہاں بھی ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے۔
عدالتیں ثبوت کے لیے تشدد کے ذریعے حاصل کیے گئے اقبالی بیانات پر تکیہ کئے
ہوئے ہیں ۔۔ باوجود اس کے کہ تشدد پر عالمی طور پر پابندی عائد ہے۔ وہ منشیات کی
سمگلنگ جیسے جرائم کے لیے بھی الزمی سزاے موت دیتی ہیں۔ وہ ثبوت پیش کرنے کی
ذمہ داری ملزمان پر ڈال دیتی ہیں۔ اس سے انہیں قانون کے سامنے بےقصور مانے جانے
والے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سماعت سے قبل ،دوران اور بعد میں باقاعدگی سے
وکیل تک رسائی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بعض ممالک میں عدلیہ کی آذادی یقینی نہیں
ہے۔ سیاسی اور سکیورٹی کے مبینہ بحرانوں کے دوران ریاستیں اکثر خصوصی عدالتوں
کی مدد لیتی ہیں جن میں لوگوں کو جلدبازی میں چالئے جانے والے مقدمات کے نتیجے
میں سزاے موت دے دی جاتی ہے۔
جب ملزم کو سزاے موت سنا دی جاتی ہے تو بین القوامی قانون کے تحت سزا کے خالف
اعلی عدالت میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ انہیں معافی یا سزا میں تخفیف حاصل کرنے کی
کوشش کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ لیکن بعض ممالک میں ان
میں سے کوئی راستہ دستیاب نہیں۔

“

سزاے موت کا اس سیاق و سباق سے الگ
تھلگ تجزیہ نہیں کیا جاسکتا ہے جس میں یہ
نافذ کی گئی۔۔۔مجرم قرار دئیے جانے کے عمل
کے دوران وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ غلطی
کے امکان اور اس کے معاشرے کے غریب
طبقوں پر غیرمتوازن عمل درآمد وہ طاقتور
دالئل ہیں جو سزائے موت کو برقرار رکھنے
کی مخالفت کرتے ہیں۔

ایشیا پیسفک کے کئی ممالک میں سرکاری اہلکار کہتے ہیں کہ
ہر ریاست میں جرائم سے متعلق انصاف پر خاص طور پر اس
کا اپنا اختیار ہے ،مگر عدالتی کارروائی بین القوامی قانون اور
معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ قوانین اور معیار کبھی بھی
ایسے حاالت میں اس سے زیادہ اہم نہیں جہاں ریاست اپنا اختیار
استعمال کرتے ہوئے ناقابل واپسی اقدام اٹھاتے ہوئے کسی کو
اس کی زندگی سے محروم کر دے۔

”

حقوق انسانی کے قومی اداروں پر مبنی جیورسٹ آف دی ایشیا پیسفک
فورم کی مشاورتی کونسل 2000

حیدر آباد ،پاکستان میں اکتوبر  2010میں سزاے
موت کے خالف عالمی دن کے موقع پر حقوق انسانی
کے کارکنوں کا اس سزا کے خالف مظاہرہ۔
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تشدد اور دیگر بدسلوکیاں
اپیل کے مقدمات
آفتاب بہادر
چیاو ہوشن

پاکستان
تائیوان

تشدد اور دیگر ظالم ،غیرانسانی اور ہتک آمیز سلوک کی بین القوامی قوانین میں مکمل
ممانعت ہے۔ کسی کو بھی زبردستی اقبالی بیان دینے یا جرم تسلیم کرنے سے متعلق بھی
عالمی قوانین واضح ہیں۔ اقوام متحدہ کے تشدد اور دیگر ظالم ،غیرانسانی اور ہتک آمیز
سلوک یا سزا سے متعلق کنوینشن (کنوینشن اگینسٹ ٹارچر) کہتا ہے کہ مار پیٹ کے
ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات ثبوت کے طور پر کسی صورت بھی عدالت میں
پیش نہیں کی جاسکتی ہے۔ تاہم اس خطے کے اکثر ممالک جہاں سزائے موت برقرار ہے
تشدد یا دیگر بدسلوکی کے ذریعے اقبالیہ بیان حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں (ٹیبل
دیکھیں پی پی  ،)11-10اگرچہ ان کے اپنے قوانین اسے ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اکثر
عدالتیں تشدد اور دیگر بدسلوکی کے شواہد کو نظر انداز کرتے ہوئے لوگوں کو سزائے
موت دے دیتی ہیں۔

دویندر پال سنگھ
بھارت
ہاکامادا آواو
جاپان
ہمفری جیفرسن ایجک الویک
انڈونیشیا
لینگ گووگوان
چین

“

چین نے تشدد کے خالف کنوینشن کی  1988میں توثیق کر دی تھی اور
تقریبا ہر غلط فیصلے کا حالیہ
چینی قانون تشدد کے ذریعے اعتراف جرم کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حکام
برسوں میں تعلق غیرقانونی تحقیقات
نے حالیہ برسوں میں کئی دیگر قوانین کی بھی منظوری دی ہے تاکہ اس
ممانعت کو ٹھوس بنایا جائے اور ایسے طریقہ کار کو مضبوط کیا جائے
سے رہا ہے۔
تاکہ غیرقانونی طور پر حاصل کئے گئے شواہد خصوصا سزاے موت کے
چین میں سپریم پیپلز پروکیوریٹریٹ کے
مقدمات میں استعمال نہ ہوسکیں۔ تاہم چینی قانون ابھی بھی ایسی واضح
نائب پروکیوریٹر جنرل2006 ،
پابندی سے عاری ہے جو تشدد اور دیگر بدسلوکیوں کے ذریعے حاصل
کیے گئے تمام شواہد کو عدالتوں میں النے سے روکے۔ لوگوں کو ابھی بھی
سزاے موت دی جا رہی ہے باوجود اس کے کہ ان کے اعترافی بیان تشدد کے ذریعے
حاصل کرنے کے مضبوط شواہد موجود ہیں۔

”

© REUTERS/Luis Enrique Ascui

انڈونیشیا کا آئین تشدد کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ انڈونیشیا
کا کریمنل کوڈ کہتا ہے کہ کوئی بھی مشتبہ شخص پولیس
کو بغیر کسی دباؤ کے معلومات فراہم کرے البتہ اس
ملک میں ابھی بھی تشدد کو ایک قابل سزا جرم قرار دیا
جانا باقی ہے۔ اسی طرح کئی دیگر ممالک ہیں جن میں
افغانستان اور بھارت بھی شامل ہیں جہاں جبری اقبالی
بیان کے لیے قانونی تحفظ موجود ہے۔ ان ممالک میں
پولیس تشدد ایک معمول ہے جہاں جبری طور پر حاصل
کیے گیے اعترافی بیانات کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا
ہے۔ جاپان اور تائیوان میں اکثر اور بعض اوقات واحد
سہار ہی یہ اعترافی بیان ہوتے ہیں۔
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سنگاپور میں دسمبر  2005میں چنگی جیل کے باہر شمع
بردار اجتماع جو آسٹریلیا کے نگوین ٹیونگ وان کو سزاے
موت سے چند گھنٹے قبل منعقد ہوا۔ اس پچیس سالہ شخص
کو منشیات کے کاروبار کا مجرم پایا گیا۔ سنگاپور میں اپنی
بےگناہی ثابت کرنے کی ذمہ داری جس پر الزام عائد ہوتا ہے
اس کی ہوتی ہے۔
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الزمی سزائے موت
اپیل کے مقدمات
رضا محد شاہ بن احمد شاہ
مالئشیا
ینگ وی کانگ
سنگاپور

الزمی سزاے موت ججوں کو اپنا صوابدیدی اختیار استعمال میں النے اور مقدمے کے
تمام حقائق کا جائزہ لینے سے محروم کر دیتی ہے۔ بین القوامی قانون کے تحت الزمی
سزاے موت کی ممانعت ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا مطلب زندگی سے الزمی
محرومی اور ظلم ،غیرانسانی اور ہتک آمیز سزا ہے۔ کئی عدالتوں اور عدالتی تنظیموں
نے اسے غیرآئینی قرار دیا ہے۔

بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سال  2010میں فیصلہ دیا کہ زناء کے بعد قتل کے لیے
الزمی سزاے موت غیرآئینی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھی ایسے قتل کے لیے سزاے
موت کو غیرآئینی قرار دیا ہے۔ سال دو ہزار گیارہ میں بمبئی
ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ منشیات اور نشیلی
قانون کا وہ حصہ جو عدالت کو اپنی فہم
اشیاء کی بابت ایکٹ کے تحت بار بار سرزد ہونے والے جرائم
کے لیے الزمی سزائے موت زندہ رہنے کے حق کی خالف
اور مہربان اختیار سے زندگی اور موت کے
ورزی ہے۔ تائیوان میں دو ہزار چھ میں الزمی دو قوانین میں
معاملے میں محروم کر دے ،ان حاالت کو مدنظر
الزمی سزاے موت ختم کر دی گئی تھی۔

“

کئی ممالک آج بھی الزمی سزاے موت دیتے ہیں خصوصا
منشیات سے متعلق جرائم میں (ٹیبل دیکھیں)۔ برونائی دارسالم،
الوس ،مالئشیا ،شمالی کوریا ،پاکستان ،سنگاپور اور تھائی لینڈ
سب ائۂ خاص مقدار سے زیادہ منشیات رکھنے کے الزام میں
سزاے موت دیتی ہیں۔ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ
شخص قدرے کم مقدار رکھنے یا پھر قابل ذکر مقدار کا کاروبار
کرتا ہے۔ منشیات کے مقدمات میں سزاے موت بین القوامی
قوانین کی خالف ورزی ہے جو یہ سزا صرف ’سنگین ترین
جرائم’ میں دینے کی اجازت دیتا ہے۔

رکھے بغیر جس میں جرم سرزد کیا گیا یا اسی
طرح جرم کی سنگینی کو باالطاق رکھ کر تو
اسے سخت ،غیرمنصفانہ اور غیرمعقول نہیں
قرار دیا جاسکتا ہے۔

”

سپریم کورٹ آف انڈیا (مٹھو مقابل پنجاب )1983

پودو جیل کے باہر ایک پیدل شخص منشیات کے
کاروبار کی سزا کے بارے میں خبردار کرنے والے
اشتہار کے قریب سے گزر رہا ہے۔ کوااللمپور،
مالئشیا ،نومبر 2007

© Tengku Bahar/AFP/Getty Images
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1995

 1990جنوبی کوریا

1994

 1980سری لنکا

**

1987

 1983افغانستان
1998

 2000بنگلہ دیش
1988

 1998چین

1997

 1979بھارت

1998

 2006انڈونیشیا

1999

 1979جاپان

2002

 1974منگولیا

2010

 2010پاکستان

2010

 2009الؤس

2004

 2006مالدیپ

ممالک جو سزائے
موت غیرمعمولی
جرائم کے لیے دیتے
ہیں لیے دیتے ہیں

فیجی

سزاے موت کا
مکمل خاتمہ
برونائی

ممالک جنہوں
نے سزاے
موت برقرار
رکھی ہوئی
ہے۔
 1981شمالی کوریا

مالئشیا

سنگاپور

 2009تائیوان **

 1982ویت نام

مینامار

 2008پاپا نیو گنی

ٹونگا
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اقوا ی ا
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سزائے موت کے مقدمات کی
کارروائی – ایشیا پیسفک میں
ریاستی ذمہ داری اور موجودہ
صورتحال

تمام جرائم کے
لیے سزاے
موت کا خاتمہ

 1980 1990 1989آسٹریلیا
بھوٹان
1992

 1992کمبوڈیا

 1991 1998 1991نیپال
دستخط شدہ

 1978 1990 1989نیوزی لینڈ

توثیق شدہ

 1986 2007 1986فلیپین
 2008ساموا

قبول کر لینا

سلومن آئلینڈ

ہاں

 2003 2003 2003ٹیمور لستے

نہیں

تووالو
2011

 2008وانواتو

دستخط شدہ :ملک کسی معاہدے کی توثیق کے ارادے
سے اس کا جائزہ لینے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔
دستخط کا مطلب ہے کہ وہ ملک ایسے اقدامات سے
گریز کرے گا جو معاہدے کے مقاصد کے خالف ہو۔
توثیق/قبول کرنا :ایک ریاست باضابطہ طور پر معاہدے
میں شامل ہو جاتی ہے اور قانونی طور پر اس کی پابند
ہو جاتی ہے.

*تائیوان اقوام متحدہ کا رکن نہیں ہے۔
**صرف فوجی مقدمات میں
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جرم ثابت ہونے تک بےقصور
اپیل کے مقدمات
رضا محد شاہ بن احمد شاہ
مالئشیا
ینگ وی کانگ
سنگاپور

بین القوامی قانون کا کلیدی اصول ہے کہ جس کسی پر بھی جرم کا الزام ہے وہ اس وقت
تک معصوم تصور کیا جائے گا جب تک اس کے خالف الزام منصفانہ سماعت میں ثابت
نہیں ہو جاتا ہے۔ معصوم سمجھے جانے کا حق ناصرف سماعت کے دوران بلکہ اس سے
قبل بھی مانا جاتا ہے۔ اس کا اطالق مشتبہ افراد پر مجرمانہ الزامات عائد کیے جانے سے
قبل ہوتا ہے اور سزا سنائے جانے اور اس کے بعد حتمی اپیل پر فیصلے تک رہتا ہے۔
ای سی او ایس او سی کی ہدایات اس حق کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ یہ
زور دیتی ہیں کہ سزائے موت محض اس وقت دی جائے جب ’اس شخص کا
جرم شفاف اور قائل کرنے والے شواہد پر مبنی ہو جو حقائق کی کوئی متبادل
وضاحت کی گنجائش نہ چھوڑے۔’

“

یہ بات یقینی ہو کہ جرائم،
منشیات اور دہشت گردی کے خالف
ردعمل خطرے سے دوچار افراد کے
حقوق کا تحفظ کرے جن کا جرائم سے
متعلق قوانین اور سزاؤں کا موضوع
بنے کا خطرہ ہے۔

”

چین کا کریمنل پروسیجر ال معصوم تصور کیے جانے کے اصول سے عاری
ہے۔ تائیوان میں حالیہ دنوں میں قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے اس اصول کو
متعارف کروایا گیا ہے۔ مالئشیا اور سنگاپور میں جس نے بھی اپنے پاس
ایک خاص مقدار سے بڑھ کر جان بوجھ کر منشیات
رکھیں وہ سمگلر تصور ہوں گے جس کے لیے الزمی
سزاے موت مقرر ہے۔

© Han Thon/The Online Citizen

اقوام متحدہ کا دفتر برائے منشیات اور جرائم،
مارچ 2010

البتہ ایشیا پیسفک کے کئی ممالک میں قوانین اس حق کی خالف ورزی
کرتے ہیں۔ بعض جرائم میں ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری الٹی کر دی
جاتی ہے۔ ان ممالک میں ان جرائم کے الزام کا سامنا کرنے والے افراد مجرم
مان لیے جاتے ہیں اور ان پر اپنی معصومیت ثابت کرنے کی ذمہ داری ڈال
دی جاتی ہے۔
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کر رہے ہیں جو منشیات کے جرم میں سنگاپور میں سزاے
موت کا منتظر ہے۔ اگست ( 2010اپیل دیکھیں)۔ سنگاپور میں
منشیات کے جرائم کے لیے الزمی سزاے موت دی جاتی ہے۔

ایشیا میں مہلک ناانصافی
غیرمنصفانہ مقدمات بند ،سزاے موت ختم کریں

13

قانونی مشیرکا حق
اپیل کے مقدمات
لینگ گووگوان
چین
رضا محد شاہ بن احمد شاہ
مالئشیا
ینگ وی کانگ
سنگاپور

حراست کے آغاز سے ہی وکیل تک رسائی تشدد اور دیگر بدسلوکیوں سے بچنے اور
منصفانہ سماعت کو یقینی بنانے کا اہم جز ہے۔ منصفانہ سماعت کے حق کے لیے
ضروری ہے کہ ملزم کو ناصرف مقدمے کے دوران بلکہ گرفتاری کے فورا بعد ،دوران
حراست ،تفتیش اور ابتدائی تحقیقات کے دوران بھی وکیل تک رسائی ہو۔ وکیل تک رسائی
کا عمومی طور پر مطلب ہے کہ اسے اپنی پسند کے قانونی مشیر کا حق حاصل ہے۔ اگر
ان لوگوں کو جن کے خالف دعوی دائر کیا گیا ہے اپنا وکیل میسر نہیں تو انہیں جج یا
عدالتی اتھارٹی کی جانب سے وکیل فراہم کیا جانا چاہیے۔ اگر ملزم خود وکیل کی فیس ادا
نہیں کرسکتا ہے ،تو اسے مفت مشیر مہیا کیا جانا چاہیے۔ سزائے موت کے
مقدمات میں وکیل ملزم کی پسند کا ہونا چاہیے۔
قانونی مشیر کے حق کا مطلب ہے اہل وکیل۔ حقوق انسانی کمیٹی کا کہنا ہے
کہ سزاے موت کا سامنا کرنے والے ملزمان کا قانونی مشیر سماعت کے تمام
مراحل میں ’ملزم کی موثر نمائندگی’ کرسکتا ہو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ
اگر وہ ’بےجا رویہ یا نااہلیت’ ظاہر کرے تو ریاست منصفانہ سماعت کے حق
کی خالف ورزی کی ذمہ دار ہوگی۔

“

سزاے موت پانے والوں کو اکثر
وکیل تک رسائی حاصل نہیں تھی اور
انہیں ایسی سماعت کے بعد مجرم قرار
دیا گیا جس میں نہ ہی کوئی ثبوت
پیش کیا گیا اور نہ ہی دفاع میں کوئی
گواہ پیش ہوا۔

”

قانونی مشیر کے حق کا مطلب ہے کہ ملزم کو وکیل کے ساتھ رازداری
سے بات کرنے اور مناسب وقت اور سہولتیں مہیا کرنا بھی ہے تاکہ وہ دفاع
تیار کرسکے۔ سزائے موت کے مقدمات میں دفاع کی تیاری کے لیے دیگر
اقوام متحدہ کے ماورائے عدالت ،سرسری یا بغیر سماعت
مقدمات کے مقابلے میں زیادہ وقت اور سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے۔ اس
کے سزائے موت سے متعلق خصوصی رپورٹیر سال دو
ہزار نو میں افغانستان سے متعلق بات کرتے ہوئے۔
میں جہاں ضرورت ہو مفت ترجمہ اور مترجم بھی فراہم کیا جائے۔ ملزم
اور اس کے قانونی مشیر کو مقدمہ لڑنے کے لیے استغاثہ کے برابر مواقع
دستیاب ہوں۔ اگر حکام وکالء کو اپنی ذمہ داریوں کی موثر ادائیگی میں رخنہ
ڈالیں ،تو ریاست منصفانہ سماعت کے حق سے محروم کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔
اس تمام خطے میں قیدیوں کو جنہیں سزاے موت کا سامنا ہے سماعت یا اپیل کی تیاری
کے لیے وکالء تک رسائی یا تو میسر ہی نہیں یا پھر یہ بہت محدود ہے۔
چین میں حکام وکالء سے موکل کو یا تو ملنے ہی نہیں دیتے یا پھر اسے انتہائی مشکل
بنا دیتے ہیں۔ اس سے ان کے لیے دستاویزات اور شواہد اکٹھے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
سیاسی نوعیت کے حساس مقدمات میں وکالء کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ بعض اوقات ان
پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے موکل کو جبری اعتراف جرم واپس لینے پر
مجبور کیا یا پھر ایسے شواہد سامنے الئے جو استغاثہ کے کیس کو چیلنج کرتے ہیں۔
جاپان میں دایو کنگوکو نظام کے تحت پولیس کو اجازت ہے کہ وہ تئیس روز تک کسی
مشتبہ شخص کو حراست میں رکھے اور اس سے پوچھ گچھ کرسکے۔ زیر حراست
شخص کو تفتیش کے دوران وکیل تک رسائی نہیں دی جاتی کیونکہ ان کا خیال ہے کہ
وکیل کی موجودگی میں پولیس کے لیے ’ملزم کو سچ بولنے پر قائل کرنا’ مشکل ہوجائے گا۔
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حق نظرثانی اور رحم
ِ

اپیل کے مقدمات
چیاو ہوشن
تائیوان

اپنی سزا کے خالف اعلی عدالت میں اپیل کا حق ملزم کے حقوق کے تحفظ کے لیے
انتہائی اہم ہے۔ ای سی او ایس او سی کہتا ہے کہ یہ اپیلیں الزمی ہونی چاہیے۔ اعلی
عدالتوں کی جانب سے نظرثانی سے سزائے موت کے انفرادی کیسوں میں عدالتی نگرانی
یقینی بناتی ہے۔ اس طرح منصفانہ سماعت کی خامیاں سامنے آتی ہیں اور بعض واقعات
میں دوبارہ عدالتی کارروائی یا قانونی ترامیم اور اصالحات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ لیکن
جاپان ،شمالی و جنوبی کوریا ،اور پاکستان کے بعض حصوں میں اعلی عدالت میں اپیل
الزمی ضرورت نہیں ہے۔
سال دوہزار سات میں چین کی سپریم پیپلز کورٹ نے ماتحت عدالتوں کی جانب سے
سزاے موت کے تمام مقدمات کے ازسرےنو جائزے کا حق حاصل کیا۔ نومبر  2010میں
ہو یونٹینگ ،عدالت کے تحقیق کے محکمہ کے سربراہ ،نے کہا کہ عدالت نے  2007سے
ہر سال ماتحت عدالتوں کی جانب سے سزاے موت کے اوسط دس فیصد فیصلے مسترد
کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر کے مسترد کیے جانے کی وجہ ناکافی شواہد ،سزا دینے
کا عمل غیرمناسب ہونا یا پھر طریقہ کار کی دیگر خامیاں تھیں۔

ایک نوجوان کارکن ایک پیغام پہنے ہوئے جس پر لکھا
ہے کہ ’کاال دھن پیدا کرنے کی وجہ سے سزاے موت
ہوئی – چین’۔ سزاے موت کے خالف یہ احتجاج بڈن،
سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوا۔ مارچ 2010

© Amnesty International

جب عدالتی اپیلوں کے تمام راستے ختم ہو جائیں ،تو ملزم کو رحم کی اپیل کا حق حاصل
ہے۔ تاہم ،کئی ممالک میں رحم کی اپیل کا طریقہ
کار موجود نہیں یا پھر محض کاغذوں میں موجود
ہے۔ حقوق انسانی کمیٹی کا کہنا ہے کہ رحم
کے حصول کے حق کے لیے اگر اس نے ایک
بےمعنی رسم نہیں بننا ہے تو طریقہ کار کی
ضمانتیں ضروری ہیں۔ یہ قانونی طریقہ کار کا
حصہ نہیں ہوتا۔
اگرچہ چین کے آئین میں خصوصی معافی کی
گنجائش موجود ہے ،لیکن سزاے موت پانے والوں
کے لیے رحم کی اپیل کا کوئی طریقہ کار وجود
نہیں رکھتا ہے۔ یہاں کسی بھی قیدی کو 1975
سے معاف نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح جاپان اور
سنگاپور میں بھی معافی یا سزا میں کمی شازو
نادر ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ جہاں رحم کے
طریقہ کار موجود ہیں وہاں اس کے گرد ُدھندالہٹ
انتظامیہ کو – چاہے وہ وزراء ہوں یا صدور – ان
لوگوں کی زندگی اور موت پر بغیر کسی احتساب
کے اختیار دے دیتا ہے۔

15

دائیں :جنوبی کوریا میں ایک احتجاجی ریلی کے دوران کارکن فاختہ
سزاے موت کے منتظر قیدیوں کی عالمتی نمائندگی کے طور پر رہا
کرتے ہوئے۔ دسمبر 2007
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خصوصی عدالتیں اور تیز سماعت
اپیل کے مقدمات
آفتاب بہادر
پاکستان
دویندر پال سنگھ
بھارت

شمالی کوریا اور پاکستان میں پائی جانے والی خصوصی عدالتیں باقاعدگی سے قانونی
نمائندگی ،اپیل اور کسی کو زبردستی جرم کا اقرار نہ کرنے کی حق کی خالف روزی
کرتی ہیں۔ بعض خصوصی عدالتوں میں ایک آذاد جج کی بجائے فوجی حکام بیٹھتے ہیں۔
دیگر ممالک میں جرائم کے خالف اعلی پیمانے کی مہم کے دوران عدالتیں کارروائی
منقطع کرنے کے بعد سزائے موت سنا دیتی ہیں یا پھر سزائے موت دے دیتی ہیں جو عام
حاالت میں شاید وہ اتنی سخت سزا نہ دیں۔ یہ چین میں ہوتا ہے جہاں ’سٹرائیک ہارڈ (شدید
ضرب)’ نامی مہم اکثر منشیات اور دیگر جرائم کے خالف
چالئی جاتی ہیں۔

“

ایسی صورتحال جہاں عدلیہ اور انتظامیہ
کے فرائض منصبی اور صالحیتوں کی الگ الگ
شناخت نہیں کی جاسکتی ہے یا جہاں انتظامیہ
عدلیہ کو قابو میں رکھنے اور چالنے کی حالت
میں ہو یہ آذاد عدلیہ کے تصور سے مطابقت
نہیں ہے

”

© Amnesty International

تحدہ کی حقوق انسانی کی کمیٹی ،آئی سی سی پی آر کے
آرٹیکل چودہ سے متعلق رائے2007

پاکستان میں انیس سو ستانوئے کے انسداد دہشت گردی ایکٹ
کے تحت عام شہریوں کے خالف فوجی عدالتوں میں چالنے
کی اجازت دی لیکن دو سال بعد سپریم کورٹ نے اس اقدام
کو غیرآئینی قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں
اب بھی لوگوں کو سزاے موت دے رہی ہیں۔ ان عدالتوں تک
محدود رسائی حاصل ہوتی ہے اور ان پر سات روز کے اندر
سماعت مکمل کرنے کی شرط عائد ہے جو ججوں پر سزا
دینے کے لیے انتہائی دباؤ کا سبب بنتی ہے۔ جون  2011میں
صدر پاکستان نے ایکشن (ان ایڈ آف سول پاورز) رگولیشن پر
ِ
دستخط کرکے اسے قانونی شکل دے دی۔ اس نئے قانون کے
تحت سکیورٹی فورسز کو ملک کے قبائلی عالقوں میں لوگوں
کو غیرمعینہ مدت کے لیے حراست میں رکھنے کا اختیار دے
دیا گیا۔ اس ریگولیشن نے سکیورٹی فورسز کو ٹرایبونل قائم
کرکے لوگوں کو سزاے موت اور عمر قید کی سزائیں دینے کا
اختیار بھی دے دیا ہے۔ سکیورٹی اہلکار کا ایک بیان کسی بھی
ملزم کو سزا دینے کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ اس سزا کے
خالف اپیل کا بھی کوئی راستہ نہیں رکھا گیا ہے۔

ایڈپان کے تائیوان سزاے موت کے خاتمے اور
خاندان کے قتل کے خالف حقوق انسانی اتحاد کے
اراکین دیگر کارکنوں کے ساتھ جنیوا ،سوئٹزرلینڈ
میں فروری  2010میں سزاے موت کے خالف
چوتھی عالمی کانگرس کے موقع پر۔
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آذاد عدلیہ

جج معامالت پر غیرجانبدارانہ طریقے سے حقائق کی بنیاد پر اور قانون کے مطابق فیصلہ
دینے کی حالت میں ہوں۔ ان پر کوئی قدغنیں ،نامناسب اثر و رسوخ ،فوائد کا اللچ ،دباؤ،
دھمکیاں اور مداخلت نہ ہوں۔ یہ اقوام متحدہ کے آذاد عدلیہ سے متعلق اصولوں کا پرنسپل
نمبر دو ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے وکالء اور پراسیکیوٹرز کے لیے بھی معیار مقرر
ہیں جو آذادی اور نامناسب مداخلت سے پرہیز کا تقاضہ کرتے ہیں۔ اس معیار کے باوجود
کئی ممالک میں جن میں افغانستان ،بنگلہ دیش ،چین ،انڈونیشیا ،مالدیپ ،شمالی کوریا،
نظام
پاکستان ،سری لنکا اور ویت نام شامل ہیں منصفانہ سماعت بےمعنی ہوجاتی ہے جب
ِ
انصاف کے بعض حصے – پولیس ،پراسیکیوٹرز ،وکالء ،عدلیہ – پیشہ ورانہ اور آذادانہ
طور پر سیاسی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے کام کرنے سے قاصر ہوں۔

© © Lin Hsin-Yi /TAEDP

تائیوان میں تئیس سال سے حراست میں چیوہو شن کے
حق میں لکھے گئے خطوط۔ ان کا تائیوان میں طویل ترین
مقدمہ ہے۔ ان خطوط کے بارے میں ان کا کہنا تھا’ :ان
میں سے ہر کوئی دوست مجھے خلوص سے بھرا پیار
دیا ہے۔ یہ تمام خطوط میرے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔’
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شفافیت

بین القوامی قانون کے تحت حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سزاے موت کے نفاذ میں شفافیت
کا مظاہرہ کریں۔ اقتصادی و سماجی کونسل نے ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ سزائے
موت سے متعلق معلومات باقاعدگی کے ساتھ جاری کریں۔ اس میں سنائی
جانے والی اور جن پر عمل درآمد ہوا ان سزاؤں کی تعداد ،اپیل پر روک دی
انصاف شفاف ہونا چاہیے تاکہ
جانے والی سزاوں کی تعداد اور ایسی سزاؤں میں کمی یا معافی سے متعلق
حکومت کا ہر حصہ اور ہر شخص کو
اعداوشمار شامل ہیں۔

“

یہ موقع مل سکے کہ وہ یہ فیصلہ
کرسکے کہ آیا سزا منصفانہ اور غیر
امتیازی طریقے سے دی جا رہی ہے
یا نہیں۔

”

اقوام متحدہ کے ماورائے عدالت ،سرسری یا بغیر سماعت
کے سزائے موت سے متعلق خصوصی رپورٹیر2006 ،

اگر لوگوں کو سزاے موت سے متعلق قابل اعتبار معلومات فراہم کی جائیں
اور اگر وہ اس بات کا فیصلہ کرسکیں کہ منصفانہ سماعت کے اصولوں کو
مدنظر رکھا گیا وہ زیادہ بہتر باخبر فیصلہ کرنے کی حالت میں ہوں گے کہ
آیا سزائے موت کو برقرار رکھا جائے یا نہیں۔ اسی قسم کی معلومات تھیں
جن کی وجہ سے فلپائن میں سال دو ہزار چھ میں عوامی رائے اس سزا کے
خالف ہوئی۔
حقوق انسانی کے کارکنوں کی سزاے موت کے واقعات کو ریکارڈ کرنے
کی کوششیں ناانصافی کو سامنے النے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن
اس کوشش کو باقاعدگی سے ایشیا پیسفک عالقے میں دھچکے لگتے رہتے
ہیں۔ کئی ممالک میں سزائے موت سے متعلق معلومات ریاست خفیہ رکھتی
ہے۔ جاپان اور تائیوان میں قیدیوں کو بغیر کسی انتباہ کے سزاے موت دی
دی جاتی ہے اور خاندان اور وکالء کو بعد میں
مطلع کیا جاتا ہے۔ چین ،مالئشیا ،منگولیا ،شمالی
کوریا اور ویت نام معمول کے مطابق سزائے موت
کے فیصلوں اور ان پر عمل درآمد سے متعلق
معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔
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جاپان میں ٹوکیو کے حراستی مرکز میں سزاے موت
دیے جانے کی جگہ۔ اگست 2010۔ فرش پر سرخ
مربع سے اس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے۔
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نتیجہ

“
ہر شخص کو جس پر کسی جرم کا الزام ہے منصفانہ سماعت کا
حق حاصل ہے۔جب مدعا علیہان کو سماعت کے لیے ضروری
طریقہ کار سے دور رکھنا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں
انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔
ایشیا پیسفک خطے میں ہزاروں افراد کو سزائے موت سنائی
جا رہی ہیں اور ان افراد کو انہیں غیرمنصفانہ سماعت کے بعد
جو عالمی معیار کے مطابق نہیں ہوتی موت کے گھاٹ اتار دیا
جاتا ہے۔ اس سے قانون کی حکمرانی ،زندہ رہنے اور منصفانہ
سماعت کے حق کی خالف ورزی ہوتی ہے۔

قانون قانون ہے لیکن میری خواہش ہے کہ
پارلیمان سزاے موت کو ختم کر دے کیونکہ اگر
کوئی غلطی سرزد ہوجائے تو اسے درست نہیں
کیا جاسکے گا۔ سنگین جرائم سے نمٹنے کے
دیگر کئی طریقے موجود ہیں۔

”

داتوک کے سی وہرا ،مالئیشیا کی ہائی کورٹ اور اپیل کی عدالت کے
سابق جج

اس رپورٹ کو ترتیب دیتے ہوئے کئی مقدمات کا دوبارہ جائزہ لیا گیا جس سے سزائے
موت پر عمل درآمد سے پیدا ہونے والے اصل خطرات ظاہر ہوئے ہیں۔
کسے سزاے موت دی جائے گی اور کسی نہیں اس کا انحصار ناصرف
جرم کی نوعیت بلکہ ملزم کی نسل یا دیگر شناخت ،اس کی مالی حیثیت ،یا
پھر ملزم کی عدالتی نظام کی سمجھ اور اس سے نکلنے کے راستے معلوم
ہونا ،قانونی مدد اور اور دفاع کے دستیابی اور اس کا اطمینان بخش ہونا،
اور دیگر عناصر پر ہے۔ یہ عناصر واضح کرتے ہیں کہ وہ نظام عدل میں
غیرمنصفانہ بات کو چیلنج کرنے کی صالحیت رکھتے ہیں یا نہیں جو انہیں
موت کی جانب دھکیلتی ہے۔

© Amnesty International

صرف سزاے موت کا خاتمہ ہی یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ کوئی
بےقصور تختے دار پر نہ لٹک پائے۔ اے ڈی پی اے این اس سزا کی اصولی
طور پر مخالف ہے اور اسی لیے تمام ریاستوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ
وہ اس پر عمل درآمد اسے مکمل طور پر ختم کرنے کی نظر سے روک
دیں۔ یہ خاتمہ ہی ہے جو معاشرے کے عدل و انصاف کے صحیع عزم کو
ظاہر کرتا ہے اور اسے غلط سزاے موت پر بعد میں معذرت سے بچاتا ہے۔
معذرتیں کبھی بھی کافی نہیں ہوتیں۔

ہانگ کانگ میں اگست  2010کو چینی نمائندے کے
دفتر کے باہر احتجاج
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سفارشات
© Amnesty International

سزاے موت برقرار رکھنے والے ممالک کے لیے سفارشات

 اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی قرار داد کے مطابق سزاے
موت پر پابندی
 تمام سزاے موت میں تخفیف

© 350.org

 قوانین ،پالیسیوں اور عمومی طریقہ کار پر نظرثانی تاکہ بین
القوامی معیار کے مطابق منصفانہ سماعت یقینی ہوسکے۔
ملزم کو جرم ثابت ہونے تک بےقصور سمجھا جائے ،اسے
قانونی مشیر کا حق دیا جائے اور اسے جبری اعترافی بیان اور
امتیازی سلوک سے تحفظ فراہہم کیا جائے۔

© Amnesty International

 سزاے موت کے خاتمے تک بین القوامی معیار کے مطابق اس
سزا کو محدود کیا جائے ،خصوصا اسے صرف ’انتہائی سنگین
جرائم’ کے لیے استعمال میں الیا جائے اور الزمی سزاے موت
ختم کی جائے۔

بھارت میں کارکن ایک احتجاج کے دوران۔ اکتوبر 2008
انڈونیشیا میں سزاے موت کے خالف عالمی دن کے موقع پر
احتجاج۔ (.)CC BY-NC-SA 2.0
جنوبی کوریا کے ہیوا ڈونگ ،سیول میں تیس نومبر  2010کو
لوگ ’سٹیز فار الئیف یا شہر زندگی کے لیے سزاے موت مخالف
ساالنہ مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔

ایشیا کا سزائے موت مخالف نیٹ ورک (اے ڈی پی اے این یا ایڈپان)
ایشیا پیسفک خطے میں سزاے موت کے خاتمے کے لیے یہ نیٹ ورک دو ہزار چھ میں آذاد
حیثیت میں قائم ہوا۔ ایڈپان حکومتوں یا سیاسی و مذہبی وابستگی سے باالتر ہے۔ اس کے
اراکین میں وکالء ،سول سوسائٹی گروپ اور تئیس ممالک کے حقوق انسانی کے کارکن
شامل ہیں۔ ایڈپان کی سرگرمیوں کی اہمیت ایشیا میں غیرمنصفانہ عدالتی سماعت کی وجہ
سے بڑھ گئی ہے۔ ممبر تنظیموں کی فہرست کے لیے فولڈر دیکھیں۔
www.facebook.com/groups/358635539514/
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